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Parecer n° 950, de 2000, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 18, de 1999, de autoria do Senador Moza
rildo Cavalcanti, que convoca plebiscito sobre a criação 
do Estado do Araguaia. Seno Maria do Carmo Alves . 

Parecer n° 951, de 2000, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nO 19, de 1999, de autoria do Senador Moza
rildo Cavalcanti, que convoca plebiscito sobre a criação 
do Estado do Tapajós. Seno Romeu Turna .. 

Parecer nO 952, de 2000, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nO 20, de 1999, de autoria do Senador Moza
rildo Cavalcanti, que convoca plebiscito sobre a criação 
do Estado do Solimões. Seno Jefferson Peres . 

Parecer n° 953, de 2000, da Comissão Diretora, 
que da redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 196, de 2000 (n° 639, de 2000, na Câmara dos Depu
tados). Sen Geraldo Melo 

Pm:ecer n° 954, de 2000, da Comissão Diretora, 
que dá redação fmal do Projeto de Lei do Senado n° 17, 
de 2000- Complementar. Seno Geraldo Melo ..... 

Parecer n° 955, de 2000, da Comissão Diretora, 
que dá redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 219, de 2000. Seno Carlos Patrocínio . 
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tados). Seno Carlos Patrocínio . 480 
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233 de 2000 (nO 621, de 1999. na Casa de Origem). Seno 
Carlos Patrocínio. . . 482 

Parecer n° 961 de 2000, da Mesa do Senado Fe
deral, sobre o Requerimento n° 455, de 2000. Seno Ge
raldo Melo . 485 

Parecer nO 962, de 2000, da Mesa do Senado Fe
deral, sobre o Requerimento n° 470, de 2000. Seno Car
los Patrocínio .. 485 

238 Parecer n° 963, de 2000, da Mesa do Senado Fe
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2000. Seno Cm:los Patrocínio . 486 

Parecer nO 964, de 2000, da Mesa do Senado Fe
deral, respectivamente sobre o Requerimento n° 472, de 

356 
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Parecer n° 965, de 2000, da Secretaria Geral da 
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raldo Melo. . . 487 
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raldo Melo . 487 

Parecer n° 967, de 2000, da Mesa do Senado Fe e 

deral, sobre o Requerimento n° 489, de 2000. Seno Ge p 

raldo Melo . 488 lc 
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Parecer n° 968, de 2000, da Comissão Diretora do 

Senado Federal, sobre o Projeto de Resolução n° 25, de P 
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traI do Brasil, para instrumentalização do Sistema Cen
tral de Risco de Crédito e dá outras providências. Seno 
Bello Parga . 

Parecer n° 971, de 2000, das Comissões de Consti
tuiçãO, Justiça e Cidadania, e de Assuntos Econômicos, 
respectivamente, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 683, 
de 1999-Complementar, de iniciativa da Comi.ssão Parla
mentar de Inquérito do Sistema Financeiro, que regula
menta a prestação de informações ao ianco Central do 
Brasil, para instrumentalização do Si.stema Central de Ris
co de Crédito e dá outras providências. Seno Osmar Dias.... 

Parecer n° 972, de 2000, da Comissão de Assun
tos Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 
16, de 2000 (n° 1.419/99, na Casa de origem), que altera 
dispositivo da Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996. 
Seno Paulo Souto . 
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Considerações sobre as candidaturas à Prefeitura 
de São Paulo e ao eventual apoio do Presidente da Re
pública ao PT. Seno Roberto Requião . 

Avaliação positiva sobre o crescimento do Parti
do dos Trabalhadores nas últimas eleições. Seno José 
Eduardo Dutra. .. .. 

Transcrição de Nota Oficial da Executiva Nacio
nal do PSDB favorável à Reforma Política. Seno Sérgio 
Machado . 

Apelo ao Ministro da Justiça, Or. José Gregori, 
para que tome providências, visando o esclarecimento 
dos assassinatos de militantes do Partido dos Trabalha
dores, por terem feito denúncias de irregularidades nas 
eleições. Seno Heloísa Helena .. 

PATRllvfÔNIO HISTÓRICO 
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e Artístico Nacional - IPHAN, através da Revista do 
Patrimônio, para a arte e a cultura populares. Seno Car
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PETROLEIRO 
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digo de Processo Penal, e dá outras providências. Seno 
Paulo Souto . 
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para causas perante os juizados especiais cíveis e dá ou
tras providências. Seno Amir Lando . 

Projeto de Lei do Senado n° 220, de 2000, que 
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partidária. Seno Ramez Tebet .. 
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do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
Código Penal. Seno Paulo Souto . 

PrOjeto de Lei do Senado n° 221, de 2000, que al
tera as penas e o regime de cumprimento dos crimes que 
menciona, constantes do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal. Seno Paulo Souto . 

Projeto de Lei do Senado n° 222, de 2000, que al
tera o ar!. 192 da Consolichçã) das Leis do Trabalho 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de l° de maio 
de 194:3, e dá outras providên.::ias. Seno Carlos Patrocí
nio . 

Projeto de Lei do Senado n° 223, de 2000, que al
tera o art. 19 da Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980, 
que dE:line a situação jurídlca do estrangeiro no Brasil, 
cria o Conselho Nacional de Imigração, e dá outras pro
videncias. Seno Ney Suassuoa . 

Projeto de Lei do Senado n° 224, de 2000, que 
torna obrigatório um percentual de edição de livros e re
vistas e1l1 Braille e dá Outr,iS providências. Seno Heloísa 
Helena . 

Justificativa à apreSE ntação do Projeto de Lei do 
Senado nO 224, de 2000, que torna obrigatóno um per
centual de edição de livros c revistas em Braille e dá ou
tras providências. Seno Heluísa Helena .. 

Apelo para aprovaç20, amanhã, na Comissão de 
Assunto> Econômicos, de proj<:lo de sua autoria, que es
tabelece normas para a muuicipalização dos terrenos de 
Marinba. Seno Paulo HartufJg . 

Projeto de Lei do Senado n° 225, de 2000, que 
acrescenta dispositivos à Lei nO 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990. para conceder o bE ne1"ício do segW'o-desempre
go aos trabalhadores que especifica, e dá outras provi
dências. Sen Geraldo Althoff . 

Projeto de Lei do Senad) nO 17, de 20oo-Comple
mentar, que autoriza o Poder Executivo a criar a Região 
Administrativa Integrada de I)esenvolvimento do Pólo 
Petrolina - PE e Juazeiro ~ BA e instituir o Programa 
Especial de Desenvolvimeuto do Pólo Peu'olina - PE e 
Juazeiro - BA. Seno Robert') Freire . 

Projeto de Lei do Senado nO 226, de 2000, de au
toria do Senador Moreira Mendes, que autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal de Chu
pinguaia, no Estado de Rondônia. Seno Moreira Mendes. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Projeto de Decreto Legislativo n° 225, de 2000, 
que susta a Portaria!Incra/l' n' 558/99, que cancela su
maJiamente cadastros de imóveis rurais no Sistema Na
cionai de Cadasu'O RW'al- ;')NCR. Seno Jonas Pinheiro... 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Projeto de Resoluçãe n° 134, de 1999, de iniciati
va da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Fi
nancei.ro, que altera a Resulução do Senado Federal n° 
78, de 1998, que "dispõe SJbre as operações de crédito 
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interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e de suas respectivas autarquias e funda
ções, inclusive concessão de garantias, seus Limites e 
condições de autorização, e dá oUU'as providências". 
Seno Luiz Otávio.. . . 

Projeto de Resolução n° 76, de 2000, que alLera a 
Resolução n° 78, de 1998, que dispõe sobre as opera
ções de crédito interno e extemo dos Estados, do Distri
to Federal, dos Municípios e de suas respectivas autar
quias e fundações, inclusive concessão de garantias, 
seus limites e condições de autorização, e dá outras pro
vidências. Seno Gerson Camata. . . 

PUBLICAÇÃO 

Análise da publicação Novo Retrato da Agricul
tura Familiar - O Brasil Redeseoberto, do Ministério 
do Desenvolvimento Agrálio em parceria com o Inera. 
Seno Romero Jucá . . .. 

REELEIÇÃO 

Preocupações com os vícios constatados no insti
tuto da reeleição, fato que enseja uma reformulação da 
legislação eleitoral. Seno João Alberto Souza . 

REFORMA TRffiUTÁRIA 

Posicionamento favorável à aprovação da Refor
ma Tributária de forma cronológica e gradativa. Seno 
José Fogaça. . . 

REGIÃO AMAZÔNICA 

Reflexões sobre a possibilidade de invasão da 
Amazônia por forças revolucionárias colombianas, em 
função da execução do Plano Colômbia. Seno Mozarildo 
Cavalcanti. .. . 

REQUERIMENTO 

Requeri.mento nO 507, de 2000, de autoli.a da Co
missão Temporária criada através do Requerimento 
n° 426, de 2000, desttnada a acompanhar o atendimento 
feito junto aos desabrigados, flagelados e familiares das 
vítimas das enchentes e desmoronamentos que oconem 
nos Estados de Pemambuco e Alagoas, solicitando a 
prorrogação dos seus trabalhos por mais 20 (vinte) dias, 
para apresentação do Relatório Final. Seno Ramez Te
bel. .. . 

Requerim.ento nO 362, de 2000, solicitando que o 
Projeto de Resolução nO 80, de 1999, de sua autoria, seja 
desapensado do Projeto de Resolução n.O 81, de 1999, 
de forma a retomar sua tramitação próplia. Seno Roberto 
Requião . 
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Requerimento n° 511, de 2000, solicitando a re
messa à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
do Projeto de Lei da Câmara n° 44, de 2000, de autoria 
do Poder Executivo, que acrescenta dispositivos à Lei nO 
7.853 de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o 
apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integra
ção social, sobre a Coordenadoria Nacional para Inte
gração da Pessoa Portadora de DeflcJjncia - COROE, 
institui a tutela JunsdlclOnal de mteresses coletiVOS ou 
difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministé
rio Público e define Cl1mes. Seno Bello Parga . 

Requerimento n° 464, de 2000, solicitando a tra
mitação conjunta do Projeto de Lei do Senado n° 488, 
de 1999, com o Projeto de Lei da Câmara nO 77, de 
1997, que já se encontra apensado ao Projeto de Lei do 
Senado n° 618, de 1999, por regularem a mesma maté
ria. Seno Pedro Sirnon . 

Requerimento n° 465, de 2000, solicitando a reti
rada, em caráter defInitivo, do Projeto de Lei do Senado 
n° 141, de 2000-Complementar, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir o Fundo de Participação dos Servi
dores e dá outras providências. Seno Osmar Dias . 

Requerimento n° 513, de 2000, solicitando a tra
mitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nOs 73 e 
203, de 2000, com os Projetos de Lei do Senado nOs 
122,131,198,223 e 356, de 1999, e n° 18, de 2000, que 
já tramitam em conjunto, por versarem sobre matéria 
correlata. Seno Osmar Dias . 

Requerimento n° 514, de 2000, solicitando ao 
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Ges
tão as informações que menciona. Seno Heloísa Helena.. 

Requerimento n° 515, de 2000, de dispensa de in
terstício e prévia distribuição de avulsos do Parecer nO 
937, de 2000, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
n° 196, de 2000. Seno Gilberto Mestrinbo . 

Requerimento n° 466, de 2000, solicitando a tra
mitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nOs 76 e 
137, de 2000, por regularem a mesma matéria. Seno Ro
berto Freire . 

Requerimento n° 467, de 2000, solicitando o de
sapensamento dos Projetos de Lei do Senado nOs 287 e 
569, de 1999, do Projeto de Lei da Câmara n° 10, de 
1998. Seno Amir Lando . 

Requerimento n° 488, de 2000, solicitando a tra
mitação conjunta das Propostas de Emenda à Constitui
ção nOs 77, de 1999; 2, 22 e 28, de 2000, por regularem 
a mesma matéria. Seno Jefferson Peres . 

Requerimento n° 516, de 2000, de dispensa de in
terstício e prévia distribuição de avulsos, para inclusão 
em Ordem do Dia do Parecer nO 939, de 2000, lido ante
riormente, sobre a Mensagem n° 168, de 2000. Seno Ro
meu Tuma . 

Requerimento n° 517, de 2000, de dispensa de in
terstício e prévia distribuição de avulsos, para inclusão 
em Ordem do Dia do Parecer n° 940, de 2000, lido ante
riormente, sobre a Mensagem n° 169, de 2000. Seno Ro
meu Tuma 0. 
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Requerimento nO 518, de 2000, de dispensa de in
terstício e prévia distribuição de avulsos, para inclusão 
em Ordem do Dia do Parecer n° 941, de 2000, lido ante
riormente, sobre a Mensagem n° 170, de 2000. Seno Ro
meu Tuma .. 212 
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terstício e prévia distribuição de avulsos, para inclusão 
em Ordem do Dia do Parecer nO 942, de 2000, lido ante
riormente, sobre a Mensagem nO 171, de 2000. Seno Ro
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130 Requerimento n° 520. de 2000, de dispensa de in
terstício e prévia distribuição de avulsos, para inclusão 
em Ordem do Dia do Parecer n° 943, de 2000, lido ante
riormente, sobre a Mensagem n° 172, de 2000. Seno Ro
meu Tuma . 213 

Requerimento n° 521, de 2000, em aditamento ao 
139 Requerimento n° 497, de 2000, solicitando que a Comis

são Parlamentar de Inquérito destinada a i.nvestigar fatos 
envolvendo as associações brasileiras de futebol sej a 
composta de 13 membros titulares e 8 suplentes, para 
atender à proporcionalidade partidária prevista na Cons

139 tituição Federal. Seno Álvaro Dias . 214 
Requerimento n° 522, de 2000, solicitando a tra

mitação em conjunto dos Projetos de Lei do Senado nOs 
182 e 196, de 2000, por versarem sobre matéria correla
ta. Seno Osmar Dias .. 287 

Requerimento nO 523, de 2000, solicitando a tra158 
mitação conjunta do Projeto de Lei do Senado n° 148, 
de 2000, de autoria do Senador Roberto Freire, que ex
tingue a prisão especial e dispõe sobre o cumprimento 171 
de pena em dependência separada, com o Projeto de Lei 
do Senado n° 169, de 2000, de autoria do Senador Ante
ro Paes de Barros, que altera o art. 295 do Decreto-Lei 
n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo 
Penal, que dispõe sobre prisão especial antes da conde171 
nação definitiva, por versarem sobre matéria correlata. 
Seno Jefferson Peres . 374 

Requerimento nO 469, de 2000, solicitando a tra
mitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nOs201 
370, de 1999, e 145, de 2000, por regularem a mesma 
matéria. Seno José Fogaça .. 411 

Requerimento n° 503, de 2000, solicitando a tra

202 mitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nOs 
123, de 1999, e 33, de 2000, por regularem a mesma 
matéria. Seno Heloísa Helena . 411 

Requerimento nO 528, de 2000, solicitando a 
202	 constituição de Comissão Especial Temporária, no
 

âmbito do Senado Federal, composta de 17 senadores
 
titulares e igual número de suplentes, com a finalida

de de examinar questões relativas à ocupação e ao de

senvolvimento da Amazônia e propor projetos nesse
 

212	 sentido, considerando os problemas recentes suscita
dos pelo combate ao narcon'áfico e preocupações 
quanto à preservação da biodiversidade da região. 
Seno Luiz Otávio .. 467 
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Ata da 126ª Sessão Não Deliberativa,
em 2 de outubro de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência do Sr. Bello Parga

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Lauro
Campos, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 54, DE 2000

(Nº 3.199/2000, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

(Tramitando em regime de urgência, nos termos do
§ 1º do art. 64 da Constituição Federal)

Acrescenta inciso ao § 5º do art. 178
da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de l916 –
Código Civil, e Parágrafo único ao art.
209 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 – Código de Processo Civil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 5º do art. 178 da Lei nº 3.071, de 1º de

janeiro de 1916, passa a vigorar acrescido do seguin-
te inciso VI:

“Art 178. ...............................................
..............................................................
§ 5º .......................................................
..............................................................
VI – a ação da seguradora para reaver

o valor da indenização que tenha pago a
terceiro em razão de responsabilidade civil
por ela assumida contratualmente, contado
o prazo do dia em que lhe tenha sido comu-
nicado o evento causal da obrigação.

............................................................."

Art. 2º o art. 280 da Lei nº 5.869, de 11 de ja-
neiro de 1973, passa a vigorar acrescido do seguin-
te parágrafo único:

“Art. 280.
Parágrafo único. Nas ações de respon-

sabilidade civil será permitido ao réu, no
prazo da contestação, promover a denuncia-
ção da lide à seguradora que tenha contra-
tualmente assumido o risco do dano produ-
zido."

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 3.199, DE 2000

Acrescenta inciso ao § 5º do art. 178
da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 –
Código Civil, e parágrafo único ao art.
208 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 – Código de Processo Civil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 5º do art. 178 da Lei nº 3.071, de 1º de

janeiro de 1916, passa a vigorar acrescido do seguin-
te inciso:

”Art. 178. ...............................................
§ 5º .......................................................
VI – a ação da seguradora para reaver

o valor da indenização que tenha pago a
terceiro em razão de responsabilidade civil
por ela assumida contratualmente, contado
o prazo do dia em que lhe tenha sido comu-
nicado o evento causal da obrigação.“ (NR)

Art. 2º O art. 280 da Lei nº 5.869, de 11 de ja-
neiro de 1973, passa a vigorar acrescido do seguin-
te parágrafo único:

“Art. 280. ...............................................
Parágrafo único. Nas ações de respon-

sabilidade civil será permitido ao réu, no
prazo da contestação, promover a denuncia-
ção da lide à seguradora que tenha contra-



tualmente assumido o risco do dano produ-
zido." (NR)

Art. 3º Esta lei em vigor na data de sua publi-
cação.

MENSAGEM Nº 781, DE 2000

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 64, § 1º da Constituição

Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Moti-
vos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o tex-
to do projeto de lei que “Acrescenta inciso ao § 5º
do art. 178 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de
1916 – Código Civil, e parágrafo único ao art. 208
da Lei nº 5.869, de 1º de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil”.

Brasilia, 7 de junho de 2000. – Fernando Henri-
que Cardoso.

EM Nº 200/MJ

Brasilia, 22 de maio de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
anexo projeto de lei, que acrescenta inciso ao § 5º do
art. 178 da Lei nº3.071, de 1º de janeiro de 1916 – Có-
digo Civil, e parágrafo único ao art. 208 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Proces-
so Civil.

2 – A alteração ora proposta visa a solucionar
aparente antinomia no Código Civil, com repercus-
sões no estatuto processual, que vem produzindo
consideráveis danos aos interesses dos consumido-
res de seguros no País.

3 – Estabelece o Código Civil, em seu art. 178, §
6º, inciso II, que os segurados dispõem do prazo de
um ano para reclamar das companhias seguradoras a
indenização devida, não estabelecendo, contudo,
prazo específico para que essas companhias bus-
quem reaver o que pagaram a seus segurados, em ra-
zão de danos provocados por terceiros.

4 – Nesse contexto legislativo, tem-se entendido
que o prazo prescricional genérico das ações por
dano patrimonial, disposto pelo Código Civil no art.
178, § 10, inciso IX, que é de cinco anos, aplica-se em
favor das companhias de seguro, para propositura da

ação de regresso contra terceiros que causem dano a
segurados seus.

5 – Tal entendimento, contudo, gera na prática
uma grave distorção: proposta por uma seguradora a
ação de regresso após decorrido o primeiro ano do
fato danoso – ainda no curso, pois, do prazo prescrici-
onal do art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil – o
terceiro acionado, que tenha em seu favor seguro de
responsabilidade civil, já não pode denunciar a lide à
seguradora por ele contratada, porque expirado o pra-
zo ânuo previsto no art. 178, § 6º, inciso II, do Código
Civil.

6 – Essa distorção faz-se flagrantemente lesiva
aos direitos dos consumidores, pois torna ineficaz a
garantia oferecida pelo contrato de seguro: quando in-
tentada por uma seguradora a ação de regresso,
após certo interregno, já não dispõe o segurado de
instrumento processual hábil a imputar à seguradora,
que contratualmente tenha assumido o risco, a res-
ponsabilidade pelo dano. Ademais, a freqüência com
que se verifica a propositura de tais ações serôdias
indica a adoção sistemática de uma prática oportunis-
ta e abusiva, senão a existência de autêntico conluio,
entre aqueles a quem a situação aproveita, em prejuí-
zo dos consumidores de seguros.

7 – Impõe-se, dessarte, promover a adequação
legislativa dos referidos prazos prescricionais, conti-
dos no art. 178 do Código Civil, e da norma processu-
al respectiva, de modo a harmonizá-los entre si e ade-
quá-los aos princípios protetivos do consumidor, in-
sertos no ordenamento jurídico pela Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Con-
sumidor.

8 – São estas as razões que me inspiram a pro-
por a Vossa Excelência o projeto de lei em anexo, su-
gerindo ainda que seja solicitada ao Congresso Naci-
onal urgência em sua apreciação, conforme autoriza
a Constituição da República, art. 64, § 1º, por tratar-se
de matéria de relevante interesse – qual seja, o aper-
feiçoamento da disciplina de um importante setor das
relações de consumo _, e, sobretudo, em razão da
situação altamente lesiva a que restam expostos frágeis
consumidores, à medida que subsiste o presente
quadro normativo.

Respeitosamente, – José Gregori, Ministro de
Estado da Justiça.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916

CÓDIGO CIVIL

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

PARTE GERAL

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

LIVRO III
Dos Fatos Jurídicos

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

TÍTULO III
Da Prescrição

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

CAPÍTULO IV
Dos Prazos da Prescrição

....................................................................................
Art. 178. Prescreve:
§ 1º Em 10 (dez) dias, contados do casamento,

a ação do marido para anular o matrimônio contraído
com mulher já deflorada (arts. 218, 219, IV, e 220).

§ 2º Em 15 (quinze) dias, contados da tradição
da coisa, a ação para haver abatimento do preço da
coisa móvel, recebida com vício redibitório, ou para
rescindir o contrato e reaver o preço pago, mais per-
das e danos.

§ 3º Em 2 (dois) meses, contados do nascimento,
se era presente o marido a ação para este contestar a le-
gitimidade do filho de sua mulher (arts. 338 e 344).

§ 4º Em 3 (três) meses:
I – a mesma ação do parágrafo anterior, se o

marido se achava ausente, ou lhe ocultaram o nasci-
mento; contado o prazo do dia de sua volta à casa
conjugal, no primeiro caso, e da data do conhecimen-
to do fato, no segundo;

II – a ação do pai, tutor, ou curador para anular o
casamento do filho, pupilo, ou curatelado, contraído sem
o consentimento daqueles, nem o seu suprimento pelo
juíz; contado o prazo do dia em que tiverem ciência do
casamento (arts. 180, III, 183, XI, 209 e 213).

§ 5º Em 6 (seis) meses:
I – a ação do cônjuge coato para anular o casa-

mento; contado o prazo do dia em que cessou a coa-
ção (arts. 183, IX, e 209);

II – a ação para anular o casamento do incapaz
de consentir, promovida por este, quando se tome ca-
paz, por seus representantes legais, ou pelos herdei-

ros; contado o prazo do dia em que cessou a incapa-
cidade, no primeiro caso, do casamento, no segundo,
e, no terceiro, da morte do incapaz, quando esta ocor-
ra durante a incapacidade (art. 212);

III – a ação para anular o casamento da menor de
16 (dezesseis) e do menor de 18 (dezoito) anos; conta-
do o prazo do dia em que o menor perfez essa idade, se
a ação for por ele movida, e da data do matrimônio,
quando o for por seus representantes legais (arts. 213 e
216) ou pelos parentes designados no art. 190;

IV – a ação para haver o abatimento do preço da
coisa imóvel, recebida com vício redibitório, ou para res-
cindir o contrato comutativo, e haver o preço pago, mais
perdas e danos; contado o prazo da tradição da coisa;

V – a ação dos hospedeiros, estalajadeiros ou
fornecedores de víveres destinados ao consumo no
próprio estabelecimento, pelo preço da hospedagem
ou dos alimentos fornecidos; contado o prazo do últi-
mo pagamento.

§ 6º Em 1 (um) ano:
I – a ação do doador para revogar a doação;

contado o prazo do dia em que souber do fato, que o
autoriza a revogá-la (arts. 1.181 a 1.187);

II – a ação do segurado contra o segurador e vi-
ce-versa, se o fato que a autoriza se verificar no país;
contado o prazo do dia em que o interessado tiver co-
nhecimento do mesmo fato (art. 178, § 7º, V);

III – a ação do filho, para desobrigar e reivindicar
os imóveis de sua propriedade, alienados ou grava-
dos pelo pai fora dos casos expressamente legais;
contado o prazo do dia em que chegar à maioridade
(arts. 386 e 388, I);

IV – a ação dos herdeiros do filho, no caso do
número anterior, contando-se o prazo do dia do faleci-
mento, se o filho morreu menor, e bem assim a de seu
representante legal, se o pai decaiu do pátrio poder,
correndo o prazo da data em que houver decaído
(arts. 386 e 388, II e III);

V – a ação de nulidade da partilha; contado o
prazo da data em que a sentença da partilha passou
em julgado (art. 1.805);

VI – a ação dos professores, mestres ou repetido-
res de ciência, literatura ou arte, pelas lições que derem,
pagáveis por períodos não excedentes a 1 (um) mês;
contado o prazo do termo de cada período vencido;

VII – a ação dos donos de casa de pensão, edu-
cação, ou ensino, pelas prestações dos seus pensio-
nistas, alunos ou aprendizes; contado o prazo do ven-
cimento de cada uma;

VIII – a ação dos tabeliães e outros oficiais do ju-
ízo, porteiros do auditório e escrivões, pelas custas
dos atos que praticarem; contado o prazo da data da-
queles por que elas se deverem;
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IX – a ação dos médicos, cirurgiões ou farma-
cêuticos, por suas visitas, operações ou medicamen-
tos;contado o prazo da data do último serviço prestado;

X – a ação dos advogados, solicitadores, cura-
dores, peritos e procuradores judiciais, para o paga-
mento de seus honorários; contado o prazo do venci-
mento do contrato, da decisão final do processo ou da
revogação do mandato;

XI – a ação do proprietário do prédio desfalcado
contra o do prédio aumentado pela avulsão, nos termos
do art. 541; contado o prazo do dia em que ela ocorreu;

XII – a ação dos herdeiros do filho para prova da le-
gitimidade da filiação; contado o prazo da data do seu fa-
lecimento se houver morrido ainda menor ou incapaz;

XIII – a ação do adotado para se desligar da
adoção, realizada quando ele era menor ou se acha-
va interdito; contado o prazo do dia em que cessar a
menoridade ou a interdição.

§ 7º Em 2 (dois) anos:
I – a ação do cônjuge para anular o casamento

nos casos do art. 219, I, II e III; contado o prazo da
data da celebração do casamento; e da data da exe-
cução deste Código para os casamentos anterior-
mente celebrados;

II – a ação dos credores por dívida inferior a cem
mil-réis, salvo as contempladas nos nºs VI a VIII do
parágrafo anterior; contado o prazo do vencimento
respectivo, se estiver prefixado, e, no caso contrário,
do dia em que foi contraída;

III – a ação dos professores, mestres e repetido-
res de ciência, literatura ou arte, cujos honorários se-
jam estipulados em prestações correspondentes a
períodos maiores de 1 (um) mês; contado o prazo do
vencimento da última prestação;

IV – a ação dos engenheiros, arquitetos, agri-
mensores e estereômetras, por seus honorários; con-
tado o prazo do termo dos seus trabalhos;

V – a ação do segurado contra o segurador e,
vice-versa, se o fato que a autoriza se verificar fora do
Brasil; contado o prazo do dia em que desse fato sou-
be o interessado (art. 178, § 6º, II);

VI – a ação do cônjuge ou seus herdeiros neces-
sários para anular a doação feita pelo cônjuge adúlte-
ro ao seu cúmplice; contado o prazo da dissolução da
sociedade conjugal (art. 1.177);

VII – a ação do marido ou dos seus herdeiros,
para anular atos da mulher, praticados sem o seu con-
sentimento, ou sem o suprimento do juiz; contado o
prazo do dia em que se dissolver a sociedade conju-
gal (arts. 252 e 315).

§ 8º Em 3 (três) anos:

A ação do vendedor para resgatar o imóvel ven-
dido; contado o prazo da data da escritura, quando se
não fixou no contrato prazo menor (art. 1.141).

§ 9º Em 4 (quatro) anos:
I – contados da dissolução da sociedade conju-

gal, a ação da mulher para:
a) desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal,

quando o marido os gravou, ou alienou sem outorga
uxória, ou suprimento dela pelo juiz (arts.235 e 237);

b) anular as fianças prestadas e as doações fei-
tas pelo marido fora dos casos legais (arts. 235, III e
IV, e 236);

c) reaver do marido o dote (art. 300), ou os ou-
tros bens seus confiados à administração marital
(arts.233, II, 263, VIII e IX, 269, 289, I, 300 e 311, III);

II – a ação dos herdeiros da mulher, nos casos das
letras a, b, c do número anterior, quando ela faleceu,
sem propor a que ali se lhe assegura; contado o prazo
da data do falecimento (arts.239, 295, II, 300 e 311, III);

III – a ação da mulher ou seus herdeiros para
desobrigar ou reivindicar os bens dotais alienados ou
gravados pelo marido; contado o prazo da dissolução
da sociedade conjugal (arts. 293 a 296);

IV – a ação do interessado em pleitear a exclu-
são do herdeiro (arts. 1.595 e 1.596), ou provar a cau-
sa da sua deserdação (arts. 1.741 a 1.745) e bem as-
sim a ação do deserdado para a impugnar; contado o
prazo da abertura da sucessão;

V – a ação de anular ou rescindir os contratos,
para a qual se não tenta estabelecido menor prazo;
contado este:

a) no caso de coação, do dia em que ela cessar;
b) no de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia

em que se realizar o ato ou o contrato;
c) quanto aos atos dos incapazes, do dia em

que cessar a incapacidade;
VI – a ação do filho natural para impugnar o re-

conhecimento; contado o prazo do dia em que atingir
a maioridade ou se emancipar.

§ 10. Em 5 (cinco) anos:
I – as prestações de pensões alimentícias;
II – as prestações de rendas temporárias ou vi-

talícias;
III – os juros, ou quaisquer outras prestações

acessórias pagáveis anualmente, ou em períodos
mais curtos.

IV – os alugueres de prédio rústico ou urbano;
V – a ação dos serviçais, operários e jornaleiros,

pelo pagamento dos seus salários;
VI – as dívidas passivas da União, dos Estados

e dos Municípios, e bem assim toda e qualquer ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal; de-
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vendo o prazo da prescrição correr da data do ato ou
fato do qual se originar a mesma ação.

Os prazos dos números anteriores serão conta-
dos do dia em que cada prestação, juro, aluguel ou
salário for exigível;

VII – a ação civil por ofensa a direitos de autor
contado o prazo da data da contrafação;

VIII – o direito de propor ação rescisória;
IX – a ação por ofensa ou dano causados ao di-

reito de propriedade; contado o prazo da data em que
se deu a mesma ofensa ou dano.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui O Código de Processo Civil.

CAPÍTULO III
Do Procedimento Sumário

* Capítulo nominado pela Lei nº9.245, de 26-12-95.

....................................................................................
Art. 280. No procedimento sumário:
I – não será admissível ação declaratória inci-

dental, nem a intervenção de terceiro, salvo assistên-
cia e recurso de terceiro prejudicado;

II – o perito terá o prazo de quinze dias para
apresentação do laudo;

III – das decisões sobre matérias probatórias, ou
proferidas em audiência, o agravo será sempre retido.

_________
* Artigo com redação dada pela Lei nº 9.245, de 26-12-95.

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

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) – O Expedi-
ente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) – O Projeto
de Lei da Câmara nº 54, de 2000, que acaba de ser
lido, terá tramitação com prazo determinado de qua-
renta 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 Constituição, Justi-
ça e Cidadania, onde poderá, de acordo com os arts.
122, inciso II, letra ”b“, e 375, inciso I, do Regimento
Interno, receber emendas pelo prazo único de cinco
dias úteis.

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) – A Presi-
dência recebeu a Mensagem nº 177, de 2000 (nº
1.400/2000, na origem), de 29 de setembro passado,

pela qual o Presidente da República comunica que se
ausentará do País no período de 3 a 11 de outubro
corrente, para realizar visita à República Federal da
Alemanha e ao Reino dos Países Baixos, a convite,
respectivamente, do Chefe do Governo Alemão, Ger-
hard Schröder, e da Rainha Beatrix.

É a seguinte a mensagem recebida:

MENSAGEM Nº 177, DE 2000
(Nº 1.400/2000, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para infor-

má-los de que me ausentarei do País no período de 3
a 11 de outubro de 2000, para realizar visita à Repú-
blica Federal da Alemanha e ao Reino dos Países Ba-
ixos, a convite, respectivamente, do Chefe do Gover-
no alemão, Gerhard Schröder, e da Rainha Beatrix.

Na Alemanha, entre os dias 3 e 7 de outubro,
além de reunião de trabalho com o Chanceler Federal
Gerhard Schröder, manterei encontros com os princi-
pais líderes políticos e empresários alemães e partici-
parei de cerimônia de comemoração do dia das Amé-
ricas, evento organizado em homenagem aos 500
anos do Brasil pela prestigiosa “Ibero-Amerika Ve-
rem” (Sociedade Alemã para a Ibero-América).

Nos Países Baixos, entre os dias 8 e 11 de outu-
bro, manterei reunião de trabalho com o Primeiro-Mi-
nistro Wim Kok, participarei de sessão especial do
parlamento neerlandês e proferirei palestra a empre-
sários.

As visitas à Alemanha e aos Países Baixos de-
verão oferecer importante contribuição à intensifica-
ção e à diversificação de nosso relacionamento com
aqueles países, ambos parceiros importantes do Bra-
sil no cenário internacional.

Brasília, 29 de setembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) – Há orado-
res inscritos.

Concedo a palavra ao Senador Roberto Re-
quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, uso a palavra com uma satisfação
enorme, porque o Senado está sendo presidido, nes-
te momento, por um dos mais ilustres e cultos Sena-
dores do Brasil, o nosso Senador Bello Parga.

Sr. Presidente, quero tecer alguns comentári-
os sobre as últimas eleições. Tenho sido um crítico
duro do sistema eleitoral brasileiro e dos Tribunais
Eleitorais. Hoje, no entanto, abro uma exceção para
falar da correção com que se houve o Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Paraná, nestas últimas eleições, jul-
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gando com isenção, com acerto e com racionalidade,
pondo por terra, por outro lado, os absurdos dos juí-
zes singulares. Cito um caso: num determinado julga-
do, a Juíza Lenice Bodstein, da 2ª Zona Eleitoral, con-
dena o PMDB a sair do ar, durante um dia, em função
de ter utilizado duas palavras ao comentar o direito de
resposta do nosso adversário, do PFL. Nós introduzi-
mos o programa dizendo que o nosso adversário ti-
nha chegado, no exercício do direito de resposta,
manso: o japonês invade o nosso espaço falando
manso. A Juíza nos tirou do ar por um dia. O Tribunal
Regional Eleitoral, no entanto, corrigiu esse absurdo,
essa estultícia da juíza, essa besteira monumental
que a credencia como rainha do festival de besteiras
que assola o País, determinando a devolução do tem-
po do horário eleitoral da manhã e do horário da noite.

O PFL recorreu a Brasília. Surpreendeu-nos
uma sentença do preclaro Ministro Maurício Corrêa,
dizendo não haver previsão de devolução do tempo
roubado pela juíza, ou seja, a sua sentença foi anula-
da.A anulação foi provocada pelo PFL, mas o Ministro
Maurício Corrêa entendeu que não havia previsão le-
gal para a devolução do tempo. Então, a juíza to-
mou-nos um dia inteiro de propaganda eleitoral na te-
levisão – horário da manhã e da noite –, e tudo ficou
por isso mesmo. Sequer a juíza poderá ser responsa-
bilizada civil e criminalmente pelo ato de profunda ig-
norância do Direito ou de má-fé radical.

O Tribunal se houve bem, mas o sistema eleito-
ral não está funcionando. Temos de rever a questão
da Justiça Eleitoral no País, que dá muito poder aos
juízes. Senador Bello Parga, eles utilizam esse poder
conforme o seu humor no momento, o seu alvitre, a
sua irritação.

Em Londrina, por exemplo, ocorreu um caso se-
melhante com um desses magníficos juízes da Pri-
meira Instância – provavelmente filiado à associação
dos usuários do auxílio-moradia, pois eles criaram um
tal auxílio-moradia muito mais imoral do que a história
da anistia das multas. Eles mamam nas tetas da Re-
pública, sem lei, sem base legal, através de liminares
conseguidas por seus próprios Ministros, nos Tribu-
nais Superiores. Pois esse juiz de Londrina resolveu
interpretar à sua maneira a legislação eleitoral e man-
dou, numa tarde, retirar todas as bandeiras de todos
os partidos que estavam afixadas nos postes do siste-
ma de iluminação pública de Londrina, o que, cá entre
nós, o art. 37 da Lei nº 9.504, de 1997, admite, permi-
te expressamente. Então, além de não ser proibido
por lei – e o que não é proibido é lícito , está permitido
expressamente no art. 37. Acresce-se a isso que o
art. 61 da mesma lei considera crime o impedimento
da propaganda legal, mas o juiz de Londrina resolveu
retirar os banners e comprometer toda a campanha

política dos candidatos que tinham optado por esse
tipo de propaganda limpa, facilmente removível, qual
seja, de fixar bandeiras de matéria plástica nos pos-
tes por um arame que podem ser retiradas sem danifi-
car, de forma alguma, o sistema de iluminação.

No Paraná, todas as sentenças dessa juíza Le-
nice Bodstein, parcial ou completamente amalucada,
foram reformadas pelo Tribunal. No entanto, quando
reformadas, o seu efeito já estava completado. Ou
seja, as sentenças, as suas liminares, eram “satisfati-
vas”: ela desmontava o nosso programa eleitoral, ela
dissolvia a nossa campanha com suas proibições.
Dez, quinze dias depois, o Tribunal julgava e dizia que
a juíza não tinha nenhuma razão, mas daí já não ha-
via como recuperar o tempo perdido ou repor as men-
sagens que haviam sido absurdamente proibidas.

Temos que rever a legislação eleitoral e retirar
desses juízes o poder absurdo que a lei eleitoral lhes
concedeu.

Lembro até uma frase famosa de um teórico da
democracia, Alexis de Tocqueville: ”Pode-se fazer
quase tudo com uma baioneta, menos sentar-se em
cima dela“.Se damos o poder aos juízes, eles o usam.
Não sentarão em cima das leis permissivas que lhes
possibilitam tudo, como se fossem verdadeiros árbi-
tros da democracia, a dizer o que podem colocar, de
suas idéias, os partidos políticos e os candidatos. A
impressão que temos é que no Brasil se registra uma
candidatura hoje, e há uma presunção de que o
candidato é, antes de tudo, um contraventor. Tudo
lhe é proibido, e surgem as famosas multas. Eu
mesmo sou objeto de oito penalidades na campa-
nha passada, quando fui candidato ao Governo do
Estado, porque dei entrevistas de rádio, e nelas um
locutor me perguntava: “Senador Requião, o se-
nhor pretende ser candidato ao Governo do Esta-
do?” Eu respondia: “Pretendo”, ou “talvez preten-
da”, ou “espero a decisão do meu Partido; se ele
assim o decidir, eu serei”. Cada uma dessas afir-
mações, vinte mil UFIRs.

É por isso, não mais do que isso, por essas boba-
gens dos juízes singulares, confirmadas, muitas vezes,
pelos TREs, e não examinadas pelos Tribunais Supe-
riores – que só examinam dissidência jurisprudencial
e infração constitucional, não examinam matéria de
prova –, que o Congresso Nacional acabou anistiando
as multas, porque os exageros e os arbítrios foram se
somando de uma forma absolutamente inaceitável.

Há mais, Sr. Presidente, no meio do ano, no pro-
grama institucional do PMDB, pusemos no ar uma crí-
tica dura ao Governo do Estado: uma festa que o Go-
vernador Jaime Lerner promoveu em Nova Iorque, a
bordo de um iate alugado, para o casamento da filha,
com todo o seu staff, toda a direção, toda a administra-
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ção do Governo embarcada no navio, comendo cama-
rões enormes e bebendo champanhe. Uma festa de
nouveau riche, de um mau gosto monumental! Fizemos
um contraponto com a agressão sofrida pelos sem-ter-
ra, quando dissolveram as suas passeatas, tendo, na
última ocasião, ocorrido a morte de um agricultor.

Muito bem, conseguiram uma liminar aqui e
nos proibiram de mostrar essa contradição. Assim
ficou até o dia da eleição: não pudemos usar o ma-
terial. No dia da eleição, suportado num parecer do
Ministério Público, o juiz-relator disse que não havia
infração na denúncia que fizéramos, mas a denún-
cia não pôde ser levada ao ar, porque o Ministro Ma-
urício Corrêa só se dispôs a colocá-la em julgamen-
to no último dia do processo eleitoral, no dia da elei-
ção, no dia primeiro, e dia 28 havia cessado a possi-
bilidade de pormos no ar qualquer matéria anterior-
mente proibida pela Justiça Eleitoral. E foi uma limi-
nar aqui do TSE em Brasília.

Como vê, V. Exª, deixando de lado a origem par-
tidária – se isso aconteceu com o PMDB no Paraná, e
o beneficiário foi o PFL, podia ser invertido o processo
– deixando de lado a visão partidária, os juízes estão
com um arbítrio no processo eleitoral absolutamente
inaceitável. Temos que, de uma forma ou de outra,
modificar esse processo.

De qualquer forma, quero deixar clara e pública
a minha posição a respeito do comportamento do
TRE do Paraná, que tem sido muito parcial ao longo
do tempo. A composição mudou: os Desembargado-
res não são os mesmos, os outros juízes indicados
também variaram. E faço o elogio do TRE do Paraná.
Não poderia, a não ser que estivesse imbuído de
má-fé, fazer qualquer reparo ao procedimento do Tri-
bunal Regional Eleitoral. Fica o elogio de um crítico
que neste momento registra a satisfação pelo com-
portamento e desempenho do Tribunal.

No Paraná, a derrota do Governador foi estron-
dosa. Nas dez maiores cidades, ganhou em uma; terá
segundo turno em três; perdeu nas outras seis. Foi
uma derrota estrondosa!

O PT concorre ao segundo turno em três cida-
des: Londrina, Maringá e Curitiba. No último progra-
ma do PMDB, fiz reparos sinceros e francos à condu-
ta do PT. As oposições em Curitiba tinham, de certa
forma, tacitamente acordado que iriam desqualificar a
hegemonia do prefeito do PFL com uma crítica or-
questrada. Nós fizemos a crítica. O PMDB fez uma
crítica franca e dura. E o PT posou de bom moço, op-
tou por não fazer crítica alguma. Fez uma campanha
“desideologizada”, uma campanha com pouca identi-
dade. Nós batemos, e, com isso, o PT cresceu na
sombra do confronto entre o PFL e o PMDB, arreba-
nhou o voto útil e foi para o segundo turno. Num pri-

meiro momento, o próprio PFL favoreceu o PT, por
meio da sua influência na imprensa e na manipulação
de algumas pesquisas. Não imaginava, no entanto,
que esse impulso inicial iria transformar-se em um
movimento de voto útil e que, superada a rejeição que
o Partido mantinha no Estado até agora, o PT iria,
surpreendentemente, para o segundo turno.

Digo com toda franqueza que não gostei da ati-
tude do PT de Curitiba. Mas, minha posição, no se-
gundo turno, e a posição do PMDB será de apoiar o
Partido dos Trabalhadores, que, apesar desse deslize
em relação aos outros Partidos de Oposição na con-
dução da campanha eleitoral, é sem sombra de dúvi-
da uma reserva ética no Paraná e no Brasil.

Em Londrina, apoiaremos o Nedson Luiz Miche-
leti; em Maringá, apoiaremos o Paulo, que foi surpre-
endentemente para o segundo turno; e em Curitiba,
apoiaremos o Ângelo Vanhoni. Espero que o apoio do
PMDB decida essa parada e que tenhamos, então,
um rompimento com o domínio da oligarquia corrom-
pida do Jaime Lerner, que já quebrou e está leiloando
o Banco do Estado do Paraná, vendeu a Copel, a Sa-
nepar, doou a Ferroeste e que está envolvida até o
pescoço em um processo sem limites de corrupção.

O PMDB do Paraná vai abrir comitês partidári-
os em Londrina, Maringá e Curitiba, apoiando os
candidatos petistas, mas fica o registro da insatisfa-
ção. A campanha “desideologizada” pode ser inte-
ressante em um determinado momento.

O PT é melhor que os candidatos que a ele se
opõem neste momento. O PMDB saiu da parada. A
campanha “desideologizada” não contribui para a ele-
vação da consciência popular sobre as coisas que
ocorrem no Município, no Estado, no País.

Uma campanha eleitoral não pode ser um con-
curso de simpatia, de beleza política, de posturas não
agressivas, como se a falta de crítica fosse uma quali-
dade. Não vejo o processo dessa forma. Acredito que,
muitas vezes, valem mais a verdade e a franqueza do
que, talvez, uma vitória eleitoral. Eleições são como
aniversários: ocorrem de dois em dois anos. Os parti-
dos políticos são instituições permanentes na organi-
zação da sociedade brasileira. Perde-se uma eleição,
mas ganha-se outra. Se esse objetivo puder ser atin-
gido com mais consistência, com o conhecimento cla-
ro da população sobre quem está votando, será a me-
lhor solução para o enriquecimento do processo de-
mocrático brasileiro.

Deixo, então, Sr. Presidente, um elogio merecido
ao TRE e a crítica aos ridículos juízes da 1ª Instância do
Paraná que trabalharam de forma funesta nesse pro-
cesso eleitoral. Registro o apoio declarado, no segundo
turno, do PMDB, Partido que presido no Paraná, aos
candidatos petistas de Londrina, Maringá e Curitiba.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) – Concedo a

palavra ao segundo orador inscrito, Senador Lauro
Campos.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço a
oportunidade de falar, mas não queria atrapalhar a
conversa telefônica do meu ilustre Colega.Então, pre-
firo falar em outra ocasião.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) – Não há

mais oradores inscritos.
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, na oportunida-
de da recente visita ao Brasil do Relator Especial da
ONU, o inglês Nigel Rodley, devemos fazer uma refle-
xão sobre a prática da tortura em nosso País.

Durante vinte e três dias – desde o final de agosto
até meados do corrente –, a convite do Governo Fede-
ral, o Sr. Rodley percorreu sete cidades, visitando dele-
gacias e penitenciárias com o objetivo de relatar às Na-
ções Unidas a situação carcerária brasileira e, em parti-
cular, denúncias de tortura e de abuso de poder por par-
te de autoridades policiais. As cidades percorridas fo-
ram Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belém,
Marabá e Belo Horizonte.

Como era de se esperar, as condições em que
vivem nossos presos encontradas pelo Relator da
ONU foram estarrecedoras! A realidade vista pelo Sr.
Rodley em delegacias e penitenciárias, que tanto o
chocou, não surpreenderia de igual maneira a nós
brasileiros, cansados que estamos de saber da situa-
ção subumana dos detentos, situação que, entra ano
e sai ano, não se modifica: são as celas superlotadas;
são os presos amontoados no chão, dormindo em
colchonetes, quando não em cima de suas próprias
roupas, sujeitos à violência uns dos outros; são as
precaríssimas condições de higiene. Enjaulam-se os
detentos brasileiros como feras, e é como feras que
eles são devolvidos, depois, à sociedade.

Mas sobre o sistema penitenciário falarei em ou-
tra oportunidade, quando pretendo aprofundar um
pouco mais a questão. O ponto em que quero centrar
esse breve discurso é sobre a prática de tortura.

Em muito nos entristece que um crime bárbaro e
hediondo como a tortura não tenha sido banido, de

uma vez por todas, de nosso Brasil, em decorrência
da derrubada da ditadura militar e da restauração da
democracia. Não! A tortura continua vigente entre nós
como método costumeiro de investigação policial. Se,
com o fim da ditadura, que fez tantas vítimas, a tortura
praticamente deixou de ser utilizada por motivos polí-
ticos (salvo os casos de abusos cometidos contra tra-
balhadores sem terra), não o deixou de ser na rotina
de delegacias e penitenciárias, principalmente contra
suspeitos e detentos pobres. Hoje não mais é tanto a
ideologia política da vítima que excita o torturador,
mas sim sua situação sócio-econômica!

No Pará, onde o Relator da ONU visitou as cida-
des de Belém e de Marabá, a tortura é prática corriquei-
ra, sem que o Governo do Estado ouse antepor-lhe se-
quer uma tímida reação. Segundo a Ouvidora do Siste-
ma de Segurança Pública do Estado, a Srª. Marga Rot-
he – uma das autoridades com quem o Sr. Rodley se
encontrou –, ocorreram, no Pará, somente no ano pas-
sado, 20 casos de tortura, envolvendo 33 vítimas. Neste
ano, esse número já chega a 12 casos, com 21 vítimas
e duas mortes. Naturalmente, os casos que nunca che-
gam a público são em número muito superior. Há pou-
cos dias, relatei aqui denúncias feitas pela Comissão
Pastoral da Terra de Xinguara, região Sul do Pará, sobre
a ocorrência de torturas praticadas contra crianças,
por policiais civis e militares.

Cumpre dizer ainda que, nas visitas-surpresa
que o Relator da ONU fez a dependências policiais
nas duas cidades paraenses, Belém e Marabá, ele
pôde verificar a presença de alguns objetos propícios à
prática da tortura, como tacos de bilhar e palmatórias.

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
ainda que recorrente no Brasil e facilitada pela falta de
reação por parte das autoridades constituídas, nunca é
tarde para dizer um basta definitivo à prática da tortura!
É inconcebível que, num Estado Democrático de Direi-
to, a tortura persista como método de investigação poli-
cial! A única maneira de extirpá-la de nosso convívio é
punir exemplarmente os responsáveis por ela! É lamen-
tável que a impunidade se tenha tornado sinônimo de
nacionalidade entre nós, constituindo-se, dessa forma,
em parteira dos mais torpes crimes! A sociedade brasi-
leira cobra do Estado uma reação intransigente e pe-
remptória contra a tortura e os torturadores!

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) – Nada mais

havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os traba-
lhos, lembrando as Srªs e aos Srs. Senadores que
constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã,
dia 3, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a se-
guinte
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O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 10 minutos.)



Ata da 127ª Sessão, Deliberativa, Ordinária,
em 3 de outubro de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária  da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. : Antonio Carlos Magalhães
Carlos Patrocínio e Leomar Quintanilha

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

Agnelo Alves – Albino Boaventura – Alvaro
Dias – Antonio Carlos Magalhães – Antônio
Carlos Valadares – Arlindo Porto – Bello Parga –
Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patro-
cinio – Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo
Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emília
Fernandes – Fernando Matusalém – Francelino
Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo
Cândido – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho –
Gilvam Borges – Heloísa Helena – Henrique
Loyola – Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader
Barbalho – Jefferson Peres – Jonas Pinheiro –
Jorge Bornhausen – José Agripino – José
Alencar – José Eduardo Dutra – José Fogaça –
José Jorge – José Roberto Arruda – José Sarney
– Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar
Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho –
Luiz Otavio – Luiz Pontes – Maguito Vilela – Maria
do Carmo Alves – Marina Silva – Moreira Mendes
– Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo Hartung –
Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Simon – Ramez
Tebet – Ribamar Fiquene – Ricardo Santos –
Roberto Freire – Roberto Requião – Roberto
Saturnino – Romeu Tuma – Ronaldo Cunha Lima –
Sérgio Machado – Tião Viana – Valmir Amaral –
Wellington  Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
lista de presença acusa o comparecimento de 67 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta  a  sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Lúdio
Coelho,  procederá  à  leitura  do  Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 902, DE 2000 – CN
(Nº 1.405/2000, na Origem)

Senhores  Membros  do  Congresso  Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências,
o texto do projeto de lei que “Abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor
de R$123.905.583,00, para reforço de dotações consig-
nadas no orçamento vigente“.

Brasília, 2 de outubro de 2000. – Fernando
Henrique  Cardoso.

EM nº 261/MP

Brasília, 28 de setembro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar

solicitação de abertura de crédito suplementar aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União
(Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000), no valor de
R$123.905.583,00 (cento e vinte e três milhões, nove-
centos e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais),
em  favor  do  Ministério  dos  Transportes.

2. Os recursos pleiteados destinam-se ao
atendimento de diversas despesas das unidades do
Ministério dos Transportes, no intuito de permitir o
desenvolvimento  de  suas  ações.

3. Na Administração direta, objetivam viabilizar a
participação da União nas obras de construção do
Rodoanel, bem como a realização de reformas
urgentes no edifício anexo do Ministério dos
Transportes, além de saldar os compromissos com a
manutenção  do  prédio  administrativo.
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4. A suplementação solicitada pelo Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem – DNER permitirá a
continuidade de diversas obras prioritárias, cujos
recursos provêm do remanejamento de contrapartidas.
No que diz respeito à Restauração no Estado do Piauí,
busca-se corrigir erro na alocação de recursos por
ocasião da aprovação da lei orçamentária, visto que a
dotação destinada à pavimentação da BR-135/PI tem,
na realidade, por objetivo a restauração da rodovia em
questão. Além das finalidades citadas, a presente
proposta objetiva atender à Mensagem nº 2, de 26 de
janeiro de 2000, da Mesa do Congresso Nacional, bem
como às necessidades de capacitação de recursos
humanos e estudos na área de transportes do DNER.

5. Os recursos propostos para a Companhia de
Navegação do São Francisco – FRANAVE visam possi-
bilitar o cumprimento das obrigações relacionadas aos
serviços administrativos e o atendimento às despesas
com manutenção e operação das linhas de navegação,
cujo acréscimo decorre da intensificação das atividades
de transporte da Empresa.

6. A solicitação apresentada pela Empresa Brasi-
leira de Planejamento de Transportes – GEIPOT, decorre
da necessidade de recompor dotação relativa a estudos
desenvolvidos pela Empresa, com vistas à sua continui-
dade, uma vez que parte da dotação dessa rubrica na lei
orçamentária é constituída de recursos próprios, cuja
arrecadação foi frustrada. Adicionalmente, procura-se
fazer face a compromissos relativos às ações de conser-
vação de bens imóveis e de informática.

7. Na Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre
– TRENSURB, busca-se possibilitar a manutenção das
condições mínimas de segurança e conforto no uso do
prédio administrativo e das estações de passageiros,
além de saldar compromissos relacionados com a
manutenção de equipamentos de informática e a manu-
tenção e operação do sistema, de forma a não compro-
meter os serviços prestados pela Empresa.

8. A suplementação prevista para a VALEC –
Engenharia, Construções e Ferrovias deverá possibilitar
a continuação das obras da Ferrovia Norte-Sul em sua 2ª
etapa, permitindo concomitantemente o atendimento às
despesas com a conservação de bens imóveis e assis-
tência médica e odontológica aos servidores.

9. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos –
CBTU propõe o remanejamento de recursos desti-
nados à contrapartida, visando ao prosseguimento das
obras de implantação e modernização do sistema de
Belo Horizonte, de forma a viabilizar a transferência do
mencionado sistema para o Estado.

10. Os recursos necessários à abertura do
crédito ora solicitado advêm de superávit financeiro
apurado em balanço patrimonial da União
(R$8.200.000,00), e do remanejamento de dotações
orçamentárias (R$115.705.583,00), não acarretando,
neste caso, de acordo com informações do órgão soli-
citante, prejuízo à execução das programações objeto
de cancelamento, uma vez que foi decidido com base
em projeções de suas possibilidades de dispêndio até
o final do presente exercício.

11. A abertura do crédito viabilizar-se-á mediante
projeto de lei a ser submetido à apreciação do
Congresso Nacional, obedecidas as prescrições do art.
167, inciso V, da Constituição, e em conformidade com
o art. 43, § 1º, incisos I e III, da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964.

12. O crédito em questão decorre de solicitações
formalizadas pelo Ministério dos Transportes, no
Sistema Integrado de Dados Orçamentários – SIDOR,
em julho e setembro de 2000, justificando-se em função
das necessidades apresentadas pelo Órgão e descritas
nesta Exposição de Motivos.

13. Nessas condições, submeto à elevada delibe-
ração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que
visa a efetivar a abertura do referido crédito suplementar.

Respeitosamente – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

PROJETO DE LEI

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Se-
guridade Social da União, em favor do Mi-
nistério dos Transportes, crédito suple-
mentar no valor de R$123.905.583,00, para
reforço de dotações consignadas no orça-
mento vigente.

O  Congresso  Nacional  decreta:

Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União (Lei nº9.969, de 11 de maio
de 2000), em favor do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor de R$123.905.583,00
(cento e vinte e três milhões, novecentos e cinco mil,
quinhentos e oitenta e três reais), para atender à progra-
mação constante do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto  no  artigo  anterior  decorrerão:

I – do cancelamento de dotações orçamentárias,
no montante de R$115.705.583,00 (cento e quinze
milhões, setecentos e cinco mil, quinhentos e oitenta e
três reais), conforme indicado no Anexo II desta lei;e
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II – de incorporação de superávit financeiro da
União, apurado no Balanço Patrimonial de 1999, no valor
de R$8.200.000,00 (oito milhões e duzentos mil reais).

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília,        de            de  2000.
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MENSAGEM Nº 903, DE 2000-CN
(Nº 1.406/2000, na Origem)

Senhores  Membros  do  Congresso  Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên-
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, o texto do projeto de lei que ”Abre
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de R$320.576,00, para reforço
de  dotações  constantes  do  orçamento  vigente".

Brasília, 2 de outubro de 2000. – Fernando
Henrique  Cardoso.

3. Cumpre esclarecer que as referidas suple-
mentações destinam-se a garantir à aquisição de um
veículo automotor e equipamentos de informática a
serem utilizados no atendimento de adolescentes
egressos de unidades socioeducativas, além de
possibilitar a incorporação de doação de recursos
oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento – BID, a ser aplicada em estudos sobre segu-
rança e educação no trânsito na América Latina e
Caribe.

4. Os recursos contidos no presente crédito e sua
respectiva aplicação foram registrados no Sistema Inte-
grado de Dados Orçamentários – SIDOR, por inter-
médio dos Ofícios Eletrônicos nº 085/MJ, de 17-7-2000,
e nº 086/MJ, de 13-7-2000.

5. O crédito viabilizar-se-á mediante projeto de
lei, a ser submetido à apreciação do Congresso Naci-
onal, com recursos oriundos do cancelamento parcial
de dotações e da incorporação de doação, obede-
cidas as prescrições contidas no art. 167, inciso V, da
Constituição, e em conformidade com o disposto no
art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de
março  de  1964.

6. Cabe esclarecer, por oportuno, que,
segundo informações do órgão solicitante do
crédito em questão, a programação objeto de
cancelamento não sofrerá prejuízo na sua
execução, uma vez que foi decidido com base em
projeções de suas possibilidades de dispêndio até
o final do corrente exercício.

7.Nessas condições, submeto à elevada conside-
ração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que
visa a efetivar a abertura do referido crédito suple-
mentar.

Respeitosamente, – Martus Tavares Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

PROJETO DE LEI

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Se-
guridade Social da União, em favor do Mi-
nistério da Justiça, crédito suplementar no
valor de R$320.576,00, para reforço de dota-
ções constantes do orçamento vigente.

O  congresso  Nacional  decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da

Seguridade Social da União (Lei nº 9.969, de 11 de
maio de 2000), em favor do Ministério da Justiça,
crédito suplementar no valor de R$320.576,00
(trezentos e vinte mil, quinhentos e setenta e seis
reais), para atender à programação constante do
Anexo  I  desta  lei.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto  no  artigo  anterior  decorrerão  de:

I – cancelamento parcial de dotações orçamentá-
rias no montante de R$39.568,00 (trinta e nove mil,
quinhentos e sessenta e oito reais), indicadas no Anexo II
desta lei; e

II – doação do Banco Interamericano de Desen-
volvimento – BID, no valor de R$281.008,00
(duzentos  e  oitenta  e  um  mil  e  oito  reais).

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília,
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MENSAGEM Nº 904, DE 2000-CN
(Nº 1.407/2000, na Origem)

Senhores  Membros  do  Congresso  Nacional,

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên-
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orça-

mento e Gestão, o texto do projeto de lei que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de
R$5.750.000,00, para reforço de dotações cons-
tantes  do  orçamento  vigente”.

Brasília, 2 de outubro de 2000. – Fernando
Henrique  Cardoso.
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3. Na área de segurança, em virtude da con-
tínua expansão do setor nuclear no Brasil, o cré-
dito propiciará as condições necessárias ao aper-
feiçoamento e ampliação dos serviços prestados
pelo Estado, sobretudo no que diz respeito ao li-
cenciamento e à fiscalização de instalações nu-
cleares, ao recolhimento e armazenamento de re-
jeitos radioativos e ao controle de radioproteção e
dosimetria. Na área médica, os recursos viabiliza-
rão a produção e o suprimento da crescente de-
manda nacional por radioisótopos e radiofárma-
cos. Com relação ao desenvolvimento tecnológi-
co, proporcionará a regularização de Softwares e
a aquisição de materiais de consumo e serviços
de interesse da área de radioproteção e seguran-
ça nuclear.

4. O presente crédito efetivar-se-á por meio
da incorporação de excesso de arrecadação de
receitas diretamente arrecadadas pela CNEN,
que, no caso da segurança nuclear e do desen-
volvimento tecnológico, no valor de
R$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil
reais), provêm da arrecadação da Taxa de Licen-
ciamento, Controle e Fiscalização de Materiais

Nucleares e Radioativos e suas Instalações. A
área médica absorverá R$250.000,00 (duzentos
e cinqüenta mil reais), cuja receita origina-se da
indústria de produtos farmacêuticos.

5. A programação contida no presente crédito
foi registrada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia
no Sistema Integrado de Dados Orçamentários –
SIDOR, por intermédio do ofício eletrônico nº
MCT/05, de 14 de julho de 2000, e, também, envia-
do por ofício nº O12/SPC/CNEN, de 31 de agosto de
2000.

6. Esclareço, por oportuno, que o referido cré-
dito viabilizar-se-á mediante projeto de lei, a ser
submetido a apreciação do Congresso Nacional,
obedecidas as prescrições contidas no art. 167, inci-
so V, da Constituição, e em conformidade com o dis-
posto no art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de l7
de março de 1964.

7. Em cumprimento ao disposto no art. 17, §
7º da Lei nº 9.811, de 28 de julho de 1999 (LDO –
2000), demonstra-se, no quadro a seguir, o exces-
so de arrecadação das receitas diretamente arreca-
dadas:
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8. Nessas condições, este Ministério
manifesta-se favoravelmente ao atendimento do
pleito, razão pela qual submeto à elevada deliberação
de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa
a efetivar a abertura do referido crédito suplementar.

Respeitosamente - Martus Tavares, Ministro de
Estado  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão.

PROJETO DE LEI

Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Ciência e Tecno-
logia, crédito suplementar no valor de
R$5.750.000,00, para reforço de dotações
constantes do orçamento vigente.

O  Congresso  Nacional  decreta:

Art. lº Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000), em favor do
Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suple-
mentar no valor de R$5.750.000,00 (cinco milhões,
setecentos e cinqüenta mil reais), para atender à
programação  constante  do  Anexo  desta  lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão da incorpo-
ração de excesso de arrecadação de recursos direta-
mente  arrecadados.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília,
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MENSAGEM Nº 905, DE 2000-CN
(Nº 1.408/2000, na origem)

Senhores  Membros  do  Congresso  Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, o texto do projeto de lei que
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Esporte e Turismo, crédito suplementar
no valor de R$769.591,00, para reforço de dotações
orçamentárias  constantes  do  orçamento  vigente”.

Brasília, 2 de outubro de 2000. – Fernando
Henrique  Cardoso.

4. O crédito em questão decorre de solici-
tação formalizada pelo Ministério do Esporte e
Turismo, por intermédio dos Ofícios Eletrônicos
encaminhados via Sistema Integrado de Dados
Orçamentários – SIDOR sob nº 01 – Embratur, de
31 de julho de 2000, e nº1.308 – Presi/Indesp, de 3
de agosto de 2000.

5. Cabe esclarecer que, segundo informa-
ções do órgão solicitante do presente crédito, a
programação objeto de cancelamento não sofrerá
prejuízo na sua execução, uma vez que o remane-
jamento proposto foi decidido com base em proje-
ções de suas possibilidades de dispêndio até o
final do corrente exercício.

6. Nessas condições, este Ministério
manifesta-se favoravelmente ao atendimento do
pleito, razão pela qual submeto à elevada
consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto
de Lei, que visa a efetivar a abertura do referido
crédito suplementar. Respeitosamente, – Martus
Tavares, Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento  e  Gestão.

PROJETO DE LEI

Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Esporte e Tu-
rismo, crédito suplementar no valor de
R$769.591,00, para reforço de dotações
orçamentárias constantes do orçamento
vigente.

O  Congresso  Nacional  decreta:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da
União (Lei nº9.969, de 11 de maio de 2000), em favor
do Ministério do Esporte e Turismo, crédito suple-
mentar no valor de R$769.591,00 (setecentos e
sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e um
reais), para atender às programações constantes do
Anexo  I  desta  lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão do cancela-
mento de dotações orçamentárias, confonne indicado
no  Anexo  II  desta  lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília,
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MENSAGEM Nº 906, DE 2000-CN
(Nº 1.409/2000, na origem)

Senhores  Membros  do  Congresso  Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, o texto do projeto de lei que
“Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito
suplementar no valor de R$73.926.000,00, em favor
do Ministério da Fazenda, para reforço de dotações
consignadas  no  vigente  orçamento”.

Brasília, 2 de outubro de 2000. – Fernando
Henrique  Cardoso.

EM Nº 254/MP

Brasília, 27 de setembro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República,

O Ministério da Fazenda solicita, por intermédio da
Nota Técnica nº 026/COGEF/SPOA/SE/MF, de 14 de
setembro de 2000, a abertura de crédito suplementar no
valor de R$73.926.000,00 (setenta e três milhões, nove-
centos e vinte e seis mil reais), em favor do Fundo de
Estabilidade do Seguro Rural – FESR.

2. O referido Fundo foi criado pelos arts. 16 e 17,
do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966,
tendo como finalidade garantir a estabilidade
daquelas operações de seguro e atender à cobertura
suplementar dos riscos de catástrofes. O Conselho
Nacional de Seguros Privados – CNSP é o Órgão
responsável pelo gerenciamento e regulamentação
da utilização dos recursos do FESR, e em sua Reso-
lução nº 3, de 14 de janeiro de 2000, determina que a

recuperação imediata de prejuízos junto ao FESR
ocorrerá sempre que as indenizações, em um mesmo
sinistro ou série de sinistros decorrentes de um
mesmo evento, ultrapassem o valor de R$470.000,00
(quatrocentos  e  setenta  mil  reais).

3. Os eventos climáticos ocorridos em meados
deste ano, seca intermitente e fortes geadas, inclu-
sive sendo consideradas as mais intensas dos
últimos 25 anos, nas regiões Centro-Sul e Sudeste,
provocaram perdas substanciais nas lavouras
daquelas regiões, causando grandes prejuízos aos
agricultores, que, desta forma, estão buscando o
ressarcimento dos seguros contratados junto às
seguradoras.O valor referente a este crédito adicional
equivale às disponibilidades financeiras atuais do
FESR, o qual tem a incumbência de cobrir as
indenizações dos agricultores segurados das
mencionadas  regiões.

4. Cabe ressaltar que os recursos necessários à
abertura  do  presente  crédito  são  oriundos:

I – da incorporação do excesso de arrecadação
de Receitas Não-Financeiras Arrecadadas, no valor
de R$8.910.515,00 (oito milhões, novecentos e dez
mil,  quinhentos  e  quinze  reais); e

II — da incorporação do superávit financeiro
apurado no Balanço Patrimonial do Fundo de Estabili-
dade do Seguro Rural do exercício de 1999, no valor de
R$65.015.485,00 (sessenta e cinco milhões, quinze mil,
quatrocentos e oitenta e cinco reais).

5. Os recursos oriundos do excesso de arreca-
dação de Receitas Não-Financeiras Diretamente
Arrecadadas pelo Fundo de Estabilidade do Seguro
Rural são a seguir demonstrados, em atendimento ao
disposto no art. l7, § 7º da Lei nº 9.811, de 28 de junho
de  1999  (LDO  -  2000):
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6. O pleito em questão viabilizar-se-á mediante
projeto de lei, a ser submetido à apreciação do
Congresso Nacional, obedecidas as prescrições do art.
167, inciso V, da Constituição, e em conformidade com
o disposto nos arts. 41, inciso I, e 43, § 1º, incisos I e
II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

7. Nessas condições, submeto à elevada delibe-
ração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que
visa a efetivar a abertura do referido crédito suplementar.

Respeitosamente, – Martus Tavares, Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

PROJETO DE LEI

Abre ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de
R$73.926.000,00, em favor do Ministé-
rio da Fazenda, para reforço de dota-
ções consignadas no vigente orçamen-
to.

O  Congresso  Nacional  decreta:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da
União (Lei nº9.969, de 11 de maio de 2000), em favor
do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no
valor de R$73.926.000,00 (setenta e três milhões,
novecentos e vinte e seis mil reais), para atender à
programação  constante  do  Anexo  desta  lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão das seguintes
operações:

I – do excesso de arrecadação de Receitas
Não-Financeiras Diretamente Arrecadadas, no
valor de R$8.910.515,00 (oito milhões, nove-
centos e dez mil, quinhentos e quinze reais); e

II – do superávit financeiro apurado no
Balanço Patrimonial do Fundo de Estabilidade do
Seguro Rural do exercício de 1999, no valor de
R$65.015.485,00 (sessenta e cinco milhões,
quinze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais).

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília,
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PARECERES

PARECER Nº 921, DE 2000

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 248, de 1999, de autoria do Se-
nador Roberto Requião, que altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
para regulamentar a nomeação de ocu-
pantes de cargo em comissão.

Relator: Senador José  Eduardo  Dutra

I – Relatório

De autoria do eminente Senador ROBERTO
REQUIÃO, vem ao exame desta Comissão o Projeto de
Lei nº248, de 1999, com a ementa transcrita à epígrafe.

A referida proposição pretende introduzir pará-
grafo ao art. 9º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990 – Regime Jurídico Único dos Servidores Civis
da União, com o propósito de estabelecer a obrigato-
riedade de publicação de exposição de motivos justifi-
cando a nomeação de cônjuges, companheiros ou
parentes até o segundo grau da autoridade respon-
sável pelo respectivo ato ou daquelá à qual se subor-
dinará o servidor, e demonstrando a adequação da
formação e experiência profissional da pessoa a ser
nomeada às atribuições do cargo a ser ocupado.

Na justificação do projeto, assim pontifica seu
ilustre  Autor:

”Não há dúvida que o nepotismo, isto
é, a nomeação de parentes pelo simples
fato de eles serem parentes, é prática alta-
mente condenável e que deve ser combati-
da, em nome da moralidade pública. Isso,
no entanto, não pode se traduzir no impedi-
mento absoluto da nomeação de pessoas
competentes e detentoras da confiança da
autoridade(..).

Nessa direção, apresentamos a pre-
sente proposição, estabelecendo que a no-
meação de parentes para cargo em comis-
são deverá vir acompanhada de exposição
de motivos que justifique a nomeação, de-
monstrando a adequação do nomeado às
atribuições do cargo.

Assim, não se impede a nomeação de
parentes competentes para cargos em co-
missão, exigindo-se, entretanto, que essa
competência seja demonstrada, pública e
claramente(..).“

Não foi oferecida qualquer emenda à
proposição  durante  o  prazo  regimental.

II – Voto

Do ponto de vista da constitucionalidade e da
juridicidade, a proposição sob exame não merece
qualquer reparo. As normas nela contidas são proje-
tadas adequadamente no contexto das disposições
da Lei nº 8.112/90, de forma consistente com a
técnica  legislativa  de  praxe.

No que respeita ao mérito, pouco cabe, a nosso
ver, acrescentar aos argumentos contidos na
persuasiva justificação apresentada pelo eminente
Autor do projeto. Trata-se, sem dúvida, de proposta
que encerra uma fórmula para equacionamento da
velha questão do nepotismo no serviço público que é,
a  um  só  tempo,  realista  e  criativa.

Realista, por partir do reconhecimento de que a
prática de nomeação de parentes para cargos de
confiança baseia-se em valores profundamente
arraigados na cultura nacional, aos quais, como já
demonstrou o grande mestre Sérgio Buarque de
Holanda, estão associados sentimentos de aversão
às relações formais, de caráter impessoal, que,
segundo a teoria das organizações (e a prática
predominante em diversos países), devem presidir às
interações no seio das instituições burocráticas,
principais instrumentos de ação do Estado
contemporâneo. A subestimação da associação entre
confiança e relação de parentesco – e desconfiança
das relações formalizadas e impessoais – está na raiz
do insucesso que vem perseguindo as diversas
tentativas de solucionar, por via legislativa, a histórica
mazela do nepotismo no serviço público brasileiro.

A proposta é, por outro Lado, criativa, por
engendrar um procedimento de caráter público – que
poderíamos chamar de enunciado das razões da nome-
ação – sujeito a escrutínio moral, social e administrativo,
mediante o qual tenderão os atos de nomeação a ganhar
muito maior transparência, afastando-se daquela
penumbra em que costumam estar envolvidos os atos
administrativos ilegais ou paralegais.

Por fim, cabe assinalar que, embora não se
possa atribuir ao diploma o condão de erradicar de
uma vez por todas o nepotismo de nossos costumes
administrativos, entendemos tratar-se de um passo
dos mais significativos e eficazes para a consecução
de um maior padrão de moralidade e eficiência no uso
do instituto da nomeação por critério de confiança.
Ainda que, no início, a observância do novo
procedimento justificatório deixe de ser devidamente

38 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO 2000



monitorada e avaliada pelas instâncias pertinentes,
por falta de costume ou mobilização política, parece
razoável esperar que efeitos positivos imediatos
haverão de resultar da exposição dos agentes
inidôneos a constrangimento e perda de
credibilidade.

Em face do exposto, manifestamo-nos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 248, de 1999, por

considerá-lo conforme à ordem jurídico-constitucional
e,  no  mérito,  justo,  relevante  e  oportuno.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2000 –
José Agripino, Presidente – José Eduardo Dutra,
Relator – José Fogaça – Bernardo Cabral – Romeu
Tuma – Ramez Tebet (abstenção) – Bello Parga –
Jefferson Péres – Lúcio Alcântara – José Roberto
Arruda – Álvaro Dias – Roberto Freire – Djalma
Bessa (abstenção).
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PARECER Nº 922, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 326, de 1999,
de autoria da Senadora Marina Silva, que
inscreve o nome de Chico Mendes no Li-
vro dos Heróis da Pátria.

Relator: Senador Tião  Viana

I – Relatório

Pela proposição em epígrafe a ilustre Senadora
Marina Silva pretende seja inscrito no “Livro dos
Heróis  da  Pátria” o  nome  de  Chico  Mendes.

Assim, pelo seu art. 1º se estatui que em
memória aos 10 (dez) anos da morte do líder serin-
gueiro Chico Mendes, será inscrito no “Livro dos
Heróis da Pátria”, que se encontra no “Panteão da
Liberdade e da Democracia”, o nome de Francisco
Alves  Mendes  Filho,  O  Chico  Mendes.

O art. 2º contém a cláusula de vigência, que será a
partir da publicação da lei em que o projeto se converter.

Na justificação a ilustre autora escreve que
Chico Mendes começou a atuar nos movimentos
sociais  em  1975

como Secretário do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Brasiléia, tendo sido, em 1984, eleito Presi-
dente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri,
cargo que exerceu até o seu assassinato, ocorrido em 22
de dezembro de 1988.

Acrescenta, ainda, que o trabalho desenvolvido
por Chico Mendes no Acre, com os chamados
“empates”, passou a simbolizar não somente a
denúncia de agressões ao meio ambiente mas,
também, a luta por um projeto de desenvolvimento
sustentável para a Amazônia, tendo daí nascido a
idéia das “reservas extrativistas”, unidades de
desenvolvimento econômico, ambiental e social,
onde  se  integram  a  cidadania  e  a  natureza.

Na justificação recorda-se, ainda, que Chico
Mendes foi ganhador do prêmio “Global 500", em
1987, da Sociedade para um Mundo Melhor, entidade
norteamericana, tendo levado a contribuição do povo
brasileiro ao conhecimento da Humanidade e,
também, se tornando interlocutor de governos,
instituições  civis,  líderes  políticos  e  cientistas.

Chico Mendes, dessa forma, contribuiu para
colocar o Brasil no centro do debate internacional que
culminaria com a realização da Conferência Internaci-
onal sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, na
Cidade do Rio de Janeiro, em 1992.

Ante esses fatos, afirma-se que a memória do líder
seringueiro não pode ser apagada. Haja vista que no
exterior, principalmente na Europa, vários logradouros
públicos e instituições foram criadas em memória de
Chico Mendes, sendo indiscutível que entre os nomes
brasileiros mais reconhecidos em todo o Mundo se
encontra o desse líder seringueiro. Assim, o País tem o
dever de colocar na memória nacional o trabalho e a
resistência dos povos da floresta.

Concluindo a sua justificação, a nobre autora
destaca que a presente proposição busca imortalizar um
exemplo – para as novas gerações – de atuação em favor
do meio ambiente, da cidadania e do desenvolvimento
sustentável, dignos de registro histórico, conferindo-lhes a
estatura da emblemática luta de Chico Mendes.

Cabe a esta Comissão de Educação opinar termi-
nativamente sobre a o projeto de lei em tela, conforme
previsto no art.91, I, combinado com o art.102, II, in fine,
todos do Regimento Interno do Senado Federal.

II – Voto

De início, no que diz respeito à
constitucionalidade e juridicidade da proposição em
pauta, devemos atentar para o disposto no art. 48,
caput, do Estatuto Magno, que dispõe no sentido de
que cabe ao Congresso Nacional dispor sobre todas
as matérias da competência da União, com a sanção
do  Presidente  da  República.

Cumpre, ainda, registrar que o projeto de lei em
pauta encontra sustentação no art. 24, da Constituição
Federal, incisos VII e IX, que estabelecem a competência
legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal para dispor, respectivamente, sobre proteção ao
patrimônio histórico e cultural e sobre educação e cultura.

Devemos, também, trazer à colação o disposto
no § 1º do art. 215 da Lei Maior, que estabelece que o
Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasi-
leiro, por meio de inventários, registros, vigilância,
tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento  e  preservação.

Nesse sentido, foi criado o ”Livro dos Heróis da
Pátria“, que se encontra nesta Cidade de Brasília,
situado no ”Panteão da Liberdade e da Democracia“,
e se destina a homenagear vultos nacionais que
tiveram expressiva importância em nossa História.

Nesse livro, encontram-se inscritos nomes
como os de ”Tiradentes“ e ”Zumbi“, conforme apro-
vado pelas Leis nº 7.919/89 e nº 9.315/96, respectiva-
mente.
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No que diz respeito ao mérito o nosso voto é
pela aprovação do projeto de lei ora sob exame. Com
efeito, como muito bem escreveu a nobre Senadora
Marina da Silva na justificação, Chico Mendes levou a
contribuição do povo brasileiro ao conhecimento da
Humanidade, tendo contribuído sobremaneira para
colocar o Brasil no centro do debate internacional
sobre  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento.

Portanto, Chico Mendes foi pioneiro em defesa do
meio ambiente e do desenvolvimento sustentável do
grande patrimônio nacional que é a Amazônia. Hoje
poucos ousam discordar da importância da preservação
da Floresta Amazônica e do seu uso racional; entretanto,
quando os povos da Floresta começaram essa luta há
muitos anos atrás, não se tinha consciência da sua rele-
vância para o nosso País e para a Humanidade.

Dessa forma, cremos que devemos imortalizar,
para as novas e futuras gerações, o exemplo de Chico
Mendes e de sua atuação em favor do meio ambiente, da
cidadania e do desenvolvimento sustentável.

Ante o exposto, a nossa conclusão é pela
constitucionalidade e juridicidade do Projeto de
Lei nº 326, de 1999, e, no mérito, pela sua apro-
vação.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2000. –
Freitas Neto , Presidente – Tião Viana, Relator –
Álvaro Dias – Jonas Pinheiro – Romeu Tuma –
Geraldo Cândido – Edison Lobão – Djalma Bessa
– Ricardo Santos – Emilia Fernandes – Agnelo
Alves – Pedro Simon – José Fogaça – Valmir
Amaral – Lúcio Alcântara – Bello Parga – Ney
Suassuna.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao
Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre:

...........................................................................
VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural,

artístico,  turístico  e  paisagístico;
...........................................................................
IX  –  educação,  cultura,  ensino  e  desporto;
...........................................................................
*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,
especialmente  sobre:

...........................................................................
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização
e  a  difusão  das  manifestações  culturais.

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das
culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das
de outros grupos participantes do processo civiliza-
tório  nacional.

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

LEI Nº 7.919,  DE 11 DE DEZEMBRO DE 1989

Inscreve os nomes de Tiradentes e
Deodoro da Fonseca no Livro dos Heróis
Pátria.

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

LEI Nº 9.315,  DE 20 DE NOVEMBRO DE 1996

Inscreve o nome de Zumbi dos
Palmares no Livro dos Heróis da Pátria.

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

PARECER Nº, 923, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 421, de l999,
de autoria do Senador Djalma Falcão,
que torna obrigatário o uso do alfabeto
Braile nos manuais de especificações
técnicas de eletrodomésticos e eletroete-
trônicos.

Relatora: Senadora Emilia  Fernandes

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão de Educação
o Projeto de Lei do Senado nº 421, de 1999, de
autoria do Senador Djalma Falcão, que ”torna obri-
gatório o uso do alfabeto Braile nos manuais de
especificações técnicas de eletrodomésticos e
eletroeletrônicos“.

O art. 1º da proposição e seus dois parágrafos
estabelecem que os manuais de especificações
técnicas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, de
fabricação nacional ou estrangeira, comercializados
no País, terão suas informações traduzidas em alfa-
beto Braile. No caso dos equipamentos produzidos no
exterior, cabe aos revendedores a responsabilidade
de anexar ao produto uma separata em Braile que
contenha suas especificações e informações
técnicas.

O art. 2º concede prazo de um ano, a partir da
publicação da lei, para o cumprimento das exigências
contidas nas disposições acima.O § 1ºdesse disposi-
tivo preconiza a proibição de fabricação e comerciali-
zação dos bens referidos, na hipótese de inobser-
vância do prazo conferido para o cumprimento das
determinações legais. Seu § 2º outorga aos Ministé-
rios da Justiça e da Indústria e do Comércio a compe-
tência  para  fiscalizar  a  aplicação  da  lei.

O art. 3º do projeto contém as cláusulas de
vigência e de publicação da lei, bem como a de revo-
gação  das  disposições  que  a  contrariem.

Ao justificar sua proposta, o Autor afirma que a
transformação de seu projeto em lei incrementará a
criação de novos postos de trabalho, para a ocupação
dos quais poderão, inclusive, ser recrutados
portadores  de  deficiência  visual.

Ademais, os fabricantes e revendedores de
eletrodomésticos e eletroeletrônicos serão
beneficiados pela proposição, pois, segundo o ilustre
representante alagoano, certamente as pessoas
portadoras de deficiência visual serão encorajadas a
adquirir bens cujas especificações poderão conhecer
pela  leitura  Braile.

Ao concluir a justificação de sua proposta, o
Senador Djalma Falcão declara estar convencido de
que ”os legisladores brasileiros levarão na devida
conta o fato de que o Brasil está incluído entre os
países que mais negligenciam no dever que têm de
oferecer melhores condições existenciais aos seus
portadores  de  deficiência  fisica“.

No prazo regimental, não foram oferecidas
emendas  ao  projeto  em  análise.
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II – Análise

Reconhecidamente, o Brasil não se inclui entre
os países que mais têm desenvolvido esforços com
vistas à integração social das pessoas portadoras de
deficiência. Ás iniciativas legislativas de defesa dos
direitos dessas pessoas, não têm correspondido
mecanismos que efetivamente implementem tais
direitos.

Exemplo eloqüente disso são as disposições
acerca da habilitação e reabilitação asseguradas pela
Lei nº7.853, de 29 de outubro de 1989, que ”dispõe
sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência,
sua integração social, sobre a Coordenadoria Naci-
onal para Integração da Pessoa Portadora de Defi-
ciência (CORDE), institui a tutela jurisdicional de inte-
resses coletivos ou difusos dessas pessoas, disci-
plina a atuação do Ministério Público, define crimes, e
dá  outras  providências“.

Conquanto a referida norma legal assegure o
direito à habilitação e reabilitação – tanto físicas
quanto profissionais –, texto editado pela Corde,
entidade do Ministério da Justiça, reconheceu, em
1997, que 90% das cidades brasileiras não possuem
ao menos um centro de reabilitação. A publicação
comprova, ademais, que tal forma de assistência é
vista como caridade pública, e não como direito de
cidadania.

Entretanto, a situação de portador de
deficiência não pode condenar ninguém à condição
de  segregado  social.

A esse respeito, observe-se que os
profissionais da área trabalham com dois conce-
itos rigorosamente complementares. A determi-
nada deficiência, ou grau de deficiência, asso-
cia-se uma ou mais formas de incapacidade,
passíveis de serem supridas por equipamentos,
adaptações, meios ou recursos capazes de
permitir a superação das limitações impostas ao
portador da deficiência.

Por isso, exceto em casos extremos, é sempre
possível propiciar ao portador de deficiência os meios
que lhe permitam receber e transmitir informações,
bem como desenvolver atividades que o capacitem à
integração  social.

Em boa hora, o projeto de lei sob análise
enseja proposta que contribuirá significativamente
para proporcionar aos portadores de deficiência
visual mecanismos que lhes permitirão romper as
barreiras da exclusão social a que estão subme-
tidos.

Embora no Brasil não haja estatísticas a
respeito das pessoas portadoras de deficiência, é
possível, por vias indiretas, chegar a conclusões
aproximadas sobre as condições de existência de tais
pessoas.

De acordo com informações da Secretaria
de Ensino Especial do Ministério da Educação,
cerca de dezoito mil pessoas portadoras de defi-
ciência da vista são alunas da rede de ensino
fundamental. Entre elas, aproximadamente
quatro mil freqüentam as classes de educação
especial pelo sistema Braile. Dessa forma,
apenas no presente momento, tão só no ensino
fundamental, quatro mil pessoas estão habili-
tadas à leitura em Braile.

Outro dado estatístico permite-nos visualizar,
indiretamente, o número de portadores de deficiência
que lutam por se integrar à vida social. Segundo
informações do setor de publicação em Braile da
Secretaria Especial de Editoração e Publicações do
Senado Federal, um dos softwares para a leitura da
tela de computador para cegos vendeu em torno de
três mil e quinhentas cópias. Sabendo-se que,
mesmo ilegalmente, grande parte dos usuários
copiam o programa em vez de comprá-lo, é possível
prever que tal número deveria ser pelo menos
quintuplicado.

Assim, não há dúvida quanto à existência de
expressivo contingente de pessoas portadoras de
deficiência visual que se beneficiará com as
disposições constantes da proposição em exame.
Ademais, é inquestionável o fato de o projeto oferecer
significativa contribuição para essas pessoas
superarem a exclusão a que têm sido confinadas pela
sociedade  brasileira.

No nosso entendimento, todavia, a proposta
necessita de alguns aperfeiçoamentos. De saída,
o art. l º deve ter a redação aperfeiçoada, com a
finalidade de tornar obrigatória a necessidade de
os produtos eletrodomésticos e eletroeletrônicos
comercializados no País serem acompanhados de
exemplar impresso em Braile, com as adaptações
necessárias para propiciar a efetiva compreensão
das informações pelos portadores de deficiência
visual. Na forma como está redigido o citado dispo-
sitivo, tem-se a compreensão de ser compulsória
apenas a tradução do manual.

O texto por nós oferecido visa, ainda,
impedir que um manual estruturado para
pessoas dotadas da plena capacidade de visão,
ao ser simplesmente traduzido para o Braile,
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torne-se imprestável para propiciar o entendi-
mento das informações nele contidas aos porta-
dores de deficiência visual.

Impõe-se, também, aperfeiçoamento à redação
do § 2º do art, lº, com vistas a compatibilizá-lo com as
adaptações  acima  mencionadas.

O § lº do art. 2º deve, igualmente, ser objeto de
modificação, com o fim de determinar que seja proi-
bida a comercialização dos bens referidos na
proposta, sem a observância das prescrições nela
contidas.

As mudanças por nós alvitradas têm o obje-
tivo de obrigar ao cumprimento não somente do
prazo estabelecido no caput do art. 2º – como
proposto por aquele dispositivo –, mas também
das disposições da norma legal. Além disso,
julgamos deva ser proibida a comercialização dos
bens desacompanhados do manual em Braile e
não o seu fabrico, fato anterior, situado à margem
dos preceitos contidos no projeto.

Essas modificações obrigam à conversão do
mencionado § 1º do art. 2º em artigo autônomo, a
exemplo do que ocorre no substitutivo por nós
proposto.

À nossa compreensão, ademais, deve-se
estender o prazo para o cumprimento das exigências
da lei. Em vez de um ano, como consta do caput do
art. 2º, julgamos mais adequado conceder o termo de
dezoito meses, a fim de que as empresas alcançadas
disponham do tempo necessário para se adequarem
às  novas  exigências  legais.

O § 2º do art. 2º da proposição deve sofrer alte-
ração, a fim de sanar a inconstitucionalidade que o
vicia. Tal dispositivo fere o art. 61, § lº, inciso I, alínea e
da Constituição, de acordo com o qual é de iniciativa
do Presidente da República as leis que disponham
sobre a criação, estruturação e atribuições dos Minis-
térios  e  órgãos  da  administração  pública.

Por essa razão, demos redação alternativa ao
mencionado dispositivo, cometendo aos órgãos
competentes da Administração Pública a compe-
tência para fiscalizar a aplicação da lei.

Finalmente, no art. 3º, suprimimos a referência à
revogação de disposições contrárias, visto não terem
sido estas nominalmente identificadas. Com isso,
buscamos adequar o texto da proposição em análise
às exigências da Lei Complementar nº95, de 1998.

III – Voto

Em face do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 421, de 1999, sob a
forma  do  seguinte  substitutivo:

EMENDA Nº 1-CE

(SUBSTITUTIVO)

Torna obrigatório o uso do alfabeto
Braile nos manuais de especificações
técnicas de eletrodomésticos e
eletroeletrônicos.

O  Congresso  Nacional  decreta:
Art. 1º Os produtos eletrodomésticos e eletroe-

letrônicos comercializados no País deverão ser
acompanhados de exemplar do manual de especifi-
cações técnicas traduzido em alfabeto Braile, com as
adaptações necessárias para a compreensão pelas
pessoas  portadoras  de  deficiência  visual.

§ 1ºO disposto neste artigo aplica-se aos eletro-
domésticos e eletroeletrônicos de fabricação nacional
e aos que, embora fabricados no exterior, sejam
comercializados  em  território  brasileiro.

§ 2º Os revendedores de eletrodomésticos e
eletroeletrônicos fabricados no exterior ficam obri-
gados a anexar ao livreto de informações técnicas
uma separata em Braile, com as especificações e
informações destinadas às pessoas portadoras de
deficiência visual.

Art. 2º A não-observância das disposições
constantes do art. lº implicará a imediata proibição
de comercialização dos bens de que trata a presente
lei.

Art. 3º À Administração Pública, por meio de
seus órgãos competentes, incumbe fiscalizar a fiel
aplicação desta lei.

Art. 4º As indústrias e os vendedores ou reven-
dedores de eletrodomésticos ou eletroeletrônicos
terão o prazo de dezoito meses, contado da publi-
cação desta Lei, para o cumprimento das exigências
contidas  no  art. lº.

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

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2000. –
Freitas Neto, Presidente – Emília Fernandes,
Relatora – Djalma Bessa – Geraldo Althoff – José
Fogaça – Bello Parga – Gerson Camata –
Mozarildo Cavalcanti – Hugo Napoleão – Luiz
Otávio – Francelino Pereira – Lúcio Alcantara –
Lúdio Coelho – Osmar Dias – Gilvam Borges –
Alváro  Dias  –  Romeu  Tuma (sem  voto).
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TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 421, DE 1999
Emenda nº1 – CE (Substitutivo)

”Torna obrigatório o uso do alfabeto
Braile nos manuais de especificações
técnicas de eletro domésticos e
eletroeletrônicos."

O  Congresso  Nacional  decreta,
Art. 1º Os produtos eletrodomésticos e eletroe-

letrônicos comercializados no País deverão ser
acompanhados de exemplar do manual de especifi-
cações técnicas traduzido em alfabeto Braile, com as
adaptações necessárias para a compreensão pelas
pessoas  portadoras  de  deficiência  visual.

§ 1ºO disposto neste artigo aplica-se aos eletro-
domésticos e eletroeletrônicos de fabricação nacional
e aos que, embora fabricados no exterior, sejam
comercializados  em  território  brasileiro.

§ 2º Os revendedores de eletrodomésticos e
eletroeletrônicos fabricados no exterior ficam obri-
gados a anexar ao livreto de informações técnicas
uma separata em Braile, com as especificações e
informações destinadas às pessoas portadoras de
deficiência  visual.

Art. 2º A não-observância das disposições cons-
tantes do art. 1º implicará a imediata proibição de
comercialização dos bens de que trata a presente lei.

Art. 3º A Aministração Pública, por meio de
seus órgãos competentes, incumbe fiscalizar a fiel
aplicação  desta  lei.

Art. 4º As indústrias e os vendedores ou reven-
dedores de eletrodomésticos ou eletroeletrônicos
terão o prazo de dezoito meses, contado da publi-
cação desta lei, para o cumprimento das exigências
contidas  no  art. 1º.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Sala da Comissão 12 de setembro de 2000. –
Freitas Neto, Presidente – Emilia Fernandes,
Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

República Federativa do Brasil

Constituição

*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 Repú-
blica, 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

públicos na administração direta e autárquica ou
aumento  de  sua  remuneração;

b) organização administrativa e judiciária,
matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e
pessoal  da  administração  dos  Territórios;

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

d) organização do Ministério Público e da
Defensoria Pública da União, bem como normas
gerais para a organização do Ministério Público e da
Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e
dos  Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos
Ministérios e órgãos da administração pública;

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

§ 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 eleitorado nacional, distribuído pelo
menos por cinco Estados, com não menos de três
décimos por cento dos eleitores de cada um
deles.

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

LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989

Dispõe sobre o apoio às pessoas
portadoras de deliciência, sua integração
social, sobre a Coordenadoria Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência – CORDE, institui a tutela
jurisdicional de interesses coletivos ou
dilusos dessas pessoas, disciplina a
atuação do Ministério Público, define
crimes, e dá outras providências.

...........................................................................
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O

Expediente  lido  vai  à  publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Do

Expediente lido constam mensagens presidenciais
encaminhando os Projetos de Lei n.ºs 39 a 43, de
2000-CN, que vão à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos da Resolução n.º 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação  dos  projetos:

Até 8 -10 publicação e distribuição de avulsos;
Até 16 -10 prazo final para apresentação de

emendas;
Até 21-10 publicação e distribuição de avulsos

das  emendas;
Até 31-10 encaminhamento do parecer final à

Mesa  do  Congresso  Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –

Sobre a mesa, aviso que será lido pelo Sr. 1º Secre-
tário  em  exercício,  Senador  Lúdio  Coelho.

É lido o seguinte:

Aviso nº 086/GM-MDIC

Brasília, 29 de setembro de 2000.

Senhor  Presidente,
Em atenção ao Ofício SF/697/00 de 27 de abril

de 2000, reiterado através do Ofício SF/1.302/00 de
12 de setembro de 2000 que solicita informação
acerca das providências adotadas por esta Pasta
acerca do Aviso nº 291 – COI de 22 de novembro de
1995, encaminhando ao então Ministério da Indústria,
do Comércio e do Turismo, o Relatório Final da
Comissão Parlamentar de Inquérito criada nessa
Casa com o objetivo de “inventariar as obras não
concluídas custeadas pela União e examinar sua situ-
ação”, encaminho a Vossa Excelência a Nota Infor-
mativa nº 02/2000 da Subsecretaria de
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Planejamento, Orçamento e Administração deste
Ministério,  sobre  o  assunto.

Atenciosamente. – Alcides Lopes Tápias,
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio  Exterior.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Nota Informativa nº 02 /2000

Brasília, 28 de setembro de 2000

Em atendimento ao Ofício SF/697/00, de 27 de
abril de 2000, reiterado através do Ofício
SF/1.302/00, de 12 de setembro de 2000, que solicita
informação sobre as providências adotadas por esta
Pasta acerca do Aviso nº 291 – COI, de 22 de
novembro de 1995, encaminhando ao então Minis-
tério da Indústria, do Comércio e do Turismo o Rela-
tório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito,
criada nessa Casa com o objetivo de ”inventariar as
obras não concluídas custeadas pela União e
examinar  sua  situação",  informo:

1. Após minuciosa busca, não foram encon-
trados nos arquivos do então Ministério da Indústria,
do Comércio e do Turismo, nenhum registro de
respostas ao Senado Federal, acerca do Aviso nº 291
–  COI/SF,  de  22-11-1995.

2. Todavia, à época, no ano de 1995, foi
efetuado levantamento com base no referido
Relatórib, onde foram encontradas duas obras,
ambas custeadas a partir de convênios celebrados
com o Instituto Brasileiro do Turismo – EMBRATUR,
Órgão  então  vinculado  àquela  Pasta:

– Estádio de Peão de Boiadeiro em Barretos/SP,
que já se encontrava totalmente concluida; e

– Hotel Turístico de Acaraú/CE, que já se
encontrava com 82,12% de suas obras concluídas.

3. Com o advento da Medida Provisória nº
1.795, de 1º de janeiro de 1999, a Embratur passou a ser
Órgão vinculado ao Ministério do Esporte e Turismo,
tendo sido todos seus arquivos e registros transfe-
ridos àquela Pasta, motivo pelo qual este Ministério
não tem informações acerca das providências
adotadas  sobre  mencionadas  obras.

4. Finalmente, informo a Vossa Senhoria que
após análise do Relatório em questão, nele não foi
encontrada nenhuma obra irregular no âmbito do
atual Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior. – Abelardo Bayma,

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e
Administração  –  Substituto.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
aviso lido vai à publicação e será anexado ao proces-
sado  do  Requerimento  nº 651,  de  1995.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário  em  exercício,  Senador  Lúdio  Coelho.

São lidos os seguintes:

SECRETARIA GERAL DA MESA
SUBSCRETARIA DE COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA

Of.124/00–CCJ

Brasília, 13 de setembro de 2000

Senhor  Presidente,
Em cumprimento ao artigo 91 § 2º comunico a V.

Exa. que em reunião realizada nesta data, esta CCJ
deliberou pela aprovação do Projeto de Lei do Senado
nº 248, de 1999, de autoria do Senador Roberto
Requião que “Altera a Lei nº8.112, de 11 de dezembro
de 1990, para regulamentar a nomeação de ocupantes
de cargo em comissão”.

Cordialmente, Senador Jose Agripino Maia –
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

Of. nºCE/26/2000

Em 12 de setembro de 2000

Senhor Presidente, Nos termos do parágrafo 2º,
do artigo 91, do Regimento Interno do Senado
Federal, comunico a Vossa Excelência que esta
Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de
hoje, o Projeto de Lei do Senado nº 326 de 1999, de
autoria de Sua Excelência a Senhora Senadora
Marina Silva que, ”Inscreve o nome de Chico Mendes
no  Livro  dos  Heróis  da  Pátria“.

Atenciosamente, Senador Freitas Neto,
Presidente  da  Comissão  de  Educação.

Of. nº CE/24/2000

Em 12 de setembro de 2000

Senhor Presidente, Nos termos do parágrafo 2º,
do artigo 91, do Regimento Interno do Senado
Federal, comunico a Vossa Excelência que esta
Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de
hoje, substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 421,
de 1999, de autoria de Sua Excelência o Senhor
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Senador Djalma Falcão que, ”Torna obrigatório o uso
do alfabeto Braile nos manuais de especificações
técnicas  de  eletrodomésticos  e  eletroeletrônicos“.

Atenciosamente,
Senador: Freitas Neto – Presidente da

Comissão  de  Educação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Nos

termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno,
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interpo-
sição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs 248,
326 e 421, de 1999, cujos pareceres foram lidos ante-
riormente,  sejam  apreciados  pelo  Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência recebeu, do Governo do Estado de Mato
Grosso, o Ofício nº 275/2000, de 26 do corrente,
encaminhando, nos termos da Resolução nº 109, de
1998, do Senado Federal, quadro demonstrativo das
despesas e repasses realizados até 30 de junho de
2000, com detalhes da aplicação dos recursos, por
órgão  e  destinação.

O expediente, anexado ao processado da Reso-
lução nº 109, de 1998, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência recebeu do Tribunal de Contas da União
os  seguintes  Avisos:

– Nº 183, de 2000 (nº 6.076/2000, na origem),
de 19 de setembro passado, encaminhando cópia da
Decisão nº 326, de 2000, bem como dos respectivos
Relatório de Auditoria e Voto que a fundamentam,
realizada na Prefeitura Municipal de Manaus, na área
de  convênios  (TC  –  928.423/98-0);

– Nº 184, de 2000 (nº 6.299/2000, na origem),
de 19 de setembro passado, encaminhando cópia da
Decisão nº 325, de 2000, bem como dos respectivos
Relatório de Auditoria e Voto que a fundamentam,
realizada na Prefeitura Municipal de Feira de
Santana, abrangendo convênios, royalties e Fundo
Especial do Petróleo, no período de janeiro de 1997 a
março  de  1998  (TC  –  250.191/98-6); e

– Nº 185, de 2000 (nº 6.232/2000, na origem),
de 21 de setembro passado, encaminhando cópia da
Decisão nº 342, de 2000, bem como dos respectivos
Relatório de Auditoria e Voto que fundamentam, reali-
zada no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região,
sobre pagamento de substituição em cargo em
comissão ou função comissionada em descumpri-
mento à Lei nº 8.112, de 1990, e despesas com supri-
mento de fundos em desacordo com a legislação em
vigor  (TC-925.357/98-7).

Os expedientes vão à Comissão de Fiscali-
zação  e  Controle.

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

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V. Exª
tem a palavra pela ordem.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
inscrição  para  uma  comunicação  inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V. Exª
fica inscrito em primeiro lugar.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr.
Presidente,  peço  a  palavra  pela  ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V. Exª
tem a palavra pela ordem.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
também peço inscrição para uma comunicação
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V. Exª
fica inscrito em segundo lugar.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente,  peço  a  palavra  pela  ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V. Exª
tem a palavra pela ordem.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também
peço minha inscrição para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V. Exª
fica inscrito em terceiro lugar.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Sr.
Presidente,  peço  a  palavra  pela  ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V. Exª
tem a palavra pela ordem.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
considerando o Regimento, a minha solicitação fica
prejudicada, porque já existem três inscritos para
comunicação  inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Dentro das possibilidades, a Mesa fará o possível
para  atender  também  V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Há
oradores  inscritos.

Concedo a palavra ao eminente Senador
Eduardo  Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Carlos Patrocínio,
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Srªs e Srs. Senadores, estou hoje ungido pelos bons
fluidos  da  prática  da  democracia.

Quero abrir o meu pronunciamento enaltecendo
o extraordinário acontecimento democrático havido
domingo último, com a eleição de prefeitos e verea-
dores em todo o Brasil. Mas também gostaria de
ressaltar o extraordinário desempenho que o Partido
dos Trabalhadores teve, pois conseguiu aumentar de
107 para, até agora, 175 ou 176, o número de prefei-
turas ocupadas por prefeitos e prefeitas do PT,
havendo a perspectiva de um aumento maior, pois
ainda estamos disputando as prefeituras de diversas
das principais cidades brasileiras, dentre as quais a
do Município de São Paulo, onde Marta Suplicy
obteve 38% dos votos válidos, distanciando-se signifi-
cativamente do segundo colocado, o Sr. Paulo Maluf.
Haverá,  portanto,  um  grande  embate  pela  frente.

Em vista disso, estamos em diálogo com as
forças que estiveram apoiando outros candidatos,
como o Senador Romeu Tuma, a Deputada Luiza
Erundina, o Vice-Governador Geraldo Alckmin, o Sr.
João Bosco, do PSTU, Marcos Cintra, do PL, e outras
forças.

Porém, nitidamente, há uma delimitação do
campo para aqueles que têm vontade de exercer a
política com muita ética, com nível elevado, e contrá-
rios a quaisquer práticas de corrupção. Quero,
portanto, aqui registrar um fato histórico na imprensa
brasileira – não sei se o Senador Lauro Campos e o
Senador José Eduardo Dutra, companheiros do
Partido dos Trabalhadores, já tiveram oportunidade
de ler o editorial de hoje do jornal que, desde a
fundação do Partido, há 20 anos, tem sido nosso
crítico, ainda que respeitando a nossa força.
Lembro-me de quando Júlio Mesquita, diretor do
jornalO Estado de S.Paulo, foi a um dos comícios do
PT, num dos seus primeiros anos, para demonstrar,
como jornalista, que o Partido dos Trabalhadores era
um  fenômeno  na  história  do  Brasil.

Mas, hoje, o fato político tão importante como
aquele é que O Estado de S.Paulo resolveu reco-
mendar a todos os paulistanos, inclusive ao Gover-
nador Mário Covas, que votem na candidata Marta
Suplicy, do Partido dos Trabalhadores, em função do
que poderia significar o voto na outra alternativa. É
uma afirmação dos paulistanos pela ética na política,
para  que  se  diga  “não” de  vez  à  corrupção.

Acredito que até mesmo os eminentes Líderes
do PFL, os Senadores do PFL, inclusive o Senador
Romeu Tuma, que hoje nos recebeu com muito
respeito e pelo qual também temos respeito, levarão

em consideração essa opinião histórica do jornal O
Estado  de  S.Paulo que  aqui  registro.

Ocupo a tribuna desta Casa hoje para analisar,
mais uma vez, a destinação dos financiamentos do
BNDES, os quais, nos últimos anos, têm sistematica-
mente beneficiado as grandes empresas, concor-
rendo assim para uma maior concentração do capital
no Brasil. Na última década, o BNDES ajudou as
grandes corporações estrangeiras a comprar as
empresas estatais a preços camaradas e a desem-
pregar  muitos  brasileiros.

Se analisarmos mais detidamente o último
Relatório sobre Desenvolvimento do Mundo
2000/2001, do Banco Mundial, constataremos que o
Brasil voltou a ser o vice-campeão mundial da desi-
gualdade de renda, com coeficiente de Gini de 60,0
(1996), só ultrapassado por Serra Leoa, com 62,9
(1989). Os dados mais recentes do IBGE e estudos
do IPEA mostram que até o final dos anos 90 o Brasil
continuou a apresentar grau de desigualdade muito
semelhante  ao  do  início  da  década.

A persistência da desigualdade ocorreu apesar
de ter havido significativa diminuição de um dos prin-
cipais fatores que contribuíam para dificultar a vida
dos mais pobres – a inflação –, que depois de ter
superado a casa dos 2000%, em 1994, tem sido
sempre inferior a 10% ao ano de 1996 para cá. A desi-
gualdade, entretanto, persistiu, em função da maneira
como se desenvolveram as políticas públicas desde o
início do Plano Real, incluindo a forma do processo
de privatização, a lentidão da reforma agrária, a polí-
tica agrícola, que resultou em forte êxodo de agricul-
tores do campo, o Proer e o Proes, a política de taxas
altas de juros, que contribuiu para o baixo cresci-
mento e o desemprego elevado, o endividamento
interno e externo crescente, a tibieza das políticas
sociais adotadas e a maneira como se distribuíram os
empréstimos das diversas instituições oficiais de
crédito, tais como o BNDES, o Banco do Brasil e
outras.

A próxima edição da revista Estudos Avan-
çados, do Instituto de Estudos Avançados da USP, n°
40, conterá artigo de minha autoria que discute os
fatores que contribuíram para a persistência da
elevada concentração da renda e riqueza após a
implantação do Plano Real. Nesse artigo, proponho
diversas políticas públicas para reverter esse quadro,
que  nos  envergonha  enquanto  brasileiros.

Por estar preocupado com o tema, tenho acom-
panhado com atenção a evolução dos desembolsos
do BNDES por tamanho de empresa, solicitando as
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informações oficiais a respeito, em cumprimento à
obrigação de senador de fiscalizar os atos do Execu-
tivo. No artigo que estará sendo publicado pela
revista da USP, apresento a proporção dos desem-
bolsos do BNDES, por porte de empresas, no período
de 1995 a 2000 (considerado o período de janeiro a
abril, para o último ano), em relação ao total dos
desembolsos realizados, organizando os dados que
me foram encaminhados oficialmente pela diretoria
daquela  instituição.

Cabe ressaltar que o BNDES tem como prin-
cipal fonte de recursos, correspondendo a 61% do
seu passivo, o Fundo de Amparo do Trabalhador,
composto dos recursos do PIS/PASEP, ou seja,
recursos recolhidos dos trabalhadores brasileiros.
Os empréstimos efetuados pelo BNDES costumam
se caracterizar por taxas de juros inferiores às
normalmente praticadas pela maioria das institui-
ções financeiras no mercado e por prazos mais
longos. Na medida em que esses empréstimos esti-
verem sendo destinados principalmente para
grandes empresas, pode-se presumir que estarão
contribuindo para que aquelas pessoas e segmentos
da sociedade que já acumularam grande patrimônio
tenham ampliadas as suas possibilidades de
acumular mais. Além disso, uma parcela significativa
dos créditos do BNDES tem sido destinada a finan-
ciar as atividades de empresas estrangeiras e a
absorção de empresas públicas por investidores
estrangeiros. A participação dos créditos para
empresas estrangeiras no total dos créditos do
banco aumentou de 2,7%, em 1995, para 10,4%, em
janeiro/julho de 2000, crescendo continuamente ao
longo desse período.

De 1995 a 1998, houve uma diminuição consi-
derável da participação das micro e pequenas
empresas no total dos desembolsos do BNDES, de
11,7% para 2,8%. Em 1999 e 2000, houve uma
saudável reversão dessa participação, que passou
para 4,6% e 8,1%, respectivamente. Mas note,
Senador Lauro Campos, que a participação de 8,1%,
no primeiro quadrimestre deste ano, é ainda inferior
ao que foi registrado em 1995 para micro e pequenas
empresas, que era 11,7%. Os desembolsos para as
médias empresas também diminuíram significativa-
mente, de 2,1%, em 1995, para 0,8%, em 1997. No
entanto, no caso das empresas médias, a partici-
pação aumentou progressivamente nos últimos três
anos, chegando a 8,3% no primeiro quadrimestre de
2000.

Os desembolsos para as grandes empresas,
nobre Senador Edison Lobão, que correspondiam a
75,4% do total, em 1995, atingiram o pico de 85,9%,
em 1998, descendo novamente ao patamar de 74,8%
em 2000. No período 1995-2000, os desembolsos
para micro, pequenas e médias empresas correspon-
deram a apenas 10,2% do total dos desembolsos do
BNDES. Nesses mesmos cinco anos, as grandes
empresas receberam 80,4% do total, ficando 9,4%
para pessoas físicas e a administração pública direta.

Espero que a incipiente tendência de expansão
do crédito para micro, pequenas e médias empresas
continue e se consolide, de maneira a reverter o
quadro  apresentado  nos  últimos  seis  anos.

Acompanhei a visita do Professor Muhammad
Yunus, o criador, em Bangladesh, do Grameen Bank,
Banco do Vilarejo, em agosto último, à sede do
BNDES, no Rio de Janeiro. Foi um encontro alta-
mente estimulante. Na ocasião, ele relatou como foi
perfeitamente possível acreditar nas palavras das
pessoas mais pobres, sem patrimônio, desde que
tivessem idéias, projetos e vontade de desenvol-
vê-los. A essas pessoas resolveu emprestar
pequenas somas, a taxas de juros baixas, para que
pagassem em períodos relativamente curtos. Deu
preferência às pessoas que se apresentavam de
maneira solidária, por exemplo em grupos de cinco
ou mais. Acreditou especialmente nas mulheres, as
quais se tornaram a grande maioria de seus
clientes, 95% deles. Em 1976, começou empres-
tando para 48 pessoas. Atualmente, o Banco do
Vilarejo passou a emprestar para unidades famili-
ares, totalizando 12 milhões de pessoas ou 10% da
população de Bangladesh. O grau de inadimplência
tem sido de apenas 2%. Yunus comprovou que uma
instituição financeira pode funcionar de forma
inversa àquela que normalmente caracteriza a filo-
sofia dos bancos tradicionais, ou seja, a preferência
arraigada por emprestar àqueles que têm mais.

Quero cumprimentar a Rádio e Televisão
Cultura pelo fato de, ontem, ter apresentado, no
programa Roda Viva, a entrevista na qual o Professor
Yunus apresentou toda a experiência do Grameen
Bank, também retratada em seu livro recém-editado
no Brasil, O Banqueiro dos Pobres. Dentre os entre-
vistados, estava a Diretora do BNDES para os
projetos de micro e pequenas empresas, Beatriz
Azeredo, a qual esteve, no ano passado, em Bangla-
desh, tendo então se entusiasmado pela experiência
tão  positiva  ali  existente.

50 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO 2000



Visando modificar essa situação, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, nesta tarde, está reali-
zando palestra no BNDES apresentando um novo
plano estratégico de governo para o banco. Seu obje-
tivo parece ser o de fazer com que o BNDES passe a
direcionar seus financiamentos para projetos inten-
sivos em geração de empregos e em retorno social,
ao contrário do que tem feito até agora. Espero que,
desta vez, o discurso governamental se transforme
em ações concretas e que tanto o Governo como a

própria representação dos trabalhadores que tem
assento no Conselho do FAT efetivamente dispo-
nham-se a seguir as lições do Professor Yunus e as já
bem-sucedidas experiências de Bancos do Povo, que
começam  a  se  expandir  pelo  Brasil.

Anexo a este pronunciamento as tabelas que
detalham  o  que  acabo  de  falar.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) – Permi-
te-me  V. Exª um  aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Concedo, com muita honra, o aparte ao Senador
Lauro  Campos.

O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) – Nobre
Senador Eduardo Suplicy, são raras as oportuni-
dades – pelo menos para mim, que estou há apenas
seis anos nesta Casa – que nós, da Oposição, temos
para nos regozijar. Mas “araruta também tem seu dia
de mingau”, ou seja, deixa de ser aquele pó horroroso
para se transformar em um mingauzinho com certo
sabor, com certa fervura e calor. Congratulo-me com
V. Exª, medindo o seu entusiasmo pelo meu, embora
o de V. Exª deva ser ainda maior do que o meu, tendo
em vista que, em sua casa, a vitória bafejou de
maneira tão fidalga, tão ética. Portanto, acredito que o
seu entusiasmo deva ser, com muita justeza, maior do
que o meu. Espero que a primeira Presidente da
República deste País seja do Partido dos Trabalha-
dores. Sou  favorável  ao  governo  das  mulheres...

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Ou a
Roseana  Sarney.

O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) –
Também pode ser ela, tendo em vista sua impor-
tância. O governo dos homens já está muito desmora-
lizado neste País. Quem sabe agora uma mulher
poderá ser mais digna, mais coerente, o que é próprio
da mater, daquelas que estão mais próximas da vida;
quem sabe o seu governo seja mais voltado para a
vida, para os pobres, para os marginalizados ou
excluídos. De modo que, na minha utopia, há também
esse sonho de que um dia possamos – quanto mais
cedo melhor – eleger uma mulher para nos presidir.
Além disso, gostaria também de congratular-me com
V. Exª por abordar esse tema tão importante. V. Exª
falou três vezes em algo que me incomoda, o BNDES.
Delenda BNDES. Tenho dito há tantos anos que o
BNDES deve ser destruído; que deveria ser ele o
primeiro a ser privatizado, com o meu aplauso,
porque ele é um órgão perverso, privatizador e
concentrador de renda. Quero lembrar que o último
ato do Presidente Geisel foi tentar anular um emprés-
timo que o Sr. Maluf havia conseguido para a família
Lutfalla. Esse repasse de recursos do Tesouro foi
muito estranhável, pois obtido por meios sempre
escusos, como soem ser as atividades desse candi-
dato ao segundo turno, em São Paulo – algo que
preocupa aqueles que pretendem impor um conteúdo
mais ético à política. Portanto, Exª, pedi o aparte prin-
cipalmente para congratular-me e felicitá-lo por este

momento de satisfação e de vitória. Também nós, os
modestos, os derrotados de sempre, as ararutas,
temos o direito de, um dia, aproveitar e comemorar.
Muito  obrigado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senador Lauro Campos. De fato,
acredito que para termos uma sociedade, uma Nação
mais civilizada, será muito importante haver alter-
nância no comando do poder de todas as instituições,
nas prefeituras, nos governos estaduais. E a exemplo
do que ocorre no Maranhão, com a Governadora
Roseana Sarney, e agora em São Paulo, onde espero
que a Marta seja eleita, também na Presidência da
República poderemos ter uma mulher, o que será
muito  positivo.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Permite-me
um  aparte,  Senador  Suplicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Para concluir, ouço o Senador Edison Lobão, já que o
meu  tempo  está  se  esgotando.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Permita-me
começar o meu aparte agradecendo ao Senador
Lauro Campos o quase apoio à Governadora
Roseana Sarney na sua caminhada para a Presi-
dência da República. Em seguida, também não posso
deixar de me congratular com V. Exª pela alegria que
tem de ver a Deputada Marta Suplicy, uma política de
prestígio nacional e que, sem dúvida alguma, preza a
ética – estou inteiramente de acordo com V. Exª –, ter
tido tanto sucesso nesta eleição. Apenas pediria a V.
Exª que acrescentasse outros nomes também como
éticos, entre os quais o do Senador Romeu Tuma,
nosso  companheiro.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Fiz uma visita, há pouco, a S. Exª, para congratulá-lo
pela maneira respeitosa como se comportou e pela
preocupação que teve com a questão ética e a luta
contra  a  corrupção  na  sua  campanha.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Esse reco-
nhecimento fica muito bem em V. Exª . O Senador
Romeu Tuma é um exemplo de correção pessoal e de
vida pública e merece os nossos cumprimentos e
todos os nossos elogios. Senador Suplicy, o exemplo
que V. Exª nos traz do banco de Bangladesh é admi-
rável! Tive oportunidade de ver uma experiência
como essa no México. Eu era governador e fui até lá,
a convite do Banco Mundial, juntamente com outros
governadores, para examinar uma experiência dessa
natureza que, a meu ver, funcionava muito bem. O
Banco financiava exatamente as pequenas indústrias
e as pequenas fábricas de fundo de quintal, com
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geração de emprego em grande escala e com extra-
ordinários resultados. Tenho esperança de que o
Presidente da República, com seus assessores,
agora nesta nova fase do BNDES, possa de fato
encontrar um caminho nessa direção. Mas, quanto
aos  números  expostos  por  V.  Exª...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eles são oficiais.Me foram enviados pelo BNDES.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Não tenho
dúvida de que são verdadeiros. Quero exatamente
atestar isso. Eu já os conhecia, sei que são verdade-
iros. Então, por que tão poucos empréstimos são
feitos aos pequenos e miniempresários? Um pouco,
pela dificuldade desses empresários em terem
acesso ao Banco, e não pelo fato de a linha de
empréstimo ser tão escassa, tão curta. O Banco até
gostaria de emprestar muito mais aos pequenos
empresários. Sucede que as propostas não são em
grande número e as que chegam ao Banco, muitas
vezes, chegam defeituosas. É preciso realmente
encontrar uma solução para que o próprio Banco se
faça presente no interesse do pequeno empresário.
Estou inteiramente de acordo com V. Exª. Veja que,
até estranhamente, estou concordando com tudo na
linha do discurso de V. Exª. Só não concordo com o
enfoque ao problema da reforma agrária. Ora, V. Exª
diz  que  a  reforma  agrária  é  um  fracasso.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Não, eu disse que ela é pequena; deveria ser muito
mais  intensa. É  muito  tímida.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Tímida como,
se este Governo já distribuiu mais títulos de terra do
que a soma de todos os governos na história do
Brasil?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Mas é que, antes, se fazia uma reforma agrária às
avessas. Quando a terra era comum, Dom Manoel
escolheu doze pessoas para dividir o Brasil e dar a
cada uma delas áreas maiores do que as de Portugal,
e assim começou a reforma agrária às avessas no
Brasil. Então, tem que ser feito muito mais do que o
Presidente  Fernando  Henrique  fez.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Muito bem,
mas V.Exªera um jovem empresário quando foi Presi-
dente da República o Dr. João Goulart, que pensava
como V. Exª – V. Exª pensa como ele pensava – e,
todavia, ele não fez reforma agrária nenhuma. A
reforma agrária foi feita a partir do governo seguinte, o
Governo da Revolução. Foi aí que se fez o Estatuto da
Terra, no Governo do Presidente Castello Branco, e
foi a partir daí que se começou a fazer reforma

agrária. Por que João Goulart não fez? Por que outros
governos anteriores, que até pensavam do mesmo
modo que hoje pensa V. Exª, não fizeram? Então,
creio que é um pouco de injustiça de V. Exª para com
este Governo. Este Governo, a meu ver, tem
cumprido bem o seu papel no que diz respeito à
reforma agrária, à distribuição da terra, e até mais do
que isso, no campo social está atuando intensa-
mente. Dir-se-á que se precisa fazer mais! Sempre
será preciso fazer mais, muito mais. Espero que, se
um dia V. Exª chegar ao governo, possa fazer o que o
Presidente está fazendo hoje. Ou seja, se isso vier a
acontecer, o governo do PT terá feito mais do que
todos os governos passados somados. Quando fui
Governador do Maranhão, um Estado pobre,
distribuí, às expensas do Governo do Estado, 25 mil
títulos de terra para efeito de reforma agrária, acom-
panhados de assistência técnica, sementes selecio-
nadas, ferramentas para os trabalhadores, cons-
trução de escola, e assim por diante. De toda
maneira,  cumprimento  V.  Exª.

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Permi-
te-me  V. Exª um  aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito  obrigado,  Senador  Edison  Lobão.

Sr. Presidente, Senador Carlos Patrocínio, peço
a compreensão de V. Exª para conceder um aparte ao
Senador Roberto Requião. Solicito a S. Exªque faça a
conclusão do meu pronunciamento e aí comentarei
os  dois  apartes.

Concedo o aparte a V. Exª, com muita honra,
Senador  Roberto  Requião.

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Antes
de mais nada, Senador, cumprimento-o pela vitória
bonita da Marta em São Paulo. Eu, particularmente,
tenho certeza de que ela contará com um apoio
precioso, ela contará com o apoio do Senador
Romeu Tuma. S. Exª participou comigo da CPI dos
Precatórios. E V. Exª lembra que aprovamos o rela-
tório por um voto, e foi o voto do Senador Romeu
Tuma.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Em  que  pesem  as  pressões  em  contrário...

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Pres-
sões monumentais. Mas S. Exª manteve a seriedade
e a independência. Então, o que posso dizer é que
essa convicção se suporta no fato de que eu e o
Senador Romeu Tuma conhecemos muito bem o
Paulo Maluf e o escândalo do desvio da Prefeitura de
São Paulo. Isso me faz não acreditar que o Senador
Romeu Tuma tenha qualquer outra posição que não
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seja a posição contrária à candidatura do Maluf, que
ele conheceu tão bem. S. Exª foi um dos mais impor-
tantes membros da CPI dos Precatórios. No processo
de investigação fomos juntos ao Paraguai. Quando
votamos o relatório, S. Exª disse ao Brasil quem era o
Sr. Paulo Maluf. Daí a minha previsão do comporta-
mento do Senador nesse processo eleitoral: não será
uma posição partidária, mas será uma posição ética.
É uma convicção pessoal minha, vamos ver se o
tempo me dará razão ou não. Mas, quanto a esses
dados da reforma agrária levantados pelo Senador
Edison Lobão, quero primeiro concordar com a infor-
mação sobre os títulos que liberou no Maranhão. Fui
Governador ao mesmo tempo em que S. Exª era
Governador do Maranhão e tivemos uma boa
relação, trocamos informações, principalmente no
que dizia respeito – se o Senador se recorda – às lici-
tações públicas e tudo o mais. Mas o Governo
Federal não está fazendo reforma agrária não! Dados
do Ministério da Agricultura, do Guilherme Dias,
quando era o Secretário-Geral, nos indicam que o
desassentamento no Brasil – eles chamam isso de
desajuste setorial, porque não é no pêlo deles que
acontece -, o abandono de unidades produtivas rurais
estava, há dois anos, na ordem de um milhão e cem
mil unidades. No meu Estado do Paraná, Senador
Lobão, vinte propriedades rurais são abandonadas
por dia, encerradas por dia, por falta de financiamento
e apoio técnico. Vinte por dia significam duzentas em
dez dias, seiscentas por mês, sete mil e duzentas por
ano. Realmente, não há reforma agrária no Brasil, o
que há é muita propaganda. O pouco que acontece –
e eu também não vou negar de forma absoluta o que
tem acontecido – se dá por pressão do MST, que,
com os seus erros e os seus acertos – às vezes os
seus exageros -, bota essa elite para correr. Minha
avó dizia que com fogo no rabo até preguiça corre.
Corre pouco o Governo, mas, se não fosse o fogo
ateado pelo MST, deixaria que todo esse pessoal do
campo morresse nas estradas e embaixo das pontes.
A pressão do MST é o único fator que impulsiona
essa modesta, tímida e flébil reforma agrária de
Fernando Henrique Cardoso. No mais, sucesso em
São  Paulo,  Senador!

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senador Roberto Requião. A argu-
mentação de V. Exª responde muito bem ao Senador
Edison  Lobão,  a  quem  agradeço  o  aparte.

Assim como V. Exª, Senador Edison Lobão,
reconheceu nos próprios dados oficiais a concen-
tração dos desembolsos do BNDES, poderá também

reconhecer, em função do fenômeno mencionado
pelo Senador Roberto Requião, dos desassenta-
mentos havidos em função da política agrícola, que
levou muitas pessoas a deixar a atividade rural, que
não houve grande modificação na estrutura fundiária
do Brasil. Assim é que os próprios dados do Incra de
1998 mostravam que 2,9% das maiores propriedades
representavam cerca de 58% da área agricultável do
País. Proporção semelhante à havida em 1992,
quando 2,7% dos maiores proprietários do Brasil deti-
nham aproximadamente 57% da área agricultável.
Esses números indicam que não foi modificada a
estrutura fundiária do Brasil, em que pesem os 400
mil  assentamentos  dos  últimos  cinco  anos.

Agradeço a atenção dos Srs. Senadores e o
respeito de V. Exª, Sr. Presidente. E, de forma consis-
tente, ainda viria a recomendar ao PFL a votação na
candidata que defende o procedimento ético.

Muito  obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão,
por  permuta  com  o  Senador  Álvaro  Dias.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, antes de ingressar no
tema para o qual me inscrevi, devo mencionar o
aparte do Senador Roberto Requião. S. Exª tocou
em um ponto, relacionado à reforma agrária, que
poucas vezes tratamos aqui, neste plenário, e até no
plenário da Câmara. É um ponto muito interessante.
Trata-se do chamado “desassentamento”. O que
quer dizer desassentamento? O Governo distribui o
título da reforma agrária, de terras; cumpre a parte
financeira e entrega a terra ao cidadão. Tempos
depois, o cidadão abandona a terra ou, quando
pode, vende-a.

Passei por uma experiência como essa,
Senador Lauro Campos, no meu Estado, quando fiz
a distribuição de 25 mil títulos de terra aos
pequenos lavradores. Eram terras do próprio
Estado ou adquiridas pelo Estado, não eram terras
desapropriadas. Durante os três anos do meu
Governo, fizemos mais reforma agrária – e não foi
no Governo do Presidente Fernando Henrique, e
sim no anterior – do que o Governo Federal. Com o
acréscimo de darmos assistência técnica aos assen-
tados, sementes selecionadas, ferramentas, etc. Mas
comecei a verificar que, de fato, as pessoas
contempladas com a terra, ao longo do tempo, iam
abandonando o seu quinhão. O que fiz, Senador
Roberto Requião, diante do desassentamento que eu
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observava também no meu Estado? Comecei
dizendo que V. Exª tocou em um ponto do qual
poucas vezes nos temos apercebido, que é o desas-
sentamento, que ocorre em grande escala. Passei,
então, a distribuir títulos coletivos de terra. Em lugar
de destinar um título a uma família, destinava-o a 500
famílias, que não poderiam vendê-lo, que não pode-
riam passá-lo adiante. Assim, começamos a resolver
esse grave problema do desassentamento. Só fui
descobrir isso a partir da metade do meu governo,
quando passei a aplicar essa fórmula, que deu muito
certo. Todos os títulos coletivos que foram entregues
no meu Estado, no meu governo, ainda lá perma-
necem. Algumas pessoas saíram, mudaram-se do
Estado; mas a maioria lá permaneceu, detendo
aqueles  títulos  com  seus  familiares.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta Casa
está sendo presenteada, nestes meses que ante-
cedem o fim do ano, com uma novidade que, embora
não surpreenda, é alvissareira: trata-se do registro,
em CD-ROM, da Mensagem Presidencial com o
Projeto de Lei nº 17/2000-CN, que estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de  2001.

Não mais seremos obrigados a enfrentar as
seculares e massudas folhas da imprensa oficial,
tentando localizar, em meio às milhares de páginas,
aquelas que, pelo nosso dever de ofício, têm de ser
localizadas.

Na apresentação do CD-ROM, ressaltou o
eminente Presidente Antonio Carlos Magalhães, a
quem se deve o mérito da iniciativa, que o Orçamento
da República, historicamente reproduzido em papel,
tem custo elevadíssimo, além da angústia que
sempre provocou para, a tempo e a hora,
corresponder ao rigor dos prazos regimentais de
tramitação.

Agora, com a gravação eletrônica em CD-ROM,
a lei mais importante do nosso País, a ser manuseada
– e mesmo alterada – com a velocidade fulminante
das novas tecnologias, proporcionará aos Srs.
Parlamentares a oportunidade de melhor se deterem
nas  tarefas  da  elaboração  orçamentária.

É com muito orgulho, portanto, que vimos
constatando, a cada dia, a posição de vanguarda do
Senado nas iniciativas que aproximam esta Casa das
comunidades que aqui representamos. Essa posição
de vanguarda não se limita ao território brasileiro,
mas abrange o mundo, pois raros são os Parlamentos
que já contam com o instrumental de trabalho que se
realiza  aqui  em  Brasília.

O sucesso da Rádio e da TV Senado está
consagrado. Ampliando prudentemente suas
condições técnicas e os convênios com outras
entidades, a voz e a imagem dos Senadores vão
alcançando grandes extensões do território nacional.
Alcançando e despertando grande interesse entre
ouvintes  e  telespectadores.

Também agora começa a crescer a Interlegis,
outra inovação de grande interesse público que nos
permitirá permanente contato com Assembléias
Legislativas e Câmaras de Vereadores. Cursos à
distância estão sendo preparados pelo Senado para
ajudar, no interior do Brasil, o melhor entendimento
do processo legislativo por parlamentares e
assessores que dele necessitam para bem cumprir
suas  missões.

A Comissão Diretora do Senado merece apoio
e aplausos por criar as condições que estão permi-
tindo o avanço tecnológico desta Casa em bene-
fício do povo brasileiro. É dar continuidade a esse
trabalho, que reflete a visão de verdadeiros esta-
distas.

Permito-me destacar, neste pronunciamento, a
alta qualificação dos servidores do Senado, sem os
quais não teria sido possível a efetivação das
conquistas tecnológicas que se imprimem nesta
Casa.

O nosso quadro de pessoal merece o reconhe-
cimento das Srªs e dos Srs. Senadores. Hoje refi-
ro-me a Claudionor Moura Nunes, Diretor da Secre-
taria Especial de Editoração e Publicação; a Regina
Célia Péres Borges, Diretora do Prodasen; e a
Fernando César Mesquita, Secretário de Comuni-
cação Social. São os que lideram os setores mencio-
nados e não teriam obtido as conquistas que vêm
obtendo, com enorme sucesso, se não contassem
com a dedicação e a qualificação dos que embasam
suas ações na administração dos respectivos
setores.

Portanto, cumprimento o Senado, nas pessoas
dos ilustres Senadores que compõem a nossa
Comissão Diretora, pelo êxito que vêm alcançando
na  feliz  condução  desta  Casa.

Era o que tinha dizer a dizer, Sr.Presidente.
Muito  obrigado.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.

Presidente, solicito a minha inscrição para uma
comunicação  inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Eminente Senador Roberto Requião, já temos quatro
pessoas inscritas para uma comunicação inadiável.
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Se houver possibilidade, a Mesa terá todo o prazer
em  conceder  a  palavra  a  V.  Exª.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador  Lauro  Campos.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
durante o período em que exerci o meu mandato de
Senador, aprofundei um velho ponto de vista,
segundo o qual é praticamente impossível um país,
envolvido no subdesenvolvimento, conseguir liber-
tar-se dos condicionamentos internos e externos que
o impuseram essa situação de subdesenvolvimento.

Dentre as três formas de capital, o capital de
comércio, que foi o que nos explorou no princípio,
levando daqui pau-brasil, ouro, etc., continua até hoje
a nos explorar. Depois, a partir da Revolução Indus-
trial, se soma a ele o capital dito produtivo, que vem
para cá e que, obviamente, quer a sua parcela do
trabalho coletivo. Finalmente, o capital dinheiro de
empréstimo, o capital bancário, que se apresenta no
capitalismo imperialista como a forma que absorve as
anteriores: a  de  comércio  e  a  industrial.

Desse modo, temos uma tripla exploração só
nessas relações internacionais. Somos explorados e
empobrecidos por essas três formas de
relacionamento internacional. Não adianta
querermos nos livrar disso com propostas
bem-intencionadas: agora vamos pegar uma parte
dessa dívida externa e lutar para transformá-la em
recursos para a bolsa-escola, o vale-transporte, o
vale-refeição ou qualquer desses vales. Não! Não vai
acontecer  isso. É  impossível  acontecer  isso.

Enquanto conversamos, expomos as nossas
boas intenções e as idéias que achamos serem
novas, mas que são cediças, velhíssimas,
antiquíssimas, inclusive esta idéia de salvarmos o
Brasil, retirando-o dos seus descaminhos, por meio
da concessão de bolsa-escola e de outras políticas
compensatórias. Ledo  engano.

Primeiramente, é óbvio que, para
transformarmos o mundo por intermédio da
educação, precisamos esperar dez ou quinze anos
para a maturação dessa nova consciência. Mas a
educação apenas não transforma o mundo. A
educação para conhecer o mundo e para transformar
o mundo são duas atitudes maravilhosas, mas que
devem estar atreladas, devem estar juntas, porque a
educação sozinha não tem efetividade. Filósofos,
professores, economistas e, advogados

desempregados? Filósofos ascensoristas e geólogos
de portaria não transformam o mundo. Se não
associarmos esses dois conteúdos, o desemprego
aumenta,  disfarça-se  e  mente.

De acordo com Jeremy Rifkin, em seu livro O
Fim dos Empregos, o Japão apresenta, nas suas
estatísticas de desemprego, apenas um terço do
desemprego real, e os Estados Unidos, a metade.
Então, mesmo eles, que têm boas estatísticas, que
não têm essa massa de trabalhadores informais,
apresentam dados sobre estatística que são os
menos  confiáveis  possíveis.

“O Planeta tem 2,8 bilhões de miseráveis.”
Depois de quinhentos anos de capitalismo, o que
esse sistema nos apresenta como uma de suas
grandes conquistas é a existência, no mundo, de 2,8
bilhões de miseráveis: praticamente a metade da
população não tem oportunidade de trabalho,
encontra-se desempregada. E quem diz isso é, nada
mais, nada menos, aquele organismo que vem nos
oferecer, também, alguns anzóis, algumas iscas que
sempre mordemos na Comissão de Assuntos
Econômicos: empréstimos externos. E nós,
encantados com as finalidades declaradas nesses
empréstimos – sempre para o social, sempre para o
assistencial  –,  endividamo-nos  cada  vez  mais.

Além disso, o endividamento externo faz parte
da política do Governo Federal. Há uma discussão
sobre se aumentou ou diminuiu o número de
assentamentos, mas não há dúvida alguma de que
aumentou a dívida externa. E só podia ter aumentado,
porque o Sr. Gustavo Franco valorizou tanto o real
que este, de acordo com a sua cabeça desrealizada,
deveria valer dois dólares. Até o Presidente Fernando
Henrique Cardoso disse: “Mas isso é um exagero!” No
entanto, concordou com o exagero, que perdurou
durante anos, até que a dívida externa, impulsionada
pelo Governo brasileiro, pelo Sr. Gustavo Franco e
pela sua taxa desrealizada de câmbio, esbarrou em
US$250  bilhões.

Nesse momento, obviamente, terminou a
mágica de se combater a inflação com a importação
de artigos subvencionados – achatando-se os preços
brasileiros, quebrando-se as indústrias e
desempregando os trabalhadores –, essa mágica
besta feita diante de uma platéia anestesiada – nós,
brasileiros,  caipiras,  ignorantes,  etc,  etc.

Agora, o Banco Mundial se estarrece diante da
obra que ajudou, tem ajudado e continua ajudando a
construir: 2,8 bilhões de desempregados, em escala
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mundial. Mas isso está longe de ser todo o malefício
desse  neoliberalismo  ensandecido.

Numa época de riqueza sem precedentes, diz o
relatório que quase metade da população da Terra –
2,8 milhões de pessoas – ganha menos que dois
dólares por dia.No Leste Europeu e na Ásia Central, o
número de pobres multiplicou-se por vinte. O salário
que ganha um trabalhador, hoje, na Rússia, na
economia de mercado, no capitalismo russo, é vinte e
sete vezes menor do que o que ganhava na
execrável, condenável, horrorosa economia
socialista. Vinte e sete vezes menor! E, naquela
ocasião,  não  havia  desemprego.

O índice de pobreza relativa, que leva em conta
as diferenças entre ricos e pobres, da América Latina
é pior que o da África: em 1998, 51,4% da população
respondia por menos de 30% do consumo nacional
médio de 1993, comparados com 50,5% na África
negra, 40,2% no sul da Ásia e 32,1% da média
mundial.

O autor desse relatório é um economista de
altíssimo nível, de grande sensibilidade social e de
coragem, porque é preciso que se tenha coragem. O
primeiro ingrediente dos cientistas sociais deveria ser
a coragem, pois é isso o que lhes falta,
principalmente.

Assim, esse, que é um dos maiores
economistas do mundo, depois de concluir o seu
relatório, pediu demissão de seu cargo no Banco
Mundial, porque sabia que, se não o fizesse, seria
demitido por estar mostrando a verdade contida no
relatório.

O ex-diretor-gerente do Banco Mundial, Michel
Camdessus, também abandonou aquela etapa
penosa de sua vida, em que tinha de participar, na
qualidade de diretor-geral do Banco, do descalabro
que esse sistema financeiro internacional e outras
formas de espoliação estão impondo ao mundo. As
358 pessoas mais ricas do mundo ganham o
equivalente ao que recebem 2,5 bilhões de seres
humanos. Depois de quinhentos anos de capitalismo,
de eficiência, de produtividade, de aperto do cinto, de
344 guerras realizadas por esse sistema, entre 1740
e 1974, o que a humanidade recebe é esse resultado.

Ontem, saí daqui e fiquei duas horas calado,
completamente calado, durante uma reunião de
trabalhadores da saúde e da educação com
Parlamentares de Brasília. Escutei suas reclamações
e percebi a paciência daqueles seres que vêm sendo
sucateados  há  muito  tempo.

As reivindicações daqueles trabalhadores
mostram a paciência com que tentam entender o que
está acontecendo com eles diante deste mundo do
qual vamos mostrar uma parte da irracionalidade, da
frieza e da desumanidade. Eles não têm muita
consciência de que são o FMI e o Banco Mundial que
obrigam o Governo brasileiro a fazer,
prazerosamente, esse favor a esse sistema financeiro
internacional em crise, desesperado, e cumpre
fielmente as exigências impostas por esse sistema.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, os
professores reivindicam apenas uma atualização de
seus salários, porque há quase 6 anos não são
reajustados. Ou seja, há uma defasagem de 63,68%.
Quem  agüenta  isso?

Lembro-me de que, na Espanha, não faz muito
tempo, quando houve um atraso de 2% na
reequiparação dos salários, aconteceu uma
violentíssima  greve  geral.

O governo militar brasileiro, em 1963, elaborou
um projeto de lei, de acordo com o qual o reajuste de
salários e vencimentos seria 20% abaixo da inflação
do período. Os Srs. Senadores e Deputados, naquela
ocasião, protestaram e não aceitaram a proposta do
governo militar. Entretanto, hoje, estão engolindo
pacífica e tranqüilamente os 63,68% de defasagem
nos  salários  e  vencimentos.

O que realmente mudou neste País? Mudou
muita coisa. Mas mudou também a consciência de
muitos de nós que nos acostumamos com esse rato
roedor que vai aos poucos, com uma inflação lenta,
levando os nossos salários. No tempo em que havia o
dragão inflacionário, em um só mês, a inflação atingiu
84%, ocasião em que as propostas, as reivindicações
e as greves enchiam este País. Naquela época, os
reajustes eram feitos mensalmente, e até mesmo
quinzenalmente. Hoje, há uma defasagem de 63,68%
– o salário é comido pelo ratinho e não é reposto.

Aqueles trabalhadores reivindicam também o
retorno da gestão democrática conquistada durante
anos, ou seja, que os professores possam eleger, em
um processo eleitoral democrático, os diretores dos
estabelecimentos públicos de ensino. Há
trabalhadores da área do ensino aqui em Brasília que
não ganham sequer um salário mínimo. Eles recebem
uma compensação para que atinjam o valor do salário
mínimo. As salas de aulas estão superlotadas e
houve corte no vale-refeição. Portanto, o que vemos é
que nos levaram tudo. Mas nenhum deles, ontem,
naquela reunião, que durou cerca de duas horas,
perguntou-se por que acontece isso no Brasil. Se
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algum daqueles professores, trabalhadores do
ensino e da saúde tivessem lido o livro publicado em
1992, e reeditado pela Editora Vozes em 1995 –
portanto, há pouco tempo –, saberiam o que disse o
Senhor Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso:

“Já que mencionei a inflação, é óbvio que a
partir da perspectiva que adotei, as políticas do estilo
característico do Fundo Monetário Internacional do
gênero ‘controle da base monetária – arrocho salarial
– equilíbrio orçamentário’ são insuficientes, pois não
enfrentam a questão principal que é o endividamento
interligado externo e interno do Estado e propõem o
impossível: que se pague a dívida e, ao mesmo
tempo,  que  se  equilibre  o  orçamento.”

Fernando Henrique Cardoso disse que é
impossível, ao mesmo tempo, pagar a dívida externa,
como estamos pagando, e equilibrar o orçamento,
como já fizemos, até em exagero, com 30 bilhões de
superávit.

Continua  Fernando  Henrique  Cardoso:
... Só que ou se faz isso repondo a capacidade

de tributação, de poupança e de investimento do
Estado (portanto, impondo-se condições aos
credores externos e internos para o pagamento das
dívidas), ou tudo não passará de trabalho de Sísifo.

Sísifo é o personagem mitológico que
empurrava uma pedra até o alto de um morro, a pedra
rolava morro abaixo e ele tinha de recomeçar o
mesmo  trabalho  inútil.

O meu tempo acabou, embora eu estivesse
apenas iniciando o assunto que teria de abordar.
Antes de terminar, gostaria de acrescentar que
parece que aqueles funcionários, aqueles
trabalhadores da saúde e da educação não
percebiam que, no Brasil – de acordo com as palavras
do Presidente Fernando Henrique Cardoso –, o
Governo pede que façamos o impossível. É
impossível equilibrar o orçamento e pagar a dívida
externa, diz o Senhor Fernando Henrique Cardoso. E
é Sua Excelência mesmo que exige que paguemos a
dívida  externa  e  equilibremos  o  orçamento.

Então, o que o Governo impõe e pede à
população brasileira, aos trabalhadores da saúde, da
educação e a todos os demais é apenas que
tentemos fazer o impossível, calados, quietos,
anestesiados. Não importa que as condições de vida
se deterioraram completamente, que a comida já não
é mais a mesma, que a casa já perdeu um ou dois
quartos, que as roupas estão andrajosas. O que
importa é cumprir aquilo que o FMI exige: pagar a

dívida externa e, para isso, cortar vencimentos de
professores e médicos, sucatear a saúde e a
educação, criar impostos e taxas que reduzem a
renda disponível. Agora, tem-se que pagar pedágio
nas estradas. E, com o sistema público de saúde
sucateado, tem-se que pagar o serviço privado de
saúde, uma espécie de pedágio também – algo como
um aumento da carga tributária –, diminuindo-se a
renda disponível da população e aumentando-se,
obviamente, os recursos que serão transferidos para
o FMI. Dessa vez, um superávit primário, ou seja, um
excedente de R$30 bilhões sobre os gastos em
saúde,  educação,  segurança,  etc.

Gostaria de ter dito isso para aqueles que se
encontram em greve, a fim de que se animassem a
dar continuidade ao movimento até o êxito final. E o
Governo ainda vem dizer que o desemprego, que ele
mesmo elevou a 20%, agora está reduzindo-se; que a
fome, que ele também levou a esse extremo, está
sendo reduzida; que, agora, mais recursos serão
destinados à saúde e à educação. Lembraram-se do
social! E prometem aplicar no social aquilo que
retiraram  dele  ao  longo  dos  seis  anos.

É preciso, portanto, que tenhamos muito
cuidado com os dados. Devemos desconfiar dos
dados, já dizia Joseph Schumpeter, porque, por
intermédio deles, o conteúdo ideológico se insere na
análise econômica. É preciso conhecer, diz
Schumpeter, o conteúdo epistemológico dos dados,
saber interpretá-los, para que não caiamos na
esparrela de um mundo que sucateou o real e que
cria um mundo imaginário, fictício em seu lugar. E, de
tanto repetirem na televisão, nos meios de
comunicação, esses dados fantásticos, pretendem
conseguir ganhar as reeleições. Fujimori, com esses
métodos, depois de destruir o Peru, já foi reeleito.

Desejaria que a ambição, que o narcisismo não
levasse o Presidente da República a pretender a sua
terceira  reeleição.

Muito  obrigado,  Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Senador Lúdio
Coelho.

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. ) – Sr. Presidente, Sras e Srs.
Senadores, venho a esta tribuna tecer algumas consi-
derações sobre a ampliação do papel das Forças
Armadas em questões tais, como o cuidado com os
nossos vazios territoriais, especialmente nossas fron-
teiras terrestres e a defesa do Estado democrático
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contra as investidas daqueles que querem clara-
mente  levar  ao  seu  desmoronamento.

Em relação a alguns grandes vazios territoriais
que o Brasil apresenta em suas regiões Norte e
Centro-Oeste, surgem, vez por outra, vozes que
defendem como solução a criação de novos Estados.
Creio que se trata de caminho equivocado. Agora
mesmo, tramitam no Senado projetos de lei que
propõem a criação de três Estados, em áreas de
baixíssima densidade populacional: um, abarcando
Municípios do oeste do Estado do Amazonas; outro,
abrangendo os Municípios do oeste do Pará; e um
terceiro, a ser constituído por Municípios do norte de
Mato  Grosso.

Esses desmembramentos não resolverão, na
verdade, o mal que se quer sanar, não só porque será
muito difícil viabilizar econômica e financeiramente
essas pretendidas novas unidades da Federação,
como, principalmente, por uma falha conceitual
básica: um novo Estado não deve surgir a partir de um
vazio populacional, mas, ao contrário, sua criação
deve ser a tradução da vontade de uma comunidade
existente, ao perceber-se diferenciada em suas
características sociais e em sua vida econômica
auto-sustentável.

Foram os casos, perfeitamente justificados, da
criação dos Estados de Mato Grosso do Sul e de
Tocantins. Neles habitavam populações com
dinâmica social e econômica própria, de grande
vitalidade e dotadas de vontade política de
autonomia.

A real solução para os vazios territoriais nas
áreas de que tratam aqueles projetos de lei seria um
conjunto de programas de desenvolvimento bem
específicos, conduzidos em parceria entre a União e
os Estados existentes, que incentivassem a
ocupação humana, mobilizassem a atuação sinérgica
de múltiplos órgãos públicos federais e estaduais e
carreassem para lá recursos, projetos e
infra-estrutura.

Na verdade, de caráter muito mais urgente e
específico são os vazios de nossas fronteiras
terrestres, que nos ameaçam com perigos imediatos
e graves, como atividades do crime organizado,
imigração indesejável e ocupação por guerrilhas
vizinhas. Parece-me que o Brasil tem tratado essas
ameaças com excessiva tolerância ou mesmo
indiferença. Falta imaginação criadora para formular
soluções e ação enérgica para implementá-las.
Muitos trechos de nossas fronteiras acham-se

perigosamente desprotegidos, e é preciso cuidar já
dessa  questão.

Creio que caberia às Forças Armadas
desempenhar um papel muito mais ativo na
ocupação e segurança das faixas de fronteira
vulneráveis, do que aquele que têm exercido até
agora. O Exército, por exemplo, poderia para lá
deslocar mais unidades, mais atividades,
ganhando o Brasil maior segurança. Isso pode ser
feito sem atropelar as atribuições da Polícia
Federal e sem ferir os direitos territoriais dos
Estados. Ao contrário, Exército, Polícia Federal e
Estados estariam aí em situação de cooperação e
coordenação. Basta, para tanto, uma legislação
esclarecedora ou convênios entre as instituições
envolvidas, tudo sob as diretrizes de um programa
federal bem construído.

Creio que para isso existe tanto a base legal,
constitucional, como fundamentos conceituais atuali-
zados sobre o papel das Forças Armadas. Quanto à
base legal, nossa Constituição atribui, é verdade, à
Polícia Federal o policiamento das fronteiras. Isso, no
seu art. 144, §1º, inciso III. Policiamento, no entanto,
não esgota a questão da segurança do território naci-
onal  e  do  Estado  democrático.

A Constituição, no seu art. 142, diz que as
Forças Armadas, sob a autoridade suprema do Presi-
dente da República, destinam-se à defesa da Pátria,
à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa
de qualquer desses, à garantia da lei e da ordem. E,
no seu art. 20, § 2º, determina que a faixa de até 150
quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terres-
tres, designada como faixa de fronteira, é conside-
rada fundamental para a defesa do território nacional
e que sua ocupação e utilização serão reguladas em
lei.

Já o art. 91, a Constituição estabelece que o
Conselho de Defesa Nacional, órgão de consulta do
Presidente da República, pode propor critérios e
condições de utilização e uso efetivo de áreas na
faixa de fronteira, quando indispensável à segurança
do  território  nacional.

Está aí, portanto, bem definida, a base
constitucional para a ampliação dos encargos das
Forças Armadas na defesa da segurança das nossas
fronteiras abertas, vulneráveis, descobertas e de
população rarefeita. Quanto à justificação conceitual
desse programa de ativação das Forças Armadas,
está ela bem presente no debate que atualmente se
trava sobre os papéis a serem assumidos pelas
nossas Forças Armadas, à luz da nova etapa que vive
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o mundo e dos desafios especiais que o Brasil
enfrenta.

A propósito, vale mencionar dois excelentes
artigos publicados peloJornal do Brasil, nos dias 26
de junho e 3 de julho deste ano, de autoria,
respectivamente, do Almirante Mário César Flores e
do jornalista e escritor Augusto Marzagão. Ambos
concordam que, no que tange a seu papel tradicional,
de preparação para a guerra, as Forças Armadas
devem equipar-se modernamente, dimensionar-se
moderadamente, sem megalomanias, mas também
sem anular-se, e, principalmente, devem preparar-se
para desempenhar novas funções e enfrentar novos
desafios, de caráter não tradicional. Sem chegar a
confundir-se com polícia, mas contribuindo para
defender  a  sociedade.

O almirante Flores afirma que, sendo
improváveis as grandes guerras e os conflitos
regionais, basta ao Brasil dimensionar suas Forças
Armadas de modo a ter capacidade para dissuadir
agressão e para indicar que haverá um custo para
pressões sobre o nosso País. Além disso, segundo
ele, devemos estar atentos à criminalidade
transnacional e aos conflitos em países vizinhos que
podem extravasar para nosso território; precisamos
controlar fronteiras permeáveis e estar prontos para,
conforme prescrito pela Constituição, enfrentar
situações  graves  de  ordem  interna.

O jornalista Augusto Marzagão lembra que a
revisão do papel das Forças Armadas é problema de
muitos países. Países sem confrontos permanentes
não precisam de aparatos militares onerosos. É o
nosso caso. Mas temos fronteiras vulneráveis ao
narcotráfico, ao contrabando de armas, à imigração
perniciosa, a sortidas de guerrilhas, ao roubo de
cargas e demais formas de banditismo. Cabe, sim, às
Forças Armadas agirem, antes que nos tornemos
uma terra de ninguém. Enfim, os papéis das Forças
Armadas aumentaram, em quantidade e qualidade,
englobando  integridade  territorial  e  paz  interna.

Até aí, as opiniões do jornalista e do almirante,
dando sustentação, com suas idéias, ao que aqui
defendo no atinente à atuação das Forças Armadas
nas fronteiras. Mas não só nossas fronteiras estão
vulneráveis: também correm risco o Estado
democrático e a democracia, conforme estabelecidos
pela Constituição de 1988. Temos que estar
preparados para tentativas de solapamento e de
derrubada do Estado por grupos militantes
mobilizados para isso e que não têm compromisso
algum com a democracia. Também nesse caso

precisamos poder contar com o apoio e a atuação das
Forças  Armadas.

No primeiro semestre deste ano, fomos
testemunhas de um tipo de atuação contra a
democracia como essa a que me referi: foram as
invasões de prédios públicos, de propriedades rurais
e impedimentos de rodovias por parte do MST.O MST
já demonstrou suficientemente que tem duas faces: a
de movimento social e a de movimento político que
quer fazer desmoronar o Estado democrático. Sua
agenda política, hoje, não pode ser mais disfarçada e
escondida. No primeiro semestre, foram muito ativos.
Agora, em época eleitoral, estão recolhidos, para não
prejudicar os partidos políticos formais que lhes são
simpáticos e a conselho deles. Mas, não haja dúvida:
passadas as eleições, voltarão a agir contra a
democracia.

A intenção do MST é instalar o clima
pré-revolucionário. Age articuladamente, com tática
de avanços e recuos. Conta com a simpatia de
partidos cujos congressistas constituintes tanto
relutaram em assinar a Constituição de 1988 e que
rejeitaram o seu texto final, numa atitude de recusa
àquele  pacto  democrático.

A questão para os democratas é: até que ponto
tolerar as investidas contra a democracia? Quando
começar a agir? A meu ver, a ocupação de prédios
públicos federais já constitui fissura grave na ordem
democrática. Não devemos esperar que as
rachaduras se somem e levem ao desmoronamento.
Devemos agir em defesa do Estado democrático
enquanto as fissuras são apenas fissuras. Não há que
esperar  o  desastre,  mas  preveni-lo.

A ameaça de danos irreversíveis deve
mobilizar-nos para ações preventivas, e as justificam
plenamente. Vejo, nas táticas do MST, motivo para
ação enérgica em defesa do Estado. O Governo
Federal deve tomar a iniciativa, e as Forças Armadas
têm, aí, um papel a exercer, no rol das novas
incumbências que devem assumir no período em que
vivemos. O título V da Constituição, que trata da
Defesa do Estado e das Instituições Democráticas,
artigos 136 a 144, fornece-nos a base legal para o
entendimento de que cabe às Forças Armadas um tal
papel. Não só para impedir o desmoronamento da
ordem democrática, mas para evitar que ocorram
nelas  até  mesmo  as  primeiras  rachaduras.

O art. 91, que já citei, permite, no inciso IV do
parágrafo 1º, que o Conselho de Defesa Nacional
proponha iniciativas para a defesa do Estado demo-
crático. O art. 142, como vimos, atribui às Forças
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Armadas a defesa da Pátria, da lei e da ordem.
Podemos conceber, para nos contrapor às ocupa-
ções de prédios públicos federais como via de solapa-
mento do Estado democrático, uma legislação que
permita ações pontuais, antes mesmo da decretação
do  estado  de  defesa,  previsto  no  art.  136.

Senhor Presidente, não desejo alongar-me
demasiadamente. São questões graves as que aqui
abordei.Merecem a atenção desta Casa, bem como a
do Governo. Devemos pensar em adotar nova
legislação, caso necessário, para superar esses
desafios. A integridade do território, a segurança da
sociedade e a defesa do Estado democrático exigem
que nos dediquemos à questão dos novos papéis que
devem  assumir  as  Forças  Armadas.

Muito  obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Senador Paulo Hartung
para uma comunicação, por cinco minutos. (Pausa.)

Concedo a palavra ao eminente Senador Ney
Suassuna para uma comunicação inadiável. (Pausa.)

Concedo a palavra ao eminente Senador Lúcio
Alcântara para uma comunicação inadiável,
esclarecendo que, em seguida, teremos a Ordem do
Dia  com  votação  nominal.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, considero
que a realização do pleito municipal em todo o País
nos  levou  a  algumas  conclusões  importantes.

Primeiro, sobre o instituto da reeleição. Pelos
dados que tenho disponíveis do Estado do Ceará e
pelas impressões de alguns colegas com que tive
oportunidade de conversar, parece-me que o
fenômeno se repete mais ou menos com os mesmos
percentuais nos diferentes Estados. Ao contrário do
que se dizia, a reeleição não foi favas contadas. Quer
dizer, mesmo em pequenos Municípios, localizados
no interior de Estados mais pobres, muitos prefeitos
foram derrotados nessa eleição. Tínhamos a
impressão generalizada de que os prefeitos
exerceriam uma pressão muito grande, pela
importância do poder público municipal; que eles
seriam fatalmente reeleitos pela coação sobre os
eleitores e pela possibilidade de distribuir favores.
Isso não se deu. Muitos prefeitos tentaram a reeleição
– já não falo daqueles que nem a tentaram –, e muitos
deles foram mal sucedidos. Vamos refletir
posteriormente, com base nos dados publicados pelo
Tribunal Superior Eleitoral. Aparentemente,

entretanto, a reeleição passou por esse teste. Eu
penso  assim.

Em segundo lugar, vale refletir sobre o problema da
corrupção eleitoral. Pela observação que tive oportuni-
dade de fazer, participando das campanhas e visitando
muitos Municípios no interior do meu Estado, não verifi-
quei que se desse, pelo menos na intensidade com que
costumava acontecer, a troca de favores, quer dizer,
candidato distribuindo bens em troca do voto. Eu não sei
se aquela lei que aprovamos aqui, de iniciativa popular, e a
vigilância do Ministério Público e da Igreja terminaram
inibindo um tanto esse processo. Eu tenho essa
impressão. Nos casos em que a infração foi detectada, se
não houver punição, poderão pensar que a lei não será
cumprida e retroceder. Eu espero que não, que tenhamos
dado um passo adiante no sentido de garantir que, real-
mente, a vontade do eleitor seja respeitada e que o
processo eleitoral seja o mais limpo e democrático
possível.

O terceiro ponto que verifiquei nessa eleição foi
a participação mínima dos meios de comunicação. No
passado, as pessoas se utilizavam intensamente de
rádios, principalmente no interior, mas também na
capital, para fazer propaganda, denegrir ou atacar
candidatos. Isso não aconteceu. Não sei se é
resultado das multas aplicadas nas eleições
anteriores, que resultaram naquela anistia, cujos
efeitos foram suspensos pelo Supremo Tribunal
Federal. O fato, porém, é que não encontrei a intensa
participação que costumava haver, ou a utilização
indevida, fora do horário eleitoral que a lei permite,
dos meios de comunicação para propaganda política.

Eu penso também que esse é uma avanço, porque
a Lei Eleitoral, que votamos aqui, é extremamente rigo-
rosa quanto a esse aspecto. Quanto à aplicação das
punições, sempre há a possibilidade de que o juiz
imponha multas indevidas ou tão elevadas que com as
quais não seja possível conviver. Isso é um desvio da
aplicação da lei. De modo geral, contudo, essa lei evita
aquilo de que durante muitos anos, principalmente os
partidos de Oposição se queixavam: o uso indevido dos
meios de comunicação por parte de políticos, que muitas
vezes são proprietários desses meios de comunicação,
influindo de maneira, às vezes, determinante no
processo eleitoral.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – V. Exª me
permite  um  aparte,  Senador  Lúcio  Alcântara?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Senador Agnelo Alves, eu concederia esse aparte
com muito prazer, mas regimentalmente creio que é
impossível aparte em comunicações inadiáveis. Por
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isso, sinto-me prejudicado, mas já posso saudar V.
Exª como Prefeito eleito de Parnamirim. E talvez
queira fazer algum comentário sobre as afirmações
que  estou  fazendo  aqui.

Enfim, pelo que observei, salvo um senão aqui e
outro ali, quero saudar principalmente a votação
eletrônica. Acho que a votação eletrônica foi um
grande êxito, um grande sucesso. Muitas vezes, aqui
nos reunimos e nos lamuriamos que o Brasil não fez
isso, que o Brasil não fez aquilo, que o Brasil é
atrasado, que aqui as coisas são precárias, que não
funcionam... Eu considero essa votação eletrônica
um  grande  sucesso.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – E
acabou  com  o  mapismo...

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Senador Jefferson Péres, acabou com duas coisas: com
a possibilidade do mapismo e com a angústia do candi-
dato, porque a pior coisa era, após a eleição, ficar aguar-
dando a apuração, que, às vezes, era muito lenta.Era um
verdadeiro suplício aguardar o desfecho.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – E há
também  a  questão  da  violação  de  urnas.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Exato,  a  violação  de  urnas...

Enfim, a evolução do processo eleitoral no Brasil
vem desde aquela pequena cédula, que era
distribuída e colocada dentro de um envelope.
Tivemos, depois, a cédula única e, em seguida, o
número. Depois, a votação eletrônica foi adotada
parcialmente; agora, em toda a sua plenitude. E o
eleitor soube votar muito bem. Mesmo no interior, nos
lugares mais distantes, pessoas com instrução
limitada,  souberam  votar.

E há também outro dado: o percentual de votos
em branco caiu muito. Falava-se que o eleitor não
queria votar para Deputado, para Senador ou para
Vereador. Isso não está ocorrendo, porque o número
de votos em branco caiu muito. Quando o Tribunal
Superior Eleitoral publicar essas estatísticas, nós
poderemos  comprovar  isso.

Enfim, entendo que nós tivemos um grande
avanço no processo eleitoral brasileiro. Cada um de
nós aqui terá, certamente, um episódio para se
queixar, para dizer que em tal ou qual lugar houve
isso ou aquilo. Num País com as dimensões do Brasil,
com tantas desigualdades econômicas e sociais, isso
ainda ocorre. De maneira geral, porém, para
realmente garantir o respeito e a vontade do eleitor,
creio  que  o  processo  eleitoral  evoluiu  bastante.

O único senão que eu apontaria, pelas notícias que
ouvi, foi a questão da justificação, que anteriormente era
feita junto aos Correios e era um mecanismo simples.
Nestas eleições, a televisão mostrou filas quilométricas
de eleitores que buscavam justificar a sua ausência nas
urnas porque se encontravam em outros locais e não
onde deveriam votar.Parece-me que o sistema anterior –
a justificação feita junto aos Correios – era muito mais
eficiente, mais cômodo para as pessoas que, por alguma
razão, no dia da eleição encontravam-se distantes.

Sr. Presidente, quero terminar saudando esse
processo eleitoral no Brasil, que transcorreu com
grande nível de eficiência. Vamos saudar a Justiça
Eleitoral, que trabalhou para que fosse conhecida
com rapidez a verdade eleitoral. A minha intenção,
com essas pequenas observações que fiz aqui, foi
chamar a atenção para a questão da reeleição e a
questão  da  corrupção  eleitoral.

Muito  obrigado.

Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcân-
tara, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Geraldo
Althoff  para  uma  comunicação  inadiável.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sendo pedi-
atra, não poderia me furtar a, neste momento, fazer
uma referência à Semana Mundial de Amamentação,
que começou ontem. Como parte das comemora-
ções, será assinada amanhã uma série de protocolos
de ação conjunta entre o Ministério da Saúde e os
seguintes entes: Ministério das Comunicações,
BNDES,  Abrinq  e  Citibank.

O lema desta Semana Mundial da Amamentação
é: “Amamentação: é um direito da mãe e um direito da
criança”. Procuro sensibilizar os Srs. Parlamentares, os
Srs. Senadores, em razão da importância e do signifi-
cado que tem a amamentação, não só para a criança,
mas também para a mãe, para o país como um todo,
para a família, para a mãe empregada, para o empre-
gador, enfim todos obtêm vantagens e benefícios da
amamentação.

Para a criança, para o bebê: o leite materno
satisfaz todas as necessidades da criança até em
torno do sexto mês. Ao fazer essa referência, vale
lembrar que houve um aumento significativo no
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número de crianças amamentadas de 89 para cá, de
mais de 50%, em decorrência da mobilização que o
Ministério  da  Saúde  vem  fazendo  nesse  sentido.

É importante relembrar que também para a
saúde da mãe existem benefícios, pois a incidência
do câncer de mama e de ovário é significativamente
menor naquelas mulheres que amamentam ao seio.

Além disso, é importante referir que o empregador
que tem uma mulher como sua funcionária, como sua
colaboradora, também é beneficiado pela amamentação:
durante esse período, a mãe fica extremamente segura
com relação à saúde de seu filho e, em conseqüência,
registram-se bons níveis de produtividade da mulher
empregada.

Enfim, o leite materno é insubstituível e é por
esta razão que fazemos referência a esta semana. A
Semana Mundial de Amamentação chamará a
atenção do país para a necessidade do estímulo
permanente e constante à amamentação,
principalmente por parte da sociedade civil
organizada, por parte do governo federal, por parte
dos governos estaduais e municipais. Todos têm a
responsabilidade de fazer com que as nossas
crianças sejam amamentadas por um tempo hábil, de
preferência  até  os  dois  anos  de  idade.

Por esta razão, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, permiti-me fazer esta comunicação inadiável refe-
rente a esta semana que desde ontem estamos a come-
morar, qual seja, a Semana Mundial de Amamentação.

Muito  obrigado.

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Sr.
Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Roberto  Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Presidente, ocupo este espaço da breve
comunicação para demonstrar a minha perplexidade
diante do nosso Supremo Tribunal Federal, que libera
D. Jorgina Freitas, contesta e anula uma decisão do
Congresso Nacional e considera a fazenda do
Presidente Fernando Henrique, em Minas Gerais,
símbolo  nacional  –  que  símbolo  terrível!

Tenho em mãos a edição da revista ISTOÉ, de 10
de novembro de 1993, nº 1.258, que diz algumas coisas
interessantes sobre este símbolo nacional, assim consi-
derado pelo Supremo Tribunal Federal. Manchete:

“Fortes indícios de sonegação de impos-
tos na compra de uma fazenda pelo ministro
Fernando Henrique Cardoso em sociedade
com Sérgio Motta, o “caixa” de suas campa-
nhas eleitorais”.

Vamos ao texto:

“Em 12 de maio de 1989, o então
senador Fernando Henrique Cardoso, hoje
Ministro da Fazenda e portanto responsável
pelas receitas públicas, em parceria com o
seu sócio Sérgio Motta, ex-diretor da
Eletropaulo e empresário com atuação
política conhecida como coordenador do
“caixa” de várias campanhas eleitorais do
PSDB, comprou uma propriedade rural
chamada Fazenda Pontes, no município de
Buritis, noroeste de Minas Gerais, a 220
quilômetros de Brasília, que pertencia ao
agricultor gaúcho César Pedro Hartmann,
hoje estabelecido em Mato Grosso.

Segundo documentação registrada no
cartório de imóveis de Unaí, cidade vizinha
e onde são lavradas as transações
imobiliárias da região, não era uma
operação financeira desprezível. Hartmann
havia adquirido essa propriedade, em 1981,
por Cr$ 11.000.000,00 (onze milhões de
cruzeiros antigos), equivalentes na época a
US$140 mil. Em 1989, oito anos depois,
Fernando Henrique e Sérgio Motta
adquiriram a mesma fazenda por apenas
NCz$ 6.000.000,00 (seis mil cruzados
novos). Considerando que as terras,
conforme as escrituras, somam 746 hect-
ares de campos, mais 300 hectares de
cerrado, perfazendo um total de 1.046 hect-
ares, FHC e Motta pagaram a Hartmann, ao
câmbio da época da compra, ridículos
US$1,90 por hectare. O preço total da
propriedade, ficou assim, oficialmente, para
efeito do imposto e declaração de renda, em
cerca de US$2mil. O resto do preço
certamente foi pago no chamado “por fora”,
prática normalmente utilizada quando se
trata de dinheiro sem origem, sobras de
campanhas, por exemplo. Para que se tenha
uma idéia de valores, na mesma época uma
camioneta Chevrolet modelo D-20, muito
apreciada pelos fazendeiros da região,
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custava NCz$15.300 (quinze mil e trezentos
cruzados novos) ou 2,5 vezes mais o preço
registrado pelos 1.046 hectares.

As avaliações da época diziam que a fazenda valia
entre US$400 mil e US$500 mil, mas o Presidente
Fernando Henrique comprou esse símbolo nacional, no
entendimento do Ministro Jobim, por US$2 mil. Pelo
menos foi esse o valor que ele declarou ao Imposto de
Renda e pelo qual registrou as escrituras.

Em 21 de junho de 1991, os sócios
FHC e Motta transferiram a propriedade da
Fazenda Pontes para uma empresa criada
por eles, registrando a transação por um
valor equivalente a US$20 – dois zero. Isso
mesmo, diz a ISTOÉ, vinte dólares. No
plano fiscal, Fernando Henrique e Sérgio
Motta tornaram-se reincidentes.

Compram uma fazenda avaliada em US$500 mil
por US$2 mil, comprada anteriormente por um
gaúcho por US$140 mil, e transferem para uma
empresa  de  sua  propriedade  por  US$20  mil.

Não quero fazer uma crítica ao Presidente –
um sonegador evidente –, mas o Supremo Tribunal
Federal considerar essa fazenda como um símbolo
nacional, só se fosse símbolo da Nicarágua, do
Anastasio (Tachito) Somoza, mas do Brasil não.

Uma operação de sonegação financeira e de
evidente utilização do caixa dois não pode, no
nosso País, ser símbolo nacional. A Jorgina Freitas
solta, uma lei da Congresso Nacional, considerada
por quatro ministros contra a opinião de dois,
anulada por uma liminar do ministro, e a fazenda
do Presidente Fernando Henrique Cardoso objeto
de uma falcatrua fiscal e da utilização de um caixa
dois, seguramente de campanha, porque a
operação foi coordenada pelo Sérgio Motta, à
época coordenador financeiro da campanha de
Fernando Henrique, não pode ser considerada
nem pelo Supremo Tribunal Federal nem por
ninguém símbolo nacional.

Encerro, então, esta breve comunicação com
um aviso ao Supremo Tribunal Federal, respeitado
até aqui por todos os brasileiros: est modus in
rebus. O País não pode aceitar essa brincadeira: o
mesmo Supremo que consagrou aquele auxí-

lio-moradia dos juízes em todo o Brasil, que deixou
a Jorgina solta, que concedeu uma liminar
anulando leis do Congresso Nacional, e consi-
derou a fazenda do Presidente Fernando Henrique
como símbolo nacional são um pouco demais. Vai
o recado em latim, como eles gostam: est modus
in rebus.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos  Patrocínio.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 219, DE 2000

Define a Unidade de Fiança Penal –
UFP, altera arts do Decreto-Lei nº 3.689, de
3 de outubro de 1941– Código de Processo
Penal, e dá outras providências.

OCongresso Nacional  decreta:

Art. 1º A Unidade de Fiança Penal – UFP é a
unidade de valor que compõe a importância a ser
paga pelo réu, para que lhe seja concedida a liber-
dade provisória, conforme disposto no Capítulo VI
(da Liberdade Provisória, Com Ou Sem Fiança) do
Título IX do Livro I do Decreto-Lei nº3.689, de 3 de
outubro de 1941 – Código de Processo Penal.

Parágrafo único. O Poder Executivo da União,
dentro de 60 (sessenta) dias, definirá o valor da
Unidade de Fiança Penal – UFP e realizará,
quando necessária, a atualização de seu valor.

Art. 2º Os seguintes arts. do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo
Penal – passam a vigorar com a redação abaixo:

”Art. 322. .............................................
Parágrafo único. Nos demais casos, a

fiança será requerida ao juiz, que decidirá
em 48 (quarenta e oito) horas.“ (NR)

”Art. 325. ..............................................
a) de 1 (um) a 5 (cinco) Unidades de

Fiança Penal – UFP, quando se tratar de in-
fração punida, no grau máximo, com pena
privativa de liberdade, de até 2 (dois) anos;
(NR)
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b) de 5 (cinco) a 20 (vinte) UFP,
quando se tratar de infração punida, com
pena privativa de liberdade, no grau
máximo, até 4 (quatro) anos; (NR)

c) de 20 (vinte) a 100 (cem) UFP,
quando o máximo da pena cominada for su-
perior a 4 (quatro) anos. (NR)

§ 1º. .....................................................

§ 2º Nos casos de prisão em flagrante
pela prática de crime contra a economia po-
pular, de crime de sonegação fiscal, do
crime contra o sistema financeiro nacio-
nal, contra a ordem tributária, a ordem
econômica e as relações de consumo,
bem como de crimes que firam as nor-
mas de licitação e contrato na adminis-
tração pública e dos crimes de ”lavagem“
e ocultação de bens, direitos e valores,
não se aplica o disposto no art. 310 e pa-
rágrafo único deste Código, devendo ser
observados os seguintes procedimentos:
(NR)

I – ......................................................
II – o valor da fiança será fixado pelo

juiz que a conceder, entre os limites de 100
(cem) a 1000 (mil) UFP; (NR)

III – se assim o recomendar a situação
econômica do réu, o limite mínimo ou
máximo do valor da fiança poderá ser
reduzido em até dois terços ou aumentado
até o décuplo.“ (NF)

”Art. 332. Em caso de prisão em fla-
grante, será competente para conceder a
fiança a autoridade que presidir ao
respectivo auto, e, em caso de prisão por
mandado, o juiz que o houver expedido, ou
a autoridade judiciária ou policial a quem
tiver sido requisitada a prisão, observado o
disposto no art. 322.“ (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Ultimamente, a sociedade brasileira tem se
espantado diante da facilidade com que acusados
de crimes rumorosos livram-se da prisão, medi-
ante o pagamento de fianças de valor ínfimo, que

beiram o ridículo e que negam as considerações
que a lei obriga a autoridade concedente a
observar (natureza da infração, condições
pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado
e a importância provável das custas do processo,
até final do julgamento).

Isso se deve, em grande parte, ao emprego,
pelo Código de Processo Penal – CPP, de técnica
legislativa viciada pelo uso de indexadores finan-
ceiros que, evidentemente, podem ter vida curta.
Esse foi o caso da fiança penal. Ela foi indexada ao
salário mínimo de referência e o Bônus do Tesouro
Nacional – BTN, indexadores obsoletos e cujo
emprego impede ou dificulta a atualização para
valores condizentes com os objetivos do instituto
jurídico.

Além dessa causa, contr ibui para essa
distorção uma disposição do CPP (§ 2º do ar t.
325), que permite à autor idade judiciár ia
reduzir a fiança ”em até nove décimos“, no
caso de cr imes de grande repercussão econô-
mica, quando ”assim o recomendar a situação
econômica do réu“. Ora, devemos convir que
uma redução de nove décimos, na prática,
abre mão da aplicação do instituto da fiança,
fato ainda mais incompreensível porque
trata-se de cr ime que, por sua natureza,
normalmente, o agente que o pratica não vive
em estado de penúria.

Devemos observar, ainda, que o CPP não
esgota a relação de delitos de grande reper-
cussão econômica e que mereceriam um trata-
mento diferenciado para aplicação de fiança.
Além daqueles listados no Código, citaríamos,
por exemplo, os crimes contra a ordem tributária,
a ordem econômica e as relações de consumo,
os que firam as normas de licitação e contrato na
administração pública e os crimes de “lavagem” e
ocultação de bens, direitos e valores.

A nossa proposta visa a corrigir essas falhas da
lei e, dessa forma, contribuir para o aprimoramento da
Justiça  e  do  Direito.

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2000. –
Senador Paulo  Souto.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
DECRETO-LEI Nº3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

...........................................................................
Art. 322. A autoridade policial somente poderá

conceder fiança nos casos de infração punida com
detenção ou prisão simples. (Redação dada pela Lei
nº 6.416,  de  24-5-1977)

Parágrafo único. Nos demais casos do art. 323,
a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48
(quarenta e oito) horas. (Parágrafo acrescentado pela
Lei  nº 6.416,  de  24-5-1977)

...........................................................................
Art. 325. O valor da fiança será fixado pela

autoridade que a conceder nos seguintes limites:
(Redação dada pela Lei nº7.780, de 22-6-1989)

a) de 1 (um) a 5 (cinco) salários mínimos de refe-
rência, quando se tratar de infração punida, no grau
máximo, com pena privativa da liberdade, até 2 (dois)
anos;

b) de 5 (cinco) a 20 (vinte) salários mínimos de
referência, quando se tratar de infração punida com
pena privativa da liberdade, no grau máximo, até 4
(quatro)  anos;

c)de 20 (vinte) a 100 (cem) salários mínimos de
referência, quando o máximo da pena cominada for
superior  a  4  (quatro)  anos.

§ 1º Se assim o recomendar a situação
econômica do réu, a fiança poderá ser: (Parágrafo
acrescentado pela Lei nº 8.035, de 27-4-1990)

I  –  reduzida  até  o  máximo  de  dois  terços;
II  –  aumentada,  pelo  juiz,  até  o  décuplo.

§ 2º Nos casos de prisão em flagrante pela
prática de crime contra a economia popular ou de
crime de sonegação fiscal, não se aplica o
disposto no art. 310 e parágrafo único deste
Código, devendo ser observados os seguintes
procedimentos: (Parágrafo acrescentado pela Lei
nº 8.035, de 27-4-1990)

I – a liberdade provisória somente poderá ser
concedida mediante fiança, por decisão do juiz
competente e após a lavratura do auto de prisão
em flagrante;

II – o valor de fiança será fixado pelo juiz que
a conceder, nos limites de dez mil a cem mil vezes o
valor do Bônus do Tesouro Nacional – BTN, da data
da  prática  do  crime;

III – se assim o recomendar a situação
econômica do réu, o limite mínimo ou máximo do
valor da fiança poderá ser reduzido em até nove
décimos  ou  aumentado  até  o  décuplo.

...........................................................................
Art. 332. Em caso de prisão em flagrante, será

competente para conceder a fiança a autoridade que
presidir ao respectivo auto, e, em caso de prisão por
mandado, o juiz que o houver expedido, ou a
autoridade judiciária ou policial a quem tiver sido
requisitada  a  prisão.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça,
e Cidadania – decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O projeto lido será publicado e remetido
à  Comissão  competente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patro-
cínio.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 507, DE 2000

A Comissão Temporária, criada através do
Requerimento nº 426/2000, destinada a acompa-
nhar o atendimento feito junto aos desabrigados,
flagelados e familiares das vítimas das enchentes
e desmoronamentos que ocorrem nos Estados de
Pernambuco e Alagoas, com fundamento nos
artigos 76, § 1º, do Regimento Interno do Senado
Federal, requer a prorrogação dos seus trabalhos
por mais 20 (vinte) dias, para apresentação do
Relatório final.

Sala das Sessões, 3 setembro de 2000 –
Senador Roberto Freire Presidente – Ramez Tebet,
Heloísa  Helena, José  Jorge.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência comunica ao Plenário que o
requerimento que acaba de ser lido foi encami-
nhado à Mesa em tempo oportuno.

Em  votação  o  requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram  permanecer  sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Fica prorrogado assim o prazo da Comissão

Temporária.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – A Presidência recebeu do Tribunal de
Contas da União o Aviso n.º 1.141/2000, na
origem, de 27 do corrente, encaminhando, em
aditamento ao Aviso n.º 121, de 2000 (n.ºs 5000 e
805/2000, na origem), daquele Tribunal, as inclu-
sões verificadas no período de 18 a 27 de
setembro do corrente ano na relação dos nomes
dos responsáveis que tiveram suas contas
julgadas irregulares nos últimos cinco anos, bem
como as exclusões ocorridas na mencionada
relação em virtude de interposição de recursos de
reconsideração.

O expediente, anexado ao processado do
Aviso n.º 121, de 2000, vai às Comissões de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, e de Fiscalização e
Controle.

Informo, outrossim, que a presente matéria foi
publicada em avulso para distribuição aos Senhores
Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães)  –  Passa-se  à:

ORDEM DO DIA

Item  1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 45
DE 2000 – COMPLEMENTAR

(Em regime de urgência, nos termos do § 1º do
art. 64 da Constituição, combinado com o art. 353

parágrafo único, do Regimento Interno)

(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 45, de 2000 Comple-
mentar nº 23/99-Complementar, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da Re-
pública, que altera a Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998, tendo

Parecer sob nº 906, de 2000, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cida– da-
nia, Relator: Senador Lúcio Alcântara, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substi– tuti-
vo), que oferece.

A Presidência presta os seguintes esclareci-
mentos: no dia 15 de agosto último, a Presidência da
República, através da Mensagem nº 801, de 2000,
solicitou regime de urgência constitucional para o
projeto, que passou, a partir daquela data, a tramitar
com o prazo determinado de 45 dias, o prazo previsto.
Foram oferecidas duas emendas à proposição
perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, sendo que a primeira emenda foi acolhida
totalmente, e, a segunda, parcialmente pelo Relator,
no  substitutivo  oferecido.

Discussão do projeto e da Emenda nº1, da CCJ,
(substitutivo),  em  turno  único.

Em  discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

A Presidência ainda esclarece ao Plenário que
nos termos do disposto no art. 288, inciso III, “a”, do
Regimento Interno, a matéria depende, para sua
aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da
composição da Casa, devendo a votação ser feita
pelo  processo  eletrônico.

Em  votação.

A Mesa solicita as Srªs e aos Srs. Senadores
que  ocupem  os  seus  lugares.

As Srªs e os Srs.Senadores já podem votar.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) – Sr.

Presidente,  o  Bloco  vota  “sim”.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr.

Presidente,  o  PSB  vota  “sim”.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.

Presidente,  o  PFL  vota  “sim”.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Sr.

Presidente,  o  PSDB  vota  “sim”.

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Votaram SIM 55 Srs. Senadores. Não houve
votos  contrários.

Houve  1  abstenção.
Total: 56  votos.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o

projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora para a

redação  do  vencido,  para  o  turno  suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação do vencido, para o turno suple-
mentar, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos  Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 924, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 45, de
2000 – Complementar (nº 23, de 1999 –
Complementar, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº45, de 2000 –
Complementar (nº 23, de 1999-Complementar, na
Casa de origem), que altera a Lei Complementar nº
95,  de  26  de  fevereiro  de  1998.

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de outubro de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator –Carlos Patrocínio –
Lúdio  Coelho.

ANEXO AO PARECER Nº 924, DE 2000

Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 45, de
2000 - Complementar (nº 23, de
1999-Complementar, na Casa de origem).

Altera a Lei Complementar nº 95, de
26 de fevereiro de 1998.

O  Congresso  Nacional  decreta:
Art. 1º Os arts. 8º, 9º, 11, 12, 13 e 14 da Lei

Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998,
passam  a  vigorar  com  as  seguintes  alterações:

“Art. 8º ........................................................”
“§ 1º A contagem do prazo para entrada em

vigor das leis que estabeleçam período de vacância

far-se-á com a inclusão da data da publicação e do
último dia do prazo, entrando em vigor no dia subse-
qüente  à  sua  consumação  integral.”  (AC)

“§ 2º As leis que estabeleçam período de
vacância deverão utilizar a cláusula ”esta lei entra em
vigor após decorridos (o número de) dias de sua
publicação  oficial."  (AC)

“Art 9º A cláusula de revogação deverá
enumerar, expressamente, as leis ou disposições
legais  revogadas.” (NR)

“Parágrafo único. A cláusula de revogação das
leis de consolidação adotará a fórmula ”são
formalmente revogados, sem interrupção de sua
força normativa", seguida da enumeração prevista no
caput deste  artigo."  (AC)

“Art. 11. .........................................................
........................................................................"
“II  –  ................................................................
........................................................................"
“f) grafar por extenso quaisquer referências a

números e percentuais, exceto data, número de lei e
nos casos em que houver prejuízo para a
compreensão  do  texto;” (NR)

“g) indicar, expressamente o dispositivo objeto
de remissão, em vez de usar as expressões ”ante-
rior",  “seguinte” ou  equivalentes;"  (AC)

“........................................................................”
“Art. 12. ............................................................
........................................................................."
“II  –  mediante  revogação  parcial;” (NR)
“III  –  .............................................................”
“a) é vedada, mesmo quando recomendável,

qualquer renumeração de artigos e de unidades supe-
riores ao artigo, referidas no inciso V do art. 10,
devendo ser utilizado o mesmo número do artigo ou
unidade imediatamente anterior, seguido de letras
maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas
forem suficientes para identificar os acréscimos;” (NR)

“b) revogado;”
“c) é vedado o aproveitamento do número de

dispositivo revogado, vetado, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou de
execução suspensa pelo Senado Federal em face de
decisão do Supremo Tribunal Federal, devendo a lei
alterada manter essa indicação, seguida da
expressão ”revogado", “vetado”, “declarado
inconstitucional, em controle concentrado, pelo
Supremo Tribunal Federal”, ou “execução suspensa
pelo Senado Federal, na forma do art. 52, X, da
Constituição  Federal”;"  (NR)
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“d) é admissível a reordenação interna das
unidades em que se desdobra o artigo, identifican-
do-se o artigo assim modificado por alteração de
redação, supressão ou acréscimo com as letras
”NR" maiúsculas, entre parênteses, uma única vez
ao seu final, obedecidas, quando for o caso, as
prescrições da alínea c". (NR)

“Parágrafo único. O tenno ”dispositivo"
mencionado nesta Lei refere-se a artigos, parágrafos,
incisos,  alíneas e itens."  (AC)

”Art. 13. As leis federais serão reunidas em
codificações e consolidações, integradas por
volumes contendo matérias conexas ou afins,
constituindo em seu todo a Consolidação da
Legislação  Federal."  (NR)

“§ 1º A consolidação consistirá na integração de
todas as leis pertinentes a determinada matéria num
único diploma legal, revogando-se formalmente as
leis incorporadas à consolidação, sem modificação
do alcance nem interrupção da força normativa dos
dispositivos  consolidados.” (AC)

“§ 2º Preservando-se o conteúdo normativo
original dos dispositivos consolidados, poderão ser
feitas as seguintes alterações nos projetos de lei de
consolidação:” (AC)

“I – introdução de novas divisões do texto legal
base;” (AC)

“II – diferente colocação e numeração dos
artigos  consolidados;” (AC)

“III – fusão de disposições repetitivas ou de valor
normativo  idêntico;” (AC)

“IV – atualização da denominação de órgãos e
entidades  da  administração  pública;” (AC)

“V – atualização de termos antiquados e modos
de  escrita  ultrapassados;” (AC)

“VI – atualização do valor de penas pecuniárias,
com  base  em  indexação  padrão;” (AC)

“VII – eliminação de ambigüidades decorrentes
do  mau  uso  do  vernáculo;” (AC)

“VIII – homogenização terminológica do texto;”
(AC)

“IX – supressão de dispositivos declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal,
observada, no que couber, a suspensão pelo Senado
Federal de execução de dispositivos, na forma do art.
52, X,  da  Constituição  Federal;” (AC)

“X – indicação de dispositivos não
recepcionados  pela  Constituição  Federal;” (AC)

“XI – declaração expressa de revogação de
dispositivos implicitamente revogados por leis
posteriores.” (AC)

“§ 3º As providências a que se referem os
incisos IX, X e XI do § 2º deverão ser expressa e
fundadamente justificadas, com indicação precisa
das fontes de informação que lhes serviram de base.”
(AC)

“Art. 14. Para a consolidação de que trata o art.
13 serão observados os seguintes procedimentos:”
(NR)

“I – o Poder Executivo ou o Poder Legislativo
procederá ao levantamento da legislação federal em
vigor e formulará projeto de lei de consolidação de
normas que tratem da mesma matéria ou de assuntos
a ela vinculados, com a indicação precisa dos
diplomas legais expressa ou implicitamente
revogados;” (NR)

“II – a apreciação dos projetos de lei de
consolidação pelo Poder Legislativo será feita na
forma do Regimento Interno de cada uma de suas
Casas, em procedimento simplificado, visando a dar
celeridade  aos  trabalhos;” (NR)

“III –  revogado.”
“§ 1º Não serão objeto de consolidação as

medidas provisórias ainda não convertidas em lei.” (AC)

“§ 2º A Mesa Diretora do Congresso Nacional,
de qualquer de suas Casas e qualquer membro ou
Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional poderá formular
projeto  de  lei  de  consolidação.” (AC)

“§ 3º Observado o disposto no inciso II do caput,
será também admitido projeto de lei de consolidação
destinado  exclusivamente  à:” (AC)

“I – declaração de revogação de Leis e
dispositivos implicitamente revogados ou cuja
eficácia ou validade encontre-se completamente
prejudicada;” (AC)

“II – inclusão de dispositivos ou diplomas
esparsos em leis preexistentes, revogando-se as
disposições assim consolidadas nos mesmos termos
do  §  1º do  art. 13.” (AC)

“§ 4º A Presidência da República fará publicar
anualmente relação dos projetos enviados ao
Congresso Nacional, com o quantitativo das normas
indicadas para consolidação e para revogação, facul-
tada igual providência às Mesas da Câmara dos
Deputados  e  do  Senado  Federal.” (AC)

Art. 2º A Lei Complementar nº 95, de 1998,
passa  a  vigorar  acrescida  do  seguinte  artigo:
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“Art. 18-A. O Poder Executivo deverá, após a
celebração de projeto de lei de consolidação de
legislação federal, disponibilizar o respectivo texto na
Internet, pelo prazo mínimo de trinta dias, para
análise  e  sugestões  de  toda  a  sociedade.” (AC)

Art. 3ºEsta Lei Complementar entra em vigor na
data  de  sua  publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Estando a matéria em regime de urgência, passa-se à
imediata apreciação do parecer, em turno suplementar,
nos termos do Regimento Interno.

A Presidência esclarece ao Plenário que poderão
ser oferecidas emendas até o encerramento da
discussão.

Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.

Encerrada a discussão, sem apresentação de
emendas, o substitutivo é dado como definitivamente
adotado, nos termos do art.284 do Regimento Interno.

A  matéria  volta  à  Câmara  dos  Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães)  – Item  2:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 87, DE 1999

Primeiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 87, de 1999, tendo como primeiro sig-
natário o Senador Romeu Tuma, que altera
dispositivo da Constituição Federal (§ 8º do
art. 144 – constituição de guardas municipa-
is), tendo

Parecer sob nº 796, de 2000, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Iris Rezende, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, com voto
em separado do Senador José Eduardo Dutra.

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 ordinárias deliberativas, 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 primeira sessão de discussão.
Discussão em conjunto da proposta e da emenda.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr.

Presidente,  peço  a  palavra  para  discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Concedo a palavra a V. Exª para discutir.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a proposta de emenda constitucional,
cuja discussão se inicia hoje, apresentada sob a assina-
tura primeira do Senador Romeu Tuma, amplia e alarga o
âmbito de atuação das guardas municipais, cuja criação a
Constituição permitiu desde que destinada à guarda dos
respectivos Municípios.Agora querem, o Senador Romeu
Tuma e os Senadores que apoiaram sua emenda, alargar
esta atribuição, permitindo que as guardas municipais
exerçam atividades propriamente policiais, desde que em
convênio com os respectivos Estados.

Srªs e Srs. Senadores, já fui contra essa idéia;
manifestei-me várias vezes quando da criação da
Guarda Municipal do Rio de Janeiro, pois temia os
conflitos de jurisdição e conflitos físicos, armados
mesmo entre as polícias municipal e estadual, já que,
havendo divergências políticas entre os governantes,
poderiam surgir situações politicamente conflitantes
que derivassem em acontecimentos de controle
difícil. Por essa razão, compreendo inteiramente o
voto em separado do Senador José Eduardo Dutra,
um voto absolutamente lúcido e límpido, como são
todas  as  manifestações  de  S. Exª.

Quero dizer que hoje estou, aqui nesta tribuna, me
manifestando em apoio a esta proposição. A realidade
das grandes cidades brasileiras chegou a tal ponto em
matéria de violência que há necessidade de uma arregi-
mentação de recursos e de meios para exercer um
combate mais eficaz a essas manifestações.

Não vou citar apenas o caso do Rio de Janeiro, que
transformou-se efetivamente em uma cidade do horror.
Não há dia em que não se abram os jornais e não se leia
uma manchete referente a um ato de violência chocante.
A manchete de ontem era um atentado contra o Depu-
tado Federal Francisco Silva, que, por sorte, não foi atin-
gido por um projétil, mas que poderia ter sido vitimado
nesse assalto. Eu mesmo já tive minha residência assal-
tada, quando permaneci 40 minutos com um revólver
apontado para a minha cabeça.

Não é possível mais conviver com uma situação
dessa natureza. Sabemos todos – estamos cansados
de repetir – e quero mais uma vez dizer que esta situ-
ação tem uma raiz social inequivocamente. Esta soci-
edade como está configurada fabrica bandidos, na
medida em que impera uma injustiça que gera indig-
nação e revolta por parte dos oprimidos. E a desagre-
gação familiar também vai produzindo isso. Os opri-
midos que não têm uma formação moral muito sólida
e têm mais iniciativa, mais vontade – essa é a verdade
-, partem para ações criminosas, para não se acomo-
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darem a uma inferioridade que lhes será imposta
certamente,  fatalmente  até  o  fim  da  vida.

A raiz social está aí.Responsabilizo o Governo, em
sua maior parte, mas também toda a sociedade, na
medida em que o Governo é fruto dos votos e das mani-
festações de preferência dessa sociedade. Enquanto a
sociedade brasileira não compreender que é necessário
um grau muitíssimo maior de solidariedade, investimento
e esforço efetivo de combate às desigualdades sociais, à
indignidade social que marca o Brasil de hoje, obvia-
mente, a tendência à violência e à tensão nas nossas
metrópoles crescerá.

Por várias vezes eu me manifestei sobre o
assunto e estou a repetir o que já foi dito. Nunca é
demasiado repetir! É preciso, dessa forma,
conscientizar a sociedade da importância da questão.

Enquanto as desigualdades e as injustiças não
forem corrigidas, é preciso dotar os governos de
instrumentos para combater as manifestações de
violência  que  vão  num  crescendo  assustador.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos os
Estados brasileiros estão submetidos a um tal garro-
teamento financeiro dada, por um lado, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, a “lei de emparedamento
fiscal” – sua denominação mais correta; e, por outro
lado, o compromisso da renegociação da dívida com
o Governo Federal – compromisso de verem arres-
tados 13% da sua receita líquida para o pagamento
desses compromissos, os Estados não vão ter a
mínima condição de melhorar, de aperfeiçoar o seu
aparelho policial para fazer face a essas manifesta-
ções  de  violência.

Quero aproveitar para chamar a atenção dos
Srs. Senadores para o oportuníssimo, importantís-
simo e urgentíssimo projeto do Senador José Alencar
que ainda hoje foi discutido uma vez mais na
Comissão de Economia e que reduz o comprometi-
mento dos Estados com o pagamento da dívida junto
ao Governo Federal, de 13% para 7,5% na emenda
que apresentei, para torná-lo mais viável politica-
mente para aprovação nesta Casa. Chamo a atenção
dos Srs. Senadores para a importância dessa
redução de comprometimento, para que os Estados
minimamente possam destinar recursos para atividades
absolutamente essenciais e urgentíssimas. É o caso
evidentemente da educação ou da saúde, mas também
do policiamento, também dos aparelhos de combate à
violência. E há pequenos investimentos de grande resul-
tado social, de grande importância social que estão hoje
impossibilitados de serem feitos dado esse engessa-
mento das administrações estaduais pelas limitações de

recursos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e por
parte do endividamento junto ao Governo Federal.

Então, peço a atenção dos Srs. Senadores para
que aprovemos na Comissão de Economia e depois
aqui no plenário o projeto importantíssimo do
Senador José Alencar, a fim de dar aos Estados um
mínimo de folga. Mesmo assim é importante que os
Estados sejam capazes de mobilizar recursos
disponíveis que muitas vezes estão nos municípios.

Eu reconheço que os municípios estão tão
arrochados financeiramente quanto os Estados. Mas
localizo exceções importantes. Vejam no meu Estado,
por exemplo, um município da periferia do Rio, o
Município Duque de Caxias está com a sua caixa
abarrotada de dinheiro. O Prefeito tem tanto dinheiro
que movimenta a sua máquina não só para se
reeleger mas também para eleger a esposa Prefeita
de um Município vizinho e o filho prefeito de outro
município vizinho. Tal é a soma de recursos que tem
trazido a refinaria da Petrobrás que o Município fica
sem saber o que fazer com tanto dinheiro. Esse
município, por exemplo, pode ajudar muito o Estado e
os Municípios da periferia no combate à violência.

Outros Municípios do meu Estado estão abaste-
cidos pelos royalties do petróleo com o êxito da Petro-
brás, com o crescimento do preço do petróleo. Esses
municípios podem perfeitamente, em convênio com o
Governo do Estado, auxiliar na tarefa do policiamento,
pois os Governos estaduais não podem ampliar seus
efetivo porque estão submetidos à lei de responsabili-
dade fiscal. Mas uma divisão de responsabilidades e
uma ação conveniada pode evidentemente melhorar
substancialmente a responsabilidade, que é evidente-
mente dos governos estaduais.

A proposição do Senador Romeu Tuma tem
razão de ser, sim. Vem num momento extremamente
grave em que vive a sociedade brasileira, razão pela
qual eu, que já fui contra, estou nesta tribuna para
manifestar  meu  apoio  a  ela.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me
concede  um  aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Tem  V. Exª o  aparte.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador
Roberto Saturnino, eu queria agradecer. V. Exª tem
razão em toda a sua exposição. Houve um debate
interessante nas comissões. Apresentamos uma
emenda, em acordo com os Senadores José
Eduardo Dutra e Artur da Távola, que mudou o final
do artigo: “Os Municípios poderão constituir suas
guardas municipais destinadas à proteção de suas
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populações, seus bens, serviços e instalações em
logradouros públicos municipais, conforme dispuser
lei federal”. No meu Município, por exemplo, há
quatro mil policiais na guarda municipal e que estão
sendo usados pelo Prefeito no combate a marreteiros
e “perueiros”. Não são senão instrumento de ação do
Prefeito e não se inserem no contexto de segurança
pública. Acredito que, com isso, a Polícia do Estado
poderá, em convênios, fazer a fiscalização, para que
a guarda municipal tenha uma participação mais
efetiva, sendo treinada para que exerça a atividade
de Polícia. Como o PT colaborou na mudança da
redação, juntamente com o Senador Artur da Távola,
e chegamos a um acordo, então acredito que o rela-
tório em separado do Senador José Eduardo Dutra
tornou-se desnecessário em razão do próprio acordo
que fizemos. Agradeço a V. Exª pela amplitude da
discussão  que  trouxe  a  esta  tribuna.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Senador Romeu Tuma, vejo com muito regozijo esse
encontro de opiniões, porque essa questão é
realmente  da  maior  urgência.

Cito o exemplo do meu Estado e da minha cidade
porque conheço mais de perto e vivo a realidade da
região. A cidade do Rio de Janeiro tem cerca de dez mil
policiais militares fazendo o policiamento ostensivo. O
policiamento ostensivo é uma atividade essencial e
fundamental no combate à criminalidade, porque é
exatamente um elemento de dissuasão sobre o crimi-
noso. A presença do policial na rua é capaz de inibir a
ação dos assaltantes por um fator físico e psicológico.

O Rio de Janeiro precisaria de ter não apenas
dez mil policiais, mas vinte ou trinta mil. Lembro-me
de pessoas que, em debates no Rio de Janeiro,
invocaram o exemplo de Nova Iorque, dizendo que o
Rio de Janeiro precisaria de uma atitude de tolerância
zero – como existiu e existe ainda em Nova Iorque –,
que fez decair enormemente a criminalidade naquela
cidade. Não há como comparar. Nova Iorque é uma
cidade que tem uma população duas vezes maior do
que a do Rio de Janeiro. Entretanto, Nova Iorque tem
sessenta mil policiais na rua, e o Rio de Janeiro
apenas dez mil. Como fazer essa comparação? Não
há termos. O Rio de Janeiro precisaria de ter mais dez
ou quinze mil policiais na rua acrescidos aos que lá
estão. A Guarda Municipal é outro exemplo, está lá a
combater a ação de camelôs, para restabelecer a
ordem no comércio e no trânsito dos pedestres nas
ruas. Não quero defender aqui o camelô que
desorganiza a cidade, mas, evidentemente, é uma
prioridade muito menor. Quer dizer, se a Guarda

Municipal, em convênio com o Governo do Estado,
pudesse também atuar no policiamento ostensivo de
uma forma mais eficaz, é óbvio que isso ia resultar em
benefício da população, qual seja, sua tranqüilidade,
o que o Rio não tem. Não estou dizendo novidade
alguma; qualquer um dos nobres colegas sabe disso
porque lê os jornais e acompanha esse sentimento
que perpassa toda a população, mas está na hora de
uma mobilização geral de todos os recursos
disponíveis. Se há prefeituras que têm
disponibilidade e que podem socorrer o Estado nesta
hora, vamos permitir que o façam através de uma
iniciativa como essa que estamos a discutir hoje.

De forma que manifesto este ponto de vista.
Cumprimento o Relator, Senador Romeu Tuma, e a
todos aqueles que assinaram a emenda e os
Relatores que chegaram a um acordo nas Comissões
sobre  a  redação  final  da  proposição.

Aproveito, também, para chamar a atenção dos
Senadores para o projeto do Senador José Alencar. É
um projeto libertador dos Estados deste “garrotea-
mento” a que estão submetidos hoje todos os Estados
brasileiros, pela combinação da Lei de Responsabili-
dade Fiscal com o endividamento relativo aos compro-
missos de pagar 13% da receita líquida ao Governo
Federal, em razão da renegociação de suas dívidas.

Era  o  que  eu  tinha  a  dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a matéria cons-

tará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa
ordinária para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– A Presidência, não havendo objeção do Plenário, inclui
como Item nº 11 o Projeto de Lei da Câmara nº 50, de
2000, que trata do SIMPLES, em regime de urgência, e
como Item nº 12 a Mensagem nº 119, de 2000, sobre a
escolha de Embaixador para a República Tcheca.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães)  – Item  3:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 88, DE 1999

Primeiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitu-
ição nº 88, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Lúcio Alcântara, que
altera os arts. 49, 57, 59, 66, 67 e 166 da
Constituição Federal e reduz as hipóteses
de Sessão Conjunta do Congresso Nacio-
nal, tendo
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Parecer favorável, sob nº 847, de 2000,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jefferson Péres.

Transcorre hoje a primeira sessão de
discussão.

Em discussão a proposta. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibera-
tiva ordinária para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 4:

PROPOSTA DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE
1996

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 102, de 1996 (nº
1.626/96, na Casa de origem), que amplia a
legitimação para causas perante os juizados

especiais cíveis e dá outras providências,
tendo

Parecer sob nº 814, de 2000, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Amir Lando, favorá-
vel, com as Emendas nºs 1 a 4-CCJ, que
apresenta.

Passa-se à discussão, em conjunto, do projeto
e das emendas, em turno único.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Votação do projeto, sem prejuízo das

emendas.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Votação em globo das Emendas de nºs 1 a 4
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
que  têm  parecer  favorável.

As Srªs. e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram  permanecer  sentados. (Pausa.)

Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a

redação  final.

São as seguintes as emendas
aprovadas:

EMENDA Nº 01 - CCJ

Dê-se ao art. 1º do PLC nº 102, de
1996, a seguinte redação:

“Art.1º O art.8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º.............................................................
§ 1º Serão admitidas a propor a ação perante o

juizado as pessoas físicas capazes – excluídos os
cessionários de direito de pessoas jurídicas – e a micro-
empresa.

§  2º...................................................................
§ 3º Para os efeitos desta lei, microempresa é

aquela assim definida no art. 2º da Lei nº9.841, de 5
de outubro de 1999, ou, na sua falta, pela legislação
federal  em  vigor."(NR)

EMENDA Nº 02-CCJ

Suprima-se o art. 2º do PLC nº102, de 1996.

EMENDA Nº 03-CCJ

Dê-se à ementa do PLC nº 102, de
1996, a seguinte redação:

”Altera o art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995. para facultar à microempresa o
direito de propor a ação perante o Juizado Especial e
dá  outras  providências."

EMENDA Nº 04-CCJ

Suprima-se o art. 4º do PLC nº102 de 1996.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item 5:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 217, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 217, de 1999 (nº
107/99, na Câmara dos Deputados), que

aprova o ato que renova a permissão outor-
gada ao Sistema de Radiodifusão Araxá
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Araxá, Estado de Minas Gerais, tendo

Parecer favorável, sob nº 271, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Francelino Pereira, com abstenção
do Senador Geraldo Cândido.

Em  discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está

encerrada  a  discussão.
Em  votação.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam

permaneçam  como  se  encontram. (Pausa.)
Aprovado,  com  abstenção  do  PT.
À  Comissão  Diretora  para  a  redação  final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire-
tora, oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patro-
cínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 925, de 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 217, de 1999 (nº 107, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 217, de 1999 (nº
107, de 1999, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada ao
Sistema de Radiodifusão Araxá Ltda, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais.

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de outubro de
2000. – Antonio Carlos Magalhães – Presidente –
Ronaldo Cunha Lima – Relator – Carlos Patrocínio
–  Lúdio  Coelho.

ANEXO AO PARECER Nº 925, DE 2000

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 217, de 1999 (nº 107, 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
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DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Aprova o ato que renova a
permissão outorgada ao ”Sistema de
Radiodifusão Araxá Ltda", para explorar
serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Araxá,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria

nº 91, de 13 de março de 1998, que renova, por dez
anos, a partir de 31 de março de 1996, a permissão
outorgada a ”Sistema de Radiodifusão Araxá Ltda“ para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Araxá, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos Maga-
lhães) – 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 (Antonio Carlos Magalhães)

– Item 6:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 173, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 173, de 2000 (nº
358/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Co-
munitária de Radiodifusão Associadas em
FM a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Cururupu, Estado do
Maranhão, tendo

Parecer favorável, sob nº 917, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Edison Lobão, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.

Em  discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer o uso da

palavra,  está  encerrada  a  discussão.
Em  votação.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam

permaneçam  como  se  encontram. (Pausa.)

Aprovado.
À  Comissão  Diretora  para  redação  final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 926, de 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 173, de 2000 (nº 358, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 173, de 2000 (nº
358, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radio-
difusão Associadas em FM a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Cururupu, Estado do
Maranhão.

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de Setembro
de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator – Carlos Patrocínio –
Lúdio Coelho.

ANEXO AO PARECER Nº 926, DE 2000

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 173, de 2000 (nº358, de 2000,
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 ato que autoriza a “Associ-
ação Comunitária de Radiodifusão Associ-
adas em FM" a executar serviço de radio-
difusão comunitária na localidade de Curu-
rupu, Estado do Maranhão.

O  Congresso  Nacional  decreta:
Art. 1º E aprovado o ato a que se refere a

Portaria nº87, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
”Associação Comunitária de Radiodifusão Associ-
adas em FM" a executar, por três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
localidade  de  Cururupu,  Estado  do  Maranhão.

Ad. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data  de  sua  publicação.
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O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos
Magalhães) – 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 (Antonio Carlos Magalhães) –

Item 7:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 38, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 38, de 2000 (nº 346/99,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República do
Peru sobre Cooperação entre as Academias Di-
plomáticas de ambos os Países, celebrado em
Lima, em 21 de julho de 1999, tendo

Parecer favorável, sob nº 379, de 2000,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador João Alberto Souza.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada

a discussão.
Em votação.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação

final.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 38, DE 2000

(Nº 346/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do
Peru sobre Cooperação entre as Aca-
demias Diplomáticas de Ambos os Paí-
ses, celebrado em Lima, a 21 de julho
de 1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Peru sobre Cooperação

entre as Academias Diplomáticas de Ambos os
Países, celebrado em Lima, em 21 de julho de 1999.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos qravosos ao
patrimônio  nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na  data  de  sua  publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães)  – Item  8:

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Resolução nº 134, de 1999, de inici-
ativa da Comissão Parlamentar de Inquéri-
to do Sistema Financeiro, que altera a Re-
solução do Senado Federal nº 78, de 1998,
que “dispõe sobre as operações de crédito
interno e externo dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e de suas respec-
tivas autarquias e fundações, inclusive con-
cessão de garantias, seus limites e condi-
ções de autorização, e dá outras providên-
cias”, tendo

Parecer sob nº 843, de 2000, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Luiz Otávio, favorável ao Projeto,
nos termos da Emenda nº 1-CAE (Substituti-
vo), que oferece.

Passa-se à discussão em conjunto dos projetos
e da Emenda nº1 da CAE (Substitutivo.) (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Passa-se à votação da Emenda nº 1 da CAE,
que é o substitutivo e tem preferência regimental.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o
substitutivo, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora para a

redação  do  vencido,  para  o  turno  suplementar.

É o seguinte o substitutivo aprovado:

Emenda Nº 1-CAE
(Substitutivo)

Art. 1º Insira-se o seguinte inciso ao art. 13 da
Resolução do Senado Federal nº 78, de 1998:

“Art. 13. ..........................................................
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XI – Certidão, emitida pelo respectivo Tribunal
de Contas, de que o pleiteante cumpre o disposto na
Lei  Complementar  nº 101,  de  2000."

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães)  – Item  9:

REQUERIMENTO Nº 362 DE 2000

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 362, de 2000, do Senador Rober-
to Requião, solicitando que o Projeto de Re-
solução nº 80, de 1999, de sua autoria, seja
desapensado do Projeto de Resolução nº
81, de 1999, de forma a retomar sua trami-
tação própria.

Em  votação  o  requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram  permanecer  sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Resolução nº 80 passa a ter trami-

tação autônoma e retorna à Comissão de Constitu-
ição, Justiça e Cidadania e, posteriormente, à
Comissão  Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães)  – Item  10:

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Projeto de Lei do Senado nº 108, de
2000, de autoria do Senador Sebastião Ro-
cha, que altera o art. 94 da Lei nº 9.615, de
24 de março de 1998, que “institui normas
gerais sobre desporto e dá outras providên-
cias”, prorrogando o prazo para a transfor-
mação dos clubes em empresas até 30 de
junho de 2002, tendo

Parecer sob nº 920, de 2000, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Djal-
ma Bessa, pela prejudicialidade.

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regi-
mento Interno, declara prejudicado o Projeto de Lei
do  Senado  nº 108  e  a  matéria  vai  ao  Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães)  – Item  11:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2000
(Em regime de urgência, nos termos do

Requerimento nº 474, de 2000 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 50, de 2000 (nº 4.434/98, na

Casa de origem), que altera a Lei nº 9.317, de
5 de dezembro de 1996, que institui o Sistema
Integrado de Imposto e Contribuições das Mi-
croempresas e das Empresas de Pequeno
Porte – SIMPLES, tendo Pareceres da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Pedro Piva, sob nºs:

– 879, de 2000 (sobre o Projeto),
favorável, com abstenções dos Senadores
Eduardo Suplicy, José Eduardo Dutra, Paulo
Souto e Lauro Campos;

– 900, de 2000 (sobre a Emenda nº 1,
de Plenário), contrário.

A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão deliberativa ordinária do último dia
14 de setembro, quando foi aprovado o Re-
querimento nº 491, de 2000, de audiência
da Comissão de Educação.

O Senador José Jorge, Relator
designado para proferir parecer sobre o
Projeto e a Emenda, pela Comissão de
Educação, solicitou o prazo regimental de
24 horas.

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 927, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2000
(nº 4.434, de 1998, na origem), que “Altera
a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
que institui o Sistema Integrado de
Impostos e Contribuições das Microem-
presas e das Empresas de Pequeno Por-
te – SIMPLES”, e a Emenda nº 1-PLEN, a
ele oferecida (nos termos do Requeri-
mento nº 491, de 2000, de audiência).

Relator: Senador José  Jorge

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2000,
ementado à epígrafe, veio ao Senado Federal para
apreciação, nos termos do art. 134 do Regimento
Comum, e visa a alterar a Lei nº9.317, de 1996, que
instituiu  o  Simples.

O art. 1º do Projeto excetua da vedação de
opção pelo Simples (art. 90, XIII, da referida lei) as
pessoas jurídicas que se dediquem às seguintes ativi-
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dades: creches, pré-escolas e estabelecimentos de
ensino  fundamental.

O art. 2º, caput, do Projeto acresce em 50%, no
referente às atividades relacionadas em seu art. 1º,
os percentuais ora incidentes sobre a receita bruta
mensal das microempresas e empresas de pequeno
porte para determinação do valor por elas devido
mensalmente, percentuais esses referidos no art. 5º
da citada Lei nº 9.317, de 1996, alterado pela Lei nº
9.732, de 1998.E o parágrafo único desse art. 2ºesta-
belece que o produto da arrecadação proporcionado
pelo disposto no caput será destinado integralmente
às contribuições para a Seguridade Social, de que
trata a alínea f do § lº do art. 3 º da citada Lei nº ] 9.317,
de  1996.

O art. 3º do Projeto manda aplicar o disposto
nos §§ 2º e 3º do art. 23 da citada Lei nº 9.317, de
1996, às empresas optantes pelo Simples que
tenham receita decorrente da venda de serviços em
proporção igual ou superior a 20% da respectiva
receita  bruta.

Por fim, o art. 4º dispõe que a futura lei entra em
vigor  na  data  de  sua  publicação.

A proposição sob análise tem origem no Projeto
de Lei nº4.434, de 1998, de autoria do Senhor Depu-
tado Luiz Carlos Hauly, o qual visava a alterar o art. 9º
da citada Lei nº9.317, de 1996, a fim de possibilitar a
opção pelo Simples às pessoas jurídicas que prestem
serviços profissionais de professor e às que exerçam
atividades de agentes lotéricos, franqueadas dos
correios, agências de viagem e turismo, clubes espor-
tivos, hospitais, casas de saúde e escolas, desde que
constituídas legalmente e autorizadas a funcionar por
órgão  público  ou  autoridade  competente.

Ao PL nº4.434/98 foram sendo apensados sete
projetos de lei correlatos, à medida que a matéria foi
sendo apreciada pelas diversas comissões perma-
nentes  da  Câmara  dos  Deputados.

Em 23 de agosto último, o Plenário da Casa de
origem aprovou a redação final, oferecida pelo relator,
Senhor Deputado Iedio Rosa, restando prejudicados
o projeto inicial e os projetos a ele apensados, bem
como  as  demais  proposições.

No Senado, a matéria foi apreciada pela
Comissão de Assuntos Econômicos, em 12 de
setembro corrente, que emitiu o Parecer nº 879, de
2000,  favorável  à  aprovação  do  Projeto.

Nesse interim, o Projeto constou da pauta da
sessão deliberativa ordinária do dia 14 de setembro,
em regime de urgência. Na oportunidade, foi-lhe
oferecida a Emenda nº1-PLEN, de autoria do Senhor

Senador Clodoaldo Torres, visando a suprimir a
expressão ou à construção de imóveis no art. 9º, V,
da citada Lei do Simples, e revogar o § 4º do referido
art. 9º, introduzido pela Lei nº 9.528, de 1997. Na
mesma sessão, foi aprovado o Requerimento nº491,
de 2000, de autoria do Senhor Senador Artur da
Távola, no sentido da audiência da Comissão de
Educação  sobre  a  matéria.

Naquela oportunidade, o Senhor Senador
Pedro Piva, Relator da matéria na Comissão de
Assuntos Econômicos, proferiu parecer contrário à
Emenda  apresentada.

Em seguida foi designado o presente Relator,
para proferir parecer sobre o Projeto e a Emenda, em
substituição à Comissão de Educação, quando, nos
termos do art. 348, II, do RI, solicitou e lhe foi deferido
o  prazo  de  24  horas  para  essa  finalidade.

A matéria veio, portanto, a esta Comissão para
exame do Projeto e da Emenda, em regime de
urgência.

E  o  relatório

II – Análise

Consoante o Regimento Interno (art. 102, I e II),
compete à Comissão de Educação opinar sobre
proposições que versem sobre instituições educa-
tivas  e  outros  assuntos  correlatos.

A Constituição Federal, em seu art. 205, preco-
niza que a educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade. Ao mesmo tempo,
nossa Carta Magna fixa, como princípios que devem
reger o ensino, a liberdade de aprender ensinar
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber,
bem como o pluralismo de idéias e de concepções
pedagógicas, e a coexistência de instituições públicas
e privadas de ensino (art. 206, II e III). No entanto, o
art. 209 do texto constitucional – que reafirma a liber-
dade do da iniciativa privada no campo educacional:
o cumprimento das normas gerais da educação naci-
onal e a autorização e avaliação de qualidade pelo
poder público.

Um dos méritos da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), foi o de reforçar o papel do
Poder Público na avaliação do ensino, seja no setor
público, seja no privado. Seus arts. 10 e 11 prevêem
a incumbência de Estados e Municípios no processo
que conduz à permissão de funcionamento de
estabelecimentos escolares de seus sistemas de
ensino, os quais incluem praticamente todas as
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escolas de educação básica. Tal processo envolve a
autorização, o credenciamento e uma constante
supervisão, além de mecanismos de avaliação da
qualidade do ensino ministrado. A União, por
sua vez, além de supervisionar o seu próprio
sistema de ensino, deve assegurar processo
nacional de avaliação do rendimento escolar em
todos os níveis de ensino, o que pode permitir a
identificação de eventuais falhas no controle
exercido pelos demais níveis de governo sobre
as escolas de seus sistemas de ensino.

Esses preceitos poderiam constituir
apenas adornos legais, se não fosse a mani-
festa disposição das diversas instâncias do
Poder Público para aplicá-los com dedicação
cada vez maior, o clamor da opinião pública pela
melhoria da qualidade do ensino e as exigên-
cias impostas pelas mudanças econômicas
globais não permitem outro comportamento dos
governos. Certamente, os mecanismos de
controle e avaliação ainda apresentam algumas
deficiências. Todavia, vêm sendo melhorados a
cada ano, e seus efeitos sobre a qualidade do
ensino já começaram a ser sentidos pela popu-
lação.

Ora, facultar a opção pelo Simples aos
estabelecimentos escolares privados, obser-
vada a legislação tributária específica, não
afetará de forma alguma os condicionamentos
previstos pela Constituição e pelas leis educaci-
onais para que a iniciativa privada atue na área
do ensino. A simplificação tributária constituirá,
sem dúvida, estímulo para que novos empreen-
dimentos não-governamentais surjam e se
expandam na área do ensino. Contudo, essas
novas iniciativas, assim como as já em funciona-
mento, não estarão dispensadas de respeitar
todas as exigências do campo educacional.
Terão de submeter proposta pedagógica às
secretarias e conselhos de educação; contratar,
mediante salários condignos, docentes e
demais profissionais da educação devidamente
habilitados; construir instalações apropriadas
para o bom desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem; e assim por diante.
Essas exigências devem ser observadas não
apenas quando dos atos de autorização e de
credenciamento, mas a qualquer tempo, medi-
ante avaliações periódicas dos sistemas de
ensino ou por meio de fiscalizações resultantes
de denúncias de irregularidades.

Além disso, a simpl i f icação dos
encargos burocrát icos pode permit i r que os
administrador es escolares se concentrem mais
nas atividades-fins da escola, com possíveis
ganhos para a qualidade do ensino. Ao mesmo
tempo, a redução da carga tributária pode dar
origem ao crescimento das inversões em itens
mais diretamente relacionados às funções peda-
gógicas do estabelecimento.

Disso se conclui que a extensão do Simples
às instituições de ensino de educação básica
deve ampliar as oportunidades de acesso educa-
cional, sem prejudicar a qualidade do ensino,
desde que tenha continuidade o esforço das
autoridades competentes de aprimorar o
processo de controle e de avaliação do ensino.

Não obstante a justificável preocupação
manifestada pelo Senador Artur da Távola,
quanto ao exíguo prazo que esta Casa teve para
examinar a matéria, se comparado aos dois anos
em que o projeto tramitou na

Câmara dos Deputados, em vista dos argu-
mentos aqui expostos, o PLC 50, de 2000, em
seu mérito, está a merecer aprovação.

Quanto à Emenda nº 1-PLEN, inobstante os
elevados propósitos e a justa argumentação de
seu ilustre Autor, a esta altura, resulta matéria
estranha ao Projeto, que, desde a Câmara dos
Deputados, se limita a excepcionar da vedação
da opção pelo SIMPLES as creches, pré-escolas
e estabelecimentos de ensino fundamental. A
extensão do SIMPLES ás empresas de cons-
trução de imóveis deve ser apreciada numa outra
oportunidade, à semelhança de outras proposi-
ções que visam a aperfeiçoar a respectiva legis-
lação básica, como vem sendo ponderado nesta
Casa.

III – Voto

À vista do exposto, concluímos favoravel-
mente à aprovação do Projeto de Lei da Câmara
n º 50, de 2000, e contrariamente à Emenda nº
1-PLEN, que lhe foi oferecida.

Sala da Sessões, 3 de outubro de 2000. –
Freitas Neto, Presidente – José Jorge , Relator
– Geraldo Althoff – Hugo Napoleão – Geraldo
Cândido – Roberto Saturnino – Romeu Tuma
– Ricardo Santos – Lúcio Alcântara – Djalma
Bessa – Gerson Camata – Álvaro Dias –
Edison Lobão – Ney Suassuna – Leomar
Quintanilha – Roberto Requião.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho

..........................................................................
*Art. 206. O ensino será ministrado com base

nos  seguintes  princípios:
..........................................................................
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e

divulgar  o  pensamento,  a  arte  e  o  saber;
III – pluralismo de idéias e de concepções

pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
privadas  de  ensino;

..........................................................................
Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada,

atendidas  as  seguintes  condições:
I – cumprimento das nonnas gerais da

educação  nacional;
II – autorização e avaliação de qualidade pelo

poder  público.
..........................................................................

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.

O  Presidente  da  República,
..........................................................................
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – O parecer é favorável ao projeto e
contrário à emenda. Encontra-se à disposição dos
Srs. Senadores  em  suas  respectivas  bancadas.

Passa-se à discussão conjunta, em turno único,
do  projeto  e  da  emenda.

Concedo  a  palavra  ao  Senador  José  Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para discutir.

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de dar uma pequena explicação.
Fui designado Relator dessa matéria na última
sessão anterior à eleição. Havia a preocupação, por
parte do Senador Artur da Távola, de que o projeto
passasse pela Comissão de Educação. Considerei
uma preocupação válida. Hoje, pela manhã, nosso
Presidente reuniu a Comissão de Educação e apre-
sentei o parecer, que foi aprovado por unanimidade.

Gostaria de ressaltar alguns aspectos que o
Senador Artur da Távola mencionou. Em primeiro
lugar, está a questão da qualidade. Realmente, a
pequena escola poderia apresentar um problema
relacionado à qualidade. O fato de a escola ser menor
em nada afeta o acompanhamento, a fiscalização e o
controle que o Governo municipal, estadual e federal
exercem. Efetivamente, nesse projeto as escolas
beneficiadas serão apenas aquelas de educação
infantil – isto é, creches e pré-escolas, e as escolas de
ensino fundamental. As escolas de educação infantil
costumam ser pequenas e até é melhor que seja
assim; as escolas de ensino fundamental podem ser
um pouco maiores, mas acontece que os limites do
SIMPLES alcançam o valor de até R$1.200.000,00
por ano, portanto, um faturamento mensal de
R$100.000,00, o que significaria que a escola não
seria  tão  pequena  assim.

Do ponto de vista da preocupação do Senador
Artur da Távola, de início até concordei, depois,
examinando com mais cuidado, verificamos que as
preocupações mencionadas estão atendidas no
projeto.

Sobre a questão da Previdência, na verdade, o
adicional de 50% vai inteiramente para a Previdência,
portanto, a sua receita vai ser maior, e em relação à
Previdência os impostos sofrem uma diferenciação, já
que essa receita gera compromisso no futuro que de
qualquer maneira existirá, porque, mesmo que a
pessoa não contribua durante os 35 anos de
atividade, em determinado momento, irá se
aposentar por idade, apenas o compromisso fica
antecipado.

Penso que essas duas preocupações, tanto a
do Senador Artur da Távola quanto à questão da
qualidade e a pedagógica, foram ultrapassadas e a
questão da Previdência também. Por isso que, na
Comissão de Educação, não só eu, mas todos os
companheiros, resolvemos dar parecer favorável a
esse  projeto.

Era  apenas  isso,  Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Com a palavra o Senador Ney
Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, quero apenas dizer aos Srs. Sena-
dores que é com muita satisfação que vejo esse
projeto, hoje, caminhar para aprovação. A Comissão
de Assuntos Econômicos o aprovou exatamente por
acreditar que esta é uma grande colaboração à
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educação deste País. São as pequenas escolas, que
existem aos milhares pelo País, que ajudam na
educação. Por essa razão entendemos de justiça e
pedimos aos Srs. Senadores que votem que favora-
velmente  ao  projeto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Continua em discussão a matéria.
(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação o Projeto de Lei da Câmara n.º 50,
de  2000.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram  permanecer  sentados.(Pausa.)

Aprovado.
Votação da Emenda nº 1-CAE que tem parecer

contrário.
As Srªs. e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram  permanecer  sentados.(Pausa.)
Rejeitada.
A  matéria  vai  à  sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2000

Altera a Lei nº 9.317, de 5 de dezem-
bro de 1996, que institui o Sistema Inte-
grado de Imposto e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pe-
queno Porte – SIMPLES.

O  Congresso  Nacional  decreta:
Art. 1º Ficam excetuadas da restrição de que

trata o inciso XIII do art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, as pessoas jurídicas que se dedi-
quem às seguintes atividades: creches, pré-escolas e
estabelecimentos  de  ensino  fundamental.

Art. 2º Ficam acrescidos de cinqüenta por cento
os percentuais referidos no art. 5º da Lei nº 9.317, de 5
de dezembro de 1996, alterado pela Lei nº 9.732, de
11 de dezembro de 1998, em relação às atividades
relacionadas  no  art. lº desta  lei.

Parágrafo único. O produto da arrecadação
proporcionado pelo disposto no caputserá destinado
integralmente às contribuições de que trata a alínea f
do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de
1996.

Art. 3º Em relação às empresas optantes pelo
SIMPLES que tenham receita decorrente da venda
de serviços em proporção igual ou superior a vinte
por cento da respectiva receita bruta, aplica-se o

disposto nos §§ 2º e 3º do art. 23 da Lei nº 9.317, de 5
de  dezembro  de  1996.

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

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr.
Presidente, temos uma entrevista com a Srª. Tereza
Grossi, na Comissão de Assuntos Econômicos, e S.
Sª já  chegou.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Informo a V. Exª que teremos votação
nominal  com  efeito  administrativo.

Peço aos Srs. Senadores que permaneçam no
plenário, pois trata-se de uma votação apenas.
Podemos,  inclusive,  iniciá-la  para  facilitar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães)  – Item  12:

MENSAGEM Nº 119, DE 2000
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

(Incluído na pauta com
aquiescência das Lideranças.)

Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, sobre a Mensagem nº 119,
de 2000, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Plená-
rio a escolha do Sr. Francisco de Paula
Almeida Nogueira Junqueira, Ministro de
Primeira Classe do Quadro Permanente da
Carreira de Diplomata, para exercer a fun-
ção de Embaixador do Brasil junto à Repú-
blica Tcheca.

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Lê o
seguinte parecer:) – Sr. Presidente, a indicação do
nome do Sr. Francisco de Paula de Almeida Nogueira
Junqueira, Ministro de Primeira Classe do Quadro
Permanente da Carreira de Diplomata, obteve a
aprovação unânime dos Membros presentes da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 928, DE 2000

Da Comissão de Relações Exteri-
ores e Defesa Nacional, sobre a Men-
sagem nº 119, de 2000 (Mensagem nº
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698, de 23-5-2000, na origem – Presidência
da República), submetendo à apreciação o
do Senado Federal a escolha do Senhor
Francisco de Paula de Almeida Nogueira
Junqueira, Ministro de Primeira Classe do
Quadro Permanente da Carreira Diplomáti-
ca, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República Tcheca.

Relator: Senador Bernardo  Cabral
Apoiado no art. 52, inciso IV, da Constituição

Federal, e legislação ordinária pertinente, o Senhor
Presidente da República, na forma da Mensagem nº
698, de 23 de maio de 2000 (fls. 1), submete à apreci-
ação dos Senhores Membros do Senado Federal a
escolha, que deseja fazer, do Senhor Francisco de
Paula de Almeida Nogueira Junqueira, Ministro de
Primeira Classe, do Quadro Permanente da Carreira
de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil  junto  à República  Tcheca.

2. Efetivamente, reza o art. 84, inciso VII, da
Constituição  Federal:

“Art. 84. Compete privativamente ao
Presidente da República:

.............................................................
VII – manter relações com Estados es-

trangeiros e acreditar seus representan- tes
diplomáticos;"

Por outro lado, detalham os arts. 18, I, 56 e 58 do
Decreto nº93.325, de 1º de outubro de 1986 (Regula-
mento  do  Serviço  Exterior):

”Art. 18. São competentes para remo-
ver:

1 – o Presidente da República, quando
se tratar de Diplomata das classes de Minis-
tro de Primeira Classe e de Ministro de Se-
gunda Classe e de titular de Repartição
Consular de Carreira;

............................................................
Art. 56. Mediante aprovação prévia do

Senado Federal, os Chefes de Missão Di-
plomática permanente serão nomeados
pelo Presidente da República com o título
de Embaixador.

.............................................................
Art. 58. Os Chefes de Missão Diplomá-

tica permanente serão escolhidos dentre os
Ministros de Primeira Classe, ou, nos ter-
mos do art. 66, dentre os Ministros de Se-
gunda Classe."

3. Do curriculum vitae do indicado (fls. 04 a
06), encaminhado pelo Senhor Ministro de Estado
das Relações Exteriores, consta que o diplomata em
questão nasceu em São Paulo/SP, em 10 de outubro
de 1941, sendo filho de José Luiz de Almeida
Nogueira Junqueira e Rosa Rachel Vicente de
Azevedo Junqueira. Formou-se no Instituto Rio
Branco, onde concluiu, também, os Cursos de Prática
Diplomática e Consular e de Altos Estudos – CAE, e
foi Professor de Direito Internacional Público na
Faculdade  de  Direito  Cândido  Mendes  (1967/69).

4. O diplomata em questão ingressou na
carreira diplomática como Terceiro Secretário, em
1967, tendo galgado quase todos os demais postos
por merecimento, até atingir o de Ministro de Primeira
Classe  (1991),  ponto  culminante  da carriére.

5. Ao prestar serviços no Brasil, o diplomata
exerceu (fls.04) encargos de coordenação e assis-
tência de chefia, bem como ocupou cargos de
direção, entre 1967 e 1994, todos ligados à estrutura
administrativa  do  Itamarati.

6. Removido inúmeras vezes para o exterior (fls.
04), o indicado presidencial serviu em Tel-Aviv, Paris,
Bruxelas  e  México  (embaixador).

7. O diplomata referido participou como dele-
gado ou representante brasileiro, de várias feiras
internacionais (Bogotá e Paris), bem como de confe-
rências, comissões, delegações e assembléias em
vários países do mundo (fls. 05 e 06), ocasiões nas
quais tratou, em nome do nosso País, de uma gama
variada de assuntos.

8. O indicado presidencial é portador de várias
condecorações brasileiras e estrangeiras (fls. 06).

9. Anexas seguem informações detalhadas
sobre a República Tcheca, concernentes aos
aspectos políticos e econômicos e às suas relações
com o Brasil (fls. 07 a 33).

10. Entendemos, pois, que os Srs. Senadores
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Naci-
onal já possuem os elementos suficientes e neces-
sários para a apreciação da escolha do senhor Fran-
cisco de Paula de Almeida Nogueira Junqueira,
Ministro de Primeira Classe do Quadro Perma-
nente da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República
Tcheca.

É o relatório.
Sala das Comissão, 12 de setembro de 2000. –

José Sarney, Presidente – Bernardo Cabral,
Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães)  –  Em  discussão  o  parecer. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em  votação.
Esclareço ao Plenário que a votação será pelo

sistema  eletrônico.
As Srªs e os Srs.Senadores já podem votar.
(Procede-se  à  votação  secreta)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Votaram SIM 49 Senadores; e NÃO, 02.
Houve  02  abstenções.
Total: 53  votos
Aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Senhor

Presidente  da  República.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem
do  Dia.

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 102 , de 1996 (nº
1.626, de 1996, na Casa de Origem), que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É lido o seguinte

PARECER Nº 929, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final das Emendas do Se-
nado ao Projeto de Lei da Câmara nº 102,
de 1996 (nº 1.626, de 1996, na Casa de
origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 102, de 1996 (nº1.626, de 1996, na Casa
de origem), que amplia a legitimação para causas
perante os juizados especiais cíveis e dá outras provi-
dências.

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de outubro de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator – Carlos Patrocínio,
Lúdio  Coelho.

ANEXO AO PARECER Nº 929, DE 2000.

Redação final das Emendas do Se-
nado ao Projeto de Lei da Câmara nº 102,
de 1996 (nº 1.626, de 1996, na Casa de
origem).

Amplia a legitimação para causas
perante os juizados especiais cíveis e dá
outras providências.

EMENDA Nº 1
(Corresponde à Emenda nº 1 - CCJ)

Dê-se ao art. 1º do Projeto a seguinte redação:
”Art. 1º O art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de

setembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 8º. ...........................................................
“§ 1º Serão admitidas a propor à ação perante o

juizado as pessoas físicas capazes – excluídos os
cessionários de direito de pessoas jurídicas — e a
microempresa.” (NR)

........................................................................"
“§ 3º Para os efeitos desta lei, microempresa é

aquela assim definida no art. 2º da Lei nº9.841, de 5
de outubro de 1999, ou, na sua falta, pela legislação
federal  em  vigor.“  (AC)

EMENDA Nº 2
(Corresponde à Emenda nº 2 – CCJ)

Suprima-se  o  art. 2º do  Projeto.

EMENDA Nº 3º

(Corresponde  à  Emenda  nº 3  –  CCJ)
Dê-se à ementa do Projeto a seguinte redação:
”Altera o art. 8º da Lei nº 9.099 de 26 de

setembro de 1995, para facultar à microempresa o
direito de propor ação perante o Juizado Especial e
dá  outras  providências."

EMENDA Nº 4
(Corresponde à Emenda nº 4 – CCJ)

Suprima-se  o  art. 4º do  Projeto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 508, DE 2000

Dispensa de publicação de redação
final.

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final das
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 102, de
1996 (nº 1.626/96, na Casa de origem), que amplia a
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legitimação para causas perante os juizados espe-
ciais  cíveis  e  dá  outras  providências.

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2000. –
Henrique  Loiola.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Aprovado o requerimento, passa-se à
imediata  apreciação  da  redação  final.

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

permaneçam  sentados  (Pausa.)
Aprovada.
A  matéria  volta  à  Câmara  dos  Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 38, de 2000 (nº 346, de 1999, na
Câmara dos Deputados), que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 930, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 38, de 2000 (nº 346, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 2000 (nº
346, de 1999, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República
do Peru sobre Cooperação entre as Academias Diplo-
máticas de Ambos os Países, celebrado em Lima, em
21  de  julho  de  1999.

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de outubro de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator –Carlos Patrocínio –
Lúdio  Coelho.

ANEXO AO PARECER Nº 930, DE 2000

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 38, de 2000 (nº 346, 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 entre o
Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Peru
sobre Cooperação entre as Academias
Diplomáticas de Ambos os Países,
celebrado em Lima, em 21 de julho de
1999.

O  Congresso  Nacional  decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Peru sobre Cooperação
entre as Academias Diplomáticas de Ambos os
Países, celebrado em Lima em 21 de julho de 1999.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na  data  de  sua  publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 509, DE 2000

Dispensa de publicação de redação
final.

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 Decreto Legislativo nº 38, de 2000 (nº
346/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República do Peru
sobre Cooperação entre as Academias Diplomáticas
de ambos os Países, celebrado em Lima, em 21 de
julho  de  1999.

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2000. –
Henrique  Loyola.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Aprovado o requerimento, passa-se à
imediata  apreciação  da  redação  final.

Em  discussão  a  redação  final.
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

permaneçam sentados (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte

PARECER Nº 931, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo ao Proje-
to de Resolução nº 134, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo
ao Projeto de Resolução nº 134, de 1999, que
altera a 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 autarquias
e fundações, inclusive concessão de garantias,
seus limites e condições de autorização, e dá
outras providências.

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de outubro
de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Carlos
Patrocínio – Lúdio Coelho.

ANEXO AO PARECER Nº 931, DE 2000

Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo ao Projeto
de Resolução nº 134, de 1999.

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

Altera a 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 providênci-
as.

O Senado Federal resolve:

Art. 1º O art. 13 da Resolução nº 78, de 1998,
do Senado Federal, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso XI:

“XI – certidão, emitida pelo respectivo Tribunal
de Contas, de que o pleiteante cumpre o disposto na
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.”
(AC)

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Carlos Patrocínio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi realizada
no Brasil, no último domingo, aquela que foi conside-
rada a maior eleição informatizada do Ocidente. E
gostaríamos de cumprimentar o Tribunal Superior
Eleitoral, os Tribunais Regionais e os Juízos Eleitora-
is, que se houveram com muita propriedade no que
concerne à apuração das eleições e à condução dos
trabalhos no dia da eleição. Na noite do mesmo dia
1º de outubro, já havia sido proclamado o resultado
em cerca de 90% dos municípios brasileiros.

Todavia, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, pudemos detectar algumas imperfeições no
processo eletrônico de votação. Digo isso porque
tive a oportunidade de me dirigir com meu filho, re-
sidente em Brasília e estudante do curso de Direito
da UDF, a uma seção em que já votara nos anos an-
teriores. E simplesmente ele não pôde efetuar a sua
votação porque seu nome não constava da lista da-
quela seção eleitoral. Argumentei com os mesários,
com o presidente da mesa, com o secretário e de-
pois me dirigi ao responsável pela eleição, o juiz
eleitoral da nossa cidade, que de maneira muito lha-
na e gentil disse que era um problema que teríamos
de resolver, mesmo porque, na última eleição, so-
mente na minha cidade de Araguaína, lá no norte
do Tocantins, cerca de seis mil eleitores haviam dei-
xado de votar porque seus nomes não constavam
da lista de votação.

Posteriormente, voltamos à seção eleitoral
para ver se o computador aceitaria o número do títu-
lo de eleitor de meu filho, e nada pôde ser resolvido
de maneira positiva.
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Então, Sr. Presidente, passei a visitar várias
seções eleitorais e percebi que muitos eleitores
voltavam contrariados por não terem conseguido
votar, pura e exclusivamente porque seu nome não
constava da folha de votação. Ressalte-se que,
nesta eleição, não havia o instituto do voto em sepa-
rado, e então os títulos eram recolhidos. Dessa
forma, constatei que diminuiu o número de eleitores
que não puderam votar por falta do nome na lista,
mas, de qualquer maneira, esse número continua
significativo. Quanto à minha cidade, por exemplo,
estou aguardando os números que pedi ao Meritís-
simo Juiz Eleitoral que me encaminhasse, mas sei,
de antemão, que mais de três mil pessoas não
puderam votar por esse motivo.

Além do mais, Sr. Presidente, uma imperfeição
que existiu diz respeito ao fato de que o eleitor
deveria digitar primeiro o número do candidato a
vereador e, posteriormente, o número do candidato
a prefeito. Ocorre que alguns eleitores, com dificul-
dades, por não terem levado o número do seu candi-
dato, às vezes demoravam para digitar o seu voto,
pelo que eram advertidos pelo presidente ou pelo
secretário da sessão de que teriam de encerrar a
votação, porque a urna eletrônica, dentro de poucos
minutos, já estaria preparada para outro voto. Dessa
forma, muitos devem ter votado somente para vere-
ador, pois não tiveram como registrar, em separado,
seu voto para prefeito nem como voltar numa outra
oportunidade para digitarem o voto.

Sr. Presidente, o processo político eleitoral é o
movimento social mais importante de qualquer
nação, e creio que, cada vez mais, o eleitor deve ter
seus direitos resguardados. Contudo, da maneira
como se processaram e estão se processando,
parece que as eleições estão sendo fraudadas, de
maneira involuntária, pela própria Justiça Eleitoral.

Encaminharei os ofícios ao TSE, solicitando
que informe ao Senado Federal quantos eleitores
brasileiros ficaram sem votar pelo fato de seus
nomes não constarem da lista de votação. O juiz elei-
toral da minha cidade informou-me que todas as
listagens das urnas eletrônicas foram encaminhadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Precisa haver uma maneira de o eleitor, com
dificuldade de digitar o número do seu candidato, ter
uma outra modalidade de votação ou, pelo menos,
poder digitar novamente o seu voto. De forma
nenhuma os candidatos, de qualquer partido, devem
ser prejudicados numa eleição.

Em que pese eu enaltecer o trabalho realizado
na maior eleição informatizada do Ocidente, pois
tivemos, evidentemente, a possibilidade mínima de
fraude – apesar de alguns contestarem a inviolabili-
dade da urna eletrônica –, e reconhecer que houve a
manifestação inequívoca e soberana do eleitor,
ainda existem algumas questões a serem discutidas,
principalmente junto ao Tribunal Superior Eleitoral,
porque muitos candidatos deixaram de receber
votos por erros que não podem ser admitidos no
limiar do século XXI, quando a informática e a globa-
lização ditam todas as normas.

Ressalto a importância dessa votação eletrô-
nica. O número de urnas que falharam foi muito irri-
sório pelo que ouvi das explicações e entrevistas
com o Sr. Ministro José Néri da Silveira, Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral.

Sr. Presidente, devemos encontrar maneiras
outras para que o eleitor não fique sem votar, quando
a culpa não é sua. É evidente que, quando o eleitor
não se recadastra ou deixa de votar, não se apresen-
tando para justificar a sua ausência, deve haver uma
punição. No entanto, quando o eleitor está com
plenos direitos e devidamente quite com a Justiça
Eleitoral, ele deve ser amparado se houver uma falha
por parte da Justiça Eleitoral.

Por isso, estou coletando esses dados no que
concerne à votação demorada, que não dá uma
nova oportunidade ao eleitor, e, sobretudo, ao
número significativo de votantes que não encon-
traram seus nomes nas listas de votação.

De maneira geral, foi uma eleição tranqüila a
que poucas vezes tivemos a oportunidade de assistir
em nosso País. As autoridades tentaram coibir, a
todo custo, o uso de boca de urna e de outras ações
proibidas pela legislação eleitoral. Cumprimento,
assim, a Justiça Eleitoral do nosso País pela reali-
zação do maior e mais informatizado pleito eleitoral
de todo o Ocidente.

Mas ainda temos algumas questões para
resolver – e parece-me que esta Casa é o foro
adequado para dirimi-las, porque os candidatos não
se podem privar daqueles votos legítimos. E muito
mais importante ainda: o eleitor tem o direito sagrado
– não só o direito, mas a obrigação – de ter o seu
voto computado quando está efetivamente quite com
a Justiça Eleitoral.

O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Permi-
te-me  V. Exª um  aparte?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Concedo  o  aparte  ao  Senador  Maguito  Vilela.
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O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Ouço
atentamente o pronunciamento de V. Exª e também
ressalto o trabalho extraordinário da Justiça Eleitoral.
Mas no meu Estado, em algumas cidades, há suspe-
itas muito sérias de fraude em urnas eletrônicas.
Tanto é verdade que, em São Domingos, o candidato
derrotado perdeu com uma diferença muito pequena.
Estive nessa cidade com o Senador Iris Rezende e vi
que a manifestação popular era extraordinária no
sentido de vencer o candidato Gervásio Gonçalves
da Silva, inclusive funcionário da Casa. Ora, esse
candidato perdeu com uma diferença muito pequena,
e foi visto na cidade um especialista em informática.
De repente, uma eleição que toda a população dava
como certa teve um resultado justamente contrário.
Tanto é que a cidade está toda revoltada, e o candi-
dato hoje está entrando com um recurso no TRE em
Goiânia. Outras cidades também tiveram indícios
muito fortes de fraude. A própria população manifes-
tou-se surpresa com relação às eleições. Quase
todos somos leigos nesse assunto e não temos como
fiscalizar ou analisar com mais profundidade a
questão. Deveríamos ter especialistas em cada
cidade, de todos os partidos políticos, para acompa-
nhar se realmente a urna está lacrada, se houve ou
não algum tipo de fraude, porque já me falaram até da
possibilidade de controle de urnas por meio de apare-
lhos. Isso também foge ao nosso alcance. Mas o
pronunciamento de V. Exª serve para alertar o mundo
político para que todos fiquemos atentos a esse
processo extraordinário, rapidíssimo, de cujo
conteúdo poucos tomam conhecimento. Muito obri-
gado.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agradeço ao Senador Maguito Vilela pelas
importantes observações. É justamente essa a
preocupação que estamos trazendo para reflexão no
Senado  e  no  Congresso  Nacional.

O eleitor deve ser soberano sob todos os
aspectos. Se ele estiver quite com a Justiça Eleitoral,
ele tem o direito sagrado, sacrossanto, de fazer com
que  o  seu  voto  seja  computado.

Evidentemente, já se tratou deste assunto nesta
Casa. Até projetos de lei já foram apresentados –
parece-me que há um de autoria do Senador Roberto
Requião –, que têm assegurado que a urna pode ser
violada, sim. Como o Senador Maguito Vilela
assegura, não somos experts nessa questão nem
técnicos em eletrônica, e a eleição deste ano talvez
tenha sido a mais inviolável e correta possível, na

qual a vontade do povo, de certa maneira, foi aquela
que  apareceu  nos  resultados.

É claro que temos observado tanto a ausência
do eleitor na lista de votação – segundo o juiz eleitoral
das diversas regiões, dos TREs, o responsável é o
TSE –, quanto o fato de o eleitor demorar um pouco
para votar e não poder ter a posteriori o seu voto
computado. Então, são questões que devemos
discutir. Estou aguardando dados do TRE do meu
Estado e de alguns juízes eleitorais e procurarei
endereçar ofícios ao Tribunal Superior Eleitoral para
que possamos dirimir essas questões, a fim de que,
na próxima eleição, daqui a dois anos, elas não
tornem  a  ocorrer.

Aliás, temos de acabar com eleição a cada dois
anos em nosso País. As nossas eleições devem ser
de Vereador a Presidente da República, porque o
Brasil  não  suporta  tanta  eleição!

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) –
Concede-me  V. Exª um  aparte?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Concedo o aparte ao eminente Senador Leomar
Quintanilha.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Nobre
Senador Carlos Patrocínio, inegavelmente, a eleição
por esse novo processo via urna eletrônica veio
demonstrar a extraordinária contribuição que a tecno-
logia dá ao processo eleitoral. Percebemos nesta
eleição, pois a acompanhamos muito de perto, que o
processo de votação fluiu com muito mais facilidade,
muito mais rapidez, dando um pouco mais de conforto
e tranqüilidade ao eleitor. Até os que tinham dificul-
dade em escrever o número e o nome tiveram mais
facilidade no processo de digitação. É claro que esse
novo sistema de votação não é infalível, e é impor-
tante que a Justiça Eleitoral, com base na experiência
adquirida na eleição anterior, quando já algumas
falhas foram detectadas, e nesta, em que outras
foram também percebidas, procure aprimorar o
sistema, porque, sendo passível de falhas, é
também passível de interferências, como as que
ocorrem com programas de computador. Obser-
vamos que expertos conseguem entrar em
programas particulares, privados, complexos, e
alterar diversos sistemas e o processo eleitoral não
se exime também desse risco. Portanto, as reflexões
que V. Exª traz nesta tarde são efetivamente impor-
tantes. Comemoramos o estabelecimento do voto
eletrônico em todo o País e cumprimentamos a
Justiça Eleitoral pelo avanço alcançado, mas fica
registrada a nossa preocupação com eventuais
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falhas que possam ocorrer, a exemplo da que V. Exª
ressaltou, pois, já que não existe mais o voto em
separado, o eleitor, mesmo tendo seu título, mas não
estando o seu nome na relação, não pode exercer
seu  direito,  como  cidadão,  de  votar.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Senador Leomar Quintanilha, agradeço a partici-
pação de V. Exª. A nossa preocupação é exatamente
essa a que V. Exª se refere: que uma falha técnica – o
que, evidentemente, ocorre em qualquer sistema de
informática – possa, posteriormente, por inescrupu-
losos, transformar-se em uma maneira de fraudar as
eleições.

O eleitor, ao votar, digita o número do vereador;
se demora mais de três minutos, não estará apto a
votar para prefeito e não poderá, segundo instruções
da Justiça Eleitoral, reiniciar o processo de votação, e
o candidato perderá esse voto. Caso alguém veja,
nesse impossibilidade, uma maneira de fraudar e até
derrotar algum prefeito, conforme disse aqui o
eminente  Senador  Maguito  Vilela...

O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – V. Exª me
permite  um  aparte?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço  com  prazer  V. Exª,  Senador  Iris  Rezende.

O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Muito obri-
gado, Senador Carlos Patrocínio, pela gentileza do
aparte. Inicialmente, cumprimento V. Exª pelo pronun-
ciamento que faz nesta tarde a respeito das últimas
eleições realizadas em todo o País, exceto no Distrito
Federal. V. Exª salienta a importância da evolução que
a sociedade experimentou relativamente à votação
eletrônica. Avançamos muito. Atualmente com um
eleitorado extraordinário, um dos maiores do mundo,
o Brasil conseguiu realizar uma eleição integralmente
por meio do sistema eletrônico. No entanto, reser-
vo-me o direito de ainda alimentar dúvidas com
relação à perfeição do processo. É claro que a cada
eleição estamos buscando o aperfeiçoamento do
processo, e o Congresso Nacional não pode se
acomodar até que se atinja a perfeição, principal-
mente em relação a fraudes. Todos sabemos que
quando são realizadas eleições há perdedores e
vencedores. Os que perdem normalmente ficam
inconformados. Como bem salientou o Senador
Maguito Vilela, poderíamos relatar inúmeros casos de
reclamações em Goiás. Mesmo com nossa expe-
riência de vários pleitos, com a sensibilidade que os
políticos têm da situação do candidato em determi-
nada comunidade, surgem reclamações que nos
deixam um tanto inseguros. Louvo a iniciativa de V.

Exª de trazer à discussão essa questão. Senador,
gostaria de valer-me de seu pronunciamento para
salientar a necessidade de aproveitarmos a reali-
zação de um pleito para discutir, com mais profundi-
dade, o sistema político deste País. Estou prepa-
rando um pronunciamento, na verdade uma modesta
colaboração, quanto às propaladas reformas polí-
ticas. Lamentavelmente, a cada eleição, estamos
sentindo que os partidos políticos perdem o seu valor,
o seu sentido até, principalmente nos grandes
centros. Em Goiânia, observamos a dificuldade de
grandes partidos, que têm figuras mais expressivas,
para encontrar candidatos que queiram disputar as
câmaras municipais; todos querem os pequenos
partidos. De forma que há uma perda total do sentido
partidário nos grandes centros. Esse é o pluripartida-
rismo sem controle, exagerado. Há pequenos
partidos que surgem de um ideal, de uma filosofia,
esses merecem todo o nosso respeito, mas há os que
surgem para atender a interesses pessoais ou
mesmo de grupos e, muitas vezes, até a interesses
escusos; e também há pessoas que fundam partidos
para negociar coligações. Portanto, devemos aprove-
itar essa oportunidade para acelerar, no Congresso
Nacional, uma reforma política que, verdadeira-
mente, possa trazer um aperfeiçoamento em nosso
País. Aproveito a generosidade de V. Exª para deixar
este apelo: não deixemos essa reforma política, a
exemplo do contribuinte, ao declarar o imposto, do
doente, ao procurar tratamento, para a última hora.
Devemos assumir a posição de buscar uma reforma
política que atenda aos interesses nacionais, que
represente realmente o aperfeiçoamento das
nossas instituições democráticas. Muito obrigado a
V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agradeço o aparte de V. Exª, eminente Senador Iris
Rezende. Concordo inteiramente com suas preocu-
pações quanto à possibilidade de um defeito eletrô-
nico  gerar  fraudes  eleitorais.

Faço este discurso, ainda no calor da refrega
política, para que acontecimentos como esses não
caiam no esquecimento. Concordo com V. Exª,
devemos nos deter na elaboração do novo Código
Político Eleitoral, pois ele é de uma necessidade
premente. Também comungo das mesmas preocupa-
ções de V. Exª em relação à proliferação desmesu-
rada de pequenos partidos. Penso mesmo que
devamos implantar as cláusulas de barreira, para que
somente partidos efetivamente representativos
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possam pelo menos ter o direito de lançar as suas
candidaturas.  Agradeço  a  V.  Exª.

Sr. Presidente, estou chamando a atenção para
esses detalhes, ainda no calor da refrega política,
sem qualquer direito a reclamação, porque fomos,
assim como V. Exª, amplamente vitoriosos na eleição
do Estado de Tocantins, onde a União do Tocantins,
coligação que congregamos, conseguiu eleger 127
dos 139 Prefeitos. Portanto, uma expressiva vitória,
que traduz muito bem a união em torno do nome do
Governador Siqueira Campos, que é o grande vito-
rioso dessas eleições gerais no Brasil, juntamente
com o Senador Antonio Carlos Magalhães, e sobre-
tudo da nossa coligação no Estado, que praticamente
elegeu  todos  os  Prefeitos.

Não estou, de qualquer maneira, reclamando de
absolutamente nada, mas alertando o TSE e a
Justiça Eleitoral para que não deixem qualquer
avaria, qualquer defeito ou descuido no sistema
eletrônico de votação transformar-se em motivo de
fraude  eleitoral.

Muito  obrigado.

Durante o discurso do Sr. Carlos
Patrocínio, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Leomar Quintanilha.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Otávio por
permuta  com  o  Senador  Osmar  Dias.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Partido – PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs.
e Srs. Senadores, às vésperas do século XXI, o
homem continua à procura de novas alternativas de fé
para resolver seus problemas existenciais e do coti-
diano. Em todos os países e em todas as culturas, a
religião é, cada vez mais, uma opção das mais fortes
na vida da maioria. Dessa maneira, missas a céu
aberto, shows religiosos, encontros em estádios,
caminhadas, procissões pela fé, protestos e guerras
conseguem atrair milhões de pessoas nos cinco
continentes  neste  final  de  milênio.

No Brasil, País de grande tradição católica e
onde outras religiões e outras doutrinas apresentam
nas últimas décadas um crescimento vertiginoso dos
seus seguidores, a presença permanente de Deus é
incontestável no imaginário coletivo e no cotidiano de
todas as classes sociais. Assim, mesmo na
diversidade de caminhos que diferencia católicos,
ortodoxos, islâmicos, judeus, cultos africanos,
doutrinas milenares, seitas ocidentais, filosofias

orientais e outros princípios que pregam a total
integração do homem com a natureza, a existência
de Deus é inquestionável para todos. O ateísmo não
encontra significado muito importante para destruir a
fé inabalável que quase toda a humanidade tem na
existência de uma força onipotente que governa o
destino do homem. Portanto, enquanto as religiões se
reorganizam, a fé ganha forças às portas do novo
século.

São mais de 6 bilhões de adeptos das variadas
religiões existentes no planeta. O cristianismo
continua sendo o maior dos grupos, com 1,9 bilhão de
adeptos, dos quais 1,040 bilhão são católicos.Por sua
vez, a religião islâmica conta com 1,3 bilhão de
praticantes. Nesse universo, vale ressaltar que os
ateus representam 907 milhões, ou seja, menos de
1/6  do  total  de  religiosos  declarados.

Nos dias de hoje, em muitas sociedades, a
inspiração religiosa continua sendo a força superior
que impulsiona o homem mesmo diante da presença
do perigo e da morte. Nesses casos, nos confrontos
armados encarniçados que terminaram
recentemente no Kosovo, na Caxemira, no Timor
Leste e na Chechênia, o fator religioso e a fé
simbolizaram os estandartes dos exércitos em cada
momento das refregas, moveram as tropas em
choque e impulsionaram as armas em todas as
batalhas convencionais ou nas guerras de guerrilhas.
O mesmo acontece nos conflitos endêmicos que
colocam frente a frente judeus e muçulmanos no
Oriente Médio; ortodoxos, católicos e muçulmanos
nos Balcãs; católicos e protestantes na Irlanda do
Norte; fundamentalistas islâmicos e muçulmanos
moderados no Afeganistão e na Argélia; muçulmanos
e cristãos no Sudão; muçulmanos e ortodoxos em
Chipre; cristãos e muçulmanos em
Nagorno-Karabach; e ateus e budistas no Tibete do
Dalai  Lama.

Como podemos perceber, o discurso religioso,
seja ele cristão, católico, islâmico, hinduísta ou tribal,
é o grande fator mobilizador e agregador das
multidões. Não importa a região, o país ou a cultura,
nesses tempos difíceis em que vivemos, não
podemos deixar de admitir que os espaços do poder
político e o terreno da racionalidade não
conseguiram, até hoje, ofertar ao ser humano a
felicidade que ele tanto espera. A última tentativa, por
sinal frustrante, sucumbiu com a derrocada do
socialismo e com o fim da União Soviética, que
deixou atrás de si uma imensa decepção e um
enorme sentimento de descrédito em relação às
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promessas quase divinas de igualdade, liberdade e
fraternidade, contidas nas teorias marxistas
elaboradas  por  Karl  Marx  e  Friedrich  Engels.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a religião
é, incontestavelmente, responsável pelos maiores
eventos de massa no Brasil e em toda parte do
mundo. Em qualquer Estado de nossa Federação, em
qualquer Município, distrito, vilarejo ou localidade
situada nos confins do nosso imenso território, a fé e a
religiosidade mobilizam milhares de pessoas em
qualquer  ocasião.

Na Capital do meu Estado, Belém, no próximo
domingo, milhões de paraenses virão de todos os
recantos e participarão da mais impressionante
manifestação religiosa brasileira que ocorre todos os
anos, desde 1793 – o Círio de Nossa Senhora de
Nazaré.

Desde o início deste ano, o Arcebispado de
Belém, a Diretoria da Festa, o Vigário de Nazaré,
lideranças comunitárias e milhares de pessoas da
comunidade vêm pensando conjuntamente como
será o último grande encontro religioso deste milênio
em meu Estado. Os seus mínimos detalhes têm sido
estudados e já estão quase todos concluídos à
espera do grande dia da consagração, da
homenagem  e  do  agradecimento.

Essa grandiosa devoção do povo paraense, que
une ricos e pobres, raças e culturas diferentes em
uma mesma fé e em uma mesma manifestação, teve
sua origem há muitos séculos, na própria cidade de
Nazaré, na Galiléia, onde foi esculpida a imagem orig-
inal da Santa, representando a Virgem Maria tendo
em seus braços o Menino Jesus. Daí para frente, sua
história foi sendo contada através dos séculos, nos
cinco recantos da terra, e milagres lhe foram
atribuídos.

No século IV, o Monge Ciríaco a entregou a São
Jerônimo, em Belém de Judá, que a enviou à África, lá
ficando sob a responsabilidade de Santo Agostinho.
Mais tarde, já como relíquia, ela chega à Espanha e
fica no Mosteiro de Caulina, onde é venerada até o
ano de 714. Nesse mesmo ano, com a derrota do
exército espanhol frente aos invasores muçulmanos
às margens do rio Guadalete, o rei D. Rodrigo de
Espanha, em fuga para Portugal juntamente com o
abade Romano, levou a imagem, e esta ficou
escondida dos muçulmanos em um abrigo de pedras
até  o  ano  de  1179.

Segundo documentos históricos, a devoção a
Nossa Senhora de Nazaré foi introduzia no Pará

pelos padres jesuítas, tendo o culto começado na
cidade  da  Vigia,  no  século  XVII.

Há trezentos anos, segundo consta dos relatos
históricos do povo paraense, o lenhador Plácido José
de Sousa, humilde homem da floresta, em uma de
suas caminhadas pelas cercanias do igarapé
Murutucu, encontrou por acaso a imagem de Nossa
Senhora de Nazaré, esquecida talvez por algum
devoto oriundo da Vigia. O lenhador, profundamente
emocionado com o achado, a levou para sua
choupana e lá improvisou um pequeno altar. Todavia,
segundo a crença popular, a imagem retornou
misteriosamente ao mesmo lugar onde fora
encontrada dias antes. O mesmo acontecimento
repetiu-se outra vez, desta feita a partir da capela do
Palácio do Governo em Belém, apesar de bem
guardada  pelos  milicianos  do  Governador.

Em 7 de setembro de 1793, nas ruas de Belém,
o Governador D. Francisco Coutinho conduziu a
imagem da Santa até a capela do Palácio do Governo
e, no dia seguinte, uma grande procissão,
percorrendo o mesmo trajeto dos dias de hoje,
registrava o nascimento do Círio de Nazaré nas ruas
de  nossa  Capital  Belém.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, segundo
os estudiosos dos grandes fenômenos de massa que
ocorrem em nosso País, a grande festa de Nazaré
incorpora dois significados sociológicos muito impor-
tantes em termos de consciência coletiva. De um
lado, existe o aspecto estritamente religioso que diz
respeito à fé católica, à crença, à adoração da figura
da Santa e ao forte impacto que tudo isso causa nos
corações, nas mentes e na própria alma dos religi-
osos e dos adeptos. De outro, existe o caráter de festa
religiosa popular em que as diversas manifestações
de nossa cultura e de nossos costumes são expres-
sadas de maneira livre, respeitosa, espontânea e
democrática. Portanto, esse é o segundo ato da
gigantesca  festa  devocional.

Por outro lado, aqueles que observam com
atenção o desenrolar da festa são perfeitamente
capazes de destinguir esses dois momentos em que
o comportamento individual e as reações sociais
globais se alteram repentinamente. No primeiro ato, o
bom observador identifica nos movimentos da massa,
nas ondulações humanas e nas faces de cada um, a
força dos preceitos religiosos aos quais já fizemos
referência. Todavia, no segundo ato, toda a carga
emotiva e mística cede lugar à descontração e à
leveza nos gestos, nos comportamentos e nas
reações.
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Inegavelmente, um acontecimento que
consegue mudar completamente a rotina de uma
sociedade inteira é fundamental para a dinâmica do
corpo social. Assim, ao articular elementos
simbólicos, um evento como o Círio de Nazaré tem a
imensa capacidade de estabelecer uma profunda
comunicação  com  os  seus  seguidores.

Finalmente, o Círio de Nazaré é um momento
extraordinário porque tem o poder de instituir um novo
código de comportamento e de fazer com que
diferenças precisas entre o natural e o cultural, entre o
natural, o social e o sobrenatural, entre as hierarquias
sociais existentes e as regras de poder que regem a
nossa sociedade diluam-se em um só ato
comunitário.

Domingo próximo, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, aquele que conseguir tocar a corda
grossa de sisal de quase 400 metros atrelada à
berlinda onde reina a Nossa Senhora de Nazaré,
durante a procissão de mais de três quilômetros, em
meio à multidão espremida e delirante, não esque-
cerá jamais do momento privilegiado que lhe permitiu
ver, em um só evento, todas as reações sociais em
suas mais fortes expressões de fervor. Em síntese,
não podemos nos esquecer de que elas constituem
parte importante de nossa cultura e da maneira de ser
do  povo  brasileiro.

Era  o  que  eu  tinha  a  dizer.
Muito  obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –

Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Francelino
Pereira. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Dutra. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Paulo Hartung.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Álvaro Dias.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Roberto
Requião. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Leomar
Quintanilha. (Pausa.)

Durante o discurso do Sr. Luiz Otávio,
o Sr. Leomar Quintanilha, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos
Patrocínio, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Os
Srs. Senadores Ademir Andrade e Lúcio Alcântara

enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs  serão  atendidos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA) - Sr.

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, “a situação prisi-
onal brasileira é crítica”. A declaração, transcrita de
recente edição do jornal Correio Braziliense, é do
ministro da Justiça, José Gregori. Embora traduza
uma realidade tristemente antiga e quase que total-
mente assimilada em nosso País, não revela, de
modo algum, todo o drama e a aterradora gravidade
das reais condições do sistema penitenciário brasi-
leiro  na  atualidade.

Além disso, essa constatação não carrega a
natural indignação que um quadro como este deve
ensejar em qualquer autoridade pública ciente de seu
papel. Antes, parece sugerir apenas mera consta-
tação burocrática ao cabo da recepção de mais um
relatório. Assim, aos olhos oficiais, o sistema carce-
rário nacional emerge como um tema secundário.

Aliás, como dileto amigo do príncipe, a afir-
mação do ministro da Justiça tão-somente reflete
uma das características mais marcantes do governo
Fernando Henrique Cardoso e de seu próprio titular: a
formidável capacidade para constatar o óbvio, o
evidente, operando pari passu com uma invulgar
incapacidade de agir! A tautologia, a trivialidade e a
simplificação oportunista da realidade brasileira se
vão cada vez mais impondo como as grandes marcas
do governo FHC, que chega à metade de seu
segundo mandato, somando seis longos anos de
poder, sem conseguir soluções efetivas para os
graves problemas que castigam cotidianamente a
sociedade  brasileira.

Daí os oscilantes, mas constantemente desas-
trosos, índices de aprovação popular registrados pelo
Presidente da República, a despeito do intenso
trabalho de seus pressurosos assessores de Comuni-
cação e dos recursos, dos fabulosos recursos
públicos, que o Palácio do Planalto faz verter em
publicidade oficial. Os homens da comunicação
governamental, concedendo-lhes a presunção de
boa-fé, aparentemente não leram sequer os clássicos
de sua área. Se os lessem saberiam que autores são
unânimes em afirmar que a propaganda de um mau
produto  jamais  gera  bons  resultados.

No vaivém medíocre e pusilânime que conse-
guiu imprimir ao fazer político nacional, devo admitir
que governo tucano excele em sua capacidade de
gerar diagnósticos, é francamente sofrível quando se
torna prescritivo e assustadoramente incompetente
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quando se trata da implementação de políticas
públicas que representem respostas positivas às
verdadeiras necessidades da sociedade brasileira.
Os grandes temas são apropriados pela retórica
vazia do oficialismo, revelando um Governo que não
está apto a promover as mudanças exigidas pela
sociedade  brasileira.

Mas o que me traz a esta tribuna, Sr. Presi-
dente, é a calamitosa situação do sistema peniten-
ciário nacional e sobre este tema quero deter-me,
para mostrar e sublinhar a evolução perversa dos
números que se registram no setor e a necessi-
dade imediata de ação.

Há mais de dez anos, em 1989, ainda no final
do governo Sarney, já era possível vislumbrar-se
os números dramáticos dessa área. À época, os
indicadores então disponíveis mostravam que
mais de 250 mil mandados de prisão não podiam
ser cumpridos por absoluta falta de vagas no
sistema prisional.

Em uma década, esse número cresceu 20
pontos percentuais e hoje atinge a expressiva marca
dos 300 mil mandados judiciais não-executados.
Como se esses números não fossem suficientes e
escandalosos, a superlotação nos presídios nacio-
nais aponta para um déficit que cresce de maneira
consistente: em 1995, havia uma deficiência da
ordem de 76 mil vagas no País; dois anos depois, o
número chegava a mais de 96 mil, de acordo com o
Censo  Penitenciário.

Como mais um dado para essa reflexão,
ressalto uma característica do sistema polici-
al-penitenciário brasileiro que nos chama a
atenção: trata-se da grande quantidade de presos
provisórios em relação aos condenados.
Tomando como exemplo o Estado do Pará, a
proporção da população carcerária é 70% de
presos provisórios, isto é, que aguardam julga-
mento, contra 30% de presos condenados. Ora,
isso é mais um capítulo da ineficiência e morosi-
dade do Poder Judiciário, causando mais esse
mal à sociedade brasileira!

Esses dados, eloqüentes por si mesmos,
indicam que devemos buscar rapidamente soluções
mais adequadas e consentâneas, isto é, respostas
efetivas condizentes com as nossas necessidades e
possibilidades.

Como a mais chocante decorrência desse
modelo esgotado, totalmente exaurido, o sistema
penitenciário brasileiro mostra uma face que uma
sociedade civilizada como a nossa não deve e não

pode aceitar: a transformação das prisões em usinas
de indignidades. Os seres humanos, que por circuns-
tâncias da vida passam a integrar esse sistema, na
condição de prisioneiros, são relegados às condições
mais  infamantes  e  infames  possíveis.

Dois relatórios distintos, produzidos de forma
independente pela Comissão de Direitos Humanos
da Câmara dos Deputados e pela Organização das
Nações Unidas apontam para a crescente deterio-
ração da vida nas prisões brasileiras, com abusos e
violações diárias sendo cometidos contra os presos,
sem restar sequer um resquício de respeito pela
dignidade  humana.

E aqui destaco o importante trabalho efetuado
pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados, presidida pelo deputado Marcos Rolim,
que conclui recentemente a II Caravana Nacional de
Direitos Humanos. O resultado da Caravana propor-
ciona uma inacreditável radiografia de parte significa-
tiva da realidade prisional brasileira, reunindo deta-
lhes da barbárie em que se transformou a vida dos
prisioneiros brasileiros, em seis estados: Ceará,
Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande
do  Sul  e  Paraná.

O documento realmente impressiona pela
verticalidade de sua análise, pelo desvelamento
do inusitado nível da violência dentro dos presí-
dios, pelo modo como são tratados os conde-
nados, evidenciando as arbitrariedades come-
tidas diariamente nas prisões brasileiras. A estu-
pidez, a brutalidade, a animalidade tornaram-se
lugares-comuns nos presídios nacionais. Enfim,
como bem apontou o deputado Marcos Rolim, na
parte introdutória de seu relatório, o que se revela
é um sistema absolutamente fora da lei. Tenho,
com certa freqüência, trazido aqui denúncias de
torturas ocorridas dentro das prisões e mesmo
fora delas, praticados por agentes e policiais ines-
crupulosos.

E é preciso deixar claro que quando um juiz
singular ou um tribunal condena um cidadão pelo
cometimento de um ilícito penal, ele não está autori-
zado, sob hipótese alguma, a impor-lhe, simultanea-
mente, a pena de desumanização. Não tem o direito
de extrair do ser humano o que se constitui em sua
própria essência: a humanidade. Lamentavelmente, é
isso o que o modelo penitenciário brasileiro consegue
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promover junto a suas populações, a absoluta desu-
manização.

Há vários anos, estudos no âmbito do direito
criminal têm apontado para a necessidade de a pena
cumprir a função de agravar o criminoso, sem deixar
de proporcionar-lhe, contudo, a oportunidade de
refletir sobre a sua ação, fomentando e preparando a
ressocialização, o reingresso na sociedade, como
cidadão  produtivo.

Nessa linha, um aspecto que exige a nossa
atenção diz respeito à natureza das penas que vimos
preferencialmente aplicando no Brasil. A clássica
pena de privação da liberdade tem-se mostrado
perfeitamente inócua, especialmente naqueles
delitos que não atentem contra a vida. Por quê?
Porque as prisões brasileiras se transformaram em
verdadeiras escolas do crime, ou seja, em irônicos e
perversos centros de educação continuada no crime,
operando 24 horas por dia, sete dias por semana, a
um custo extremamente elevado para o
cidadão/contribuinte.

Em publicação produzida em 1998, sob o
título O Brasil atrás das Grades, a Human Rights
Watch, organização que se dedica à proteção dos
direitos humanos em todo o mundo, afirma que os
mais graves defeitos do sistema penal são em
grande parte devidos à falta de vontade política e
não à escassez de verbas. Embora não disponha
agora de dados suficientes, sobretudo pela debili-
dade das estatísticas oficiais – o Ministério da
Justiça, por exemplo, disponibiliza na Internet
apenas o Censo Penitenciário de 1995 –, por tudo
o que vimos neste pronunciamento, e conside-
rados os distintos diagnósticos convergentes
sobre a matéria, só posso concordar com a tese da
carência de vontade política.

Portanto, Sras. e Srs. Senadores, entendo que
devemos estudar séria e rapidamente a adoção, em
larga escala, das penas alternativas, como multas
pecuniárias, serviços comunitários e limitação de
direitos. Estudiosos e pesquisadores, no Brasil e no
Exterior, já demonstraram a efetividade desse tipo de
sanção, que mantém o caráter dissuasivo, repressivo
e corretivo do direito penal. Desse modo, verificado o
ilícito, após o devido processo legal, a sociedade não
deixará de responder com a sanção correspondente.
Só que ao admitirmos as penas alternativas, esta-
remos reduzindo a população carcerária e, sobre-

tudo, preservando a dignidade da pessoa humana,
conferindo a chance concreta de recuperação e
adequada reinserção do indivíduo na sociedade.
Isso, efetivamente, significa ganhos individuais e
coletivos.

Por todas essas razões, Sr. Presidente, alerto
para a necessidade de também esta Casa do
Congresso Nacional, por intermédio de seus inte-
grantes, independentemente de filiação partidária,
usar toda a sua influência, o seu peso político, para
ampliar as margens de discussão sobre a realidade
penitenciária nacional, buscando no curto, no curtís-
simo prazo – porque se trata de uma urgência de
caráter humanitário – o equacionamento desse
problema, que afeta um dos segmentos mais vulnerá-
veis  da  sociedade  brasileira,  hoje.

Era  o  que  tinha  a  dizer.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) - Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, nos últimos doze
meses, até julho de 2000, de acordo com o IBGE, o
Ceará aumentou 9,9 % sua produção industrial,
sendo o segundo colocado nacionalmente, abaixo do
Espírito Santo. Tal fato é creditado ao continuado
investimento  em  infra-estrutura.

Com relação ao Produto Interno Bruto, nos
últimos seis meses, a economia cearense, segundo o
Instituto de Planejamento do Ceará – IPLANCE,
registrou crescimento de 5.77%, bem maior se
comparado ao PIB brasileiro, que apresentou incre-
mento  de  3,84%  no  semestre.

Embora a produção cearense tenha apresen-
tado um safra recorde de um milhão e 28 mil tone-
ladas, graças a distribuição de sementes selecio-
nadas, oferta de assistência técnica e, principal-
mente, à regularidade do inverno, a modernização da
agricultura apresenta-se como um grande desafio,
pois é no meio rural que se concentram os pobres e
analfabetos do estado e que praticam, em sua grande
maioria, uma agricultura de alto risco, já que
dependem  unicamente  de  chuvas.

Temos a certeza de que, na próxima década,
com o projeto de interligação de bacias, financiada
pelo Banco Mundial, e a conclusão do Açude
Castanhão, seja garantida uma oferta segura de
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água aos investidores, inclusive os envolvidos
com agricultura.

Mas a modernização agrícola, baseada em
cultivos nobres, de preço elevado e mercado externo
estável, somente agora, está iniciando sua arrancada
no  Ceará.

Com a percepção de que o modelo da irrigação
estatal à base de colonos sem experiência com irri-
gação, promovido pelo DNOCS, não funcionou, os
empresários da fruticultura e o governo estadual
uniram-se, organizaram-se em associações, como é
o  caso  do  SINDIFRUTA.

O SINDIFRUTA promoveu, em 25 de setembro
p. passado, a sétima edição do FRUTAL, que aos
poucos vem transformando Fortaleza na capital dos
negócios  da  fruta.

O FRUTAL possibilitou, ainda, a vinda para
Fortaleza do décimo sexto Congresso Brasileiro de
Fruticultura, onde se discutiu os últimos avanços
tecnológicos do setor, com os benefícios de trans-
missão de experiências e conhecimentos para todos
os  envolvidos  com  a  cadeia  produtiva.

No plano institucional merece destaque o lança-
mento, na abertura do FRUTAL, do Programa Naci-
onal de Fruticultura, pelo Ministro da Agricultura
Pratini de Moraes. Além disso, o Ceará criou há dois
anos atrás, a primeira Secretaria de Agricultura Irri-
gada  no  Brasil.

Através de projetos de cooperação entre o
governo e a iniciativa privada, resultados concretos já
começam a aparecer. Atualmente, 28 áreas estão
sendo implantadas dentro do Projeto Caminhos de
Israel, voltado para pequenos e médios produtores,
além do fortalecimento dos oito Agropolos, onde
estão inseridos todos os grandes projetos de irri-
gação do Ceará, inclusive o Baixo Acaraú, recém
lançado para licitação de sua exploração por empre-
sários agrícolas. É bom ressaltar que está sendo ulti-
mada a conclusão de projetos de irrigação que se
arrastavam há mais de trinta anos, como o Baixo
Acaraú, Araras Norte, Jaguaribe – Apodi e Tabuleiro
de  Russas.

O Governo do Ceará também tem atraído multi-
nacionais do setor de fruticultura, onde cito alguns
exemplos.

Em 25 de setembro p. passado, o Governador
Tasso Jereissati inaugurou a fazenda da DEL
MONTE, terceira maior empresa do mundo na
produção e comercialização de frutas frescas, com
investimento de 9 milhões de dólares e produção,
ainda este ano, de 1,2 milhão de caixas de melão tipo
exportação, com irrigação subterrânea. A área é de
1.150  hectares.

Além disso, há uma expectativa de que a
norte-americana AMWAY CORPORATION, invista
seis milhões de dólares em área de 1.600 hectares no
município de Tianguá, na serra da Ibiapaba, tendo a
acerola  como  seu  carro-chefe.

Entretanto, pelo meu tradicional envolvimento
com o assunto, desperta-me grande satisfação a
decisão da CIONE, empresa de meu estado, o Ceará,
de modernizar seus plantios de cajueiros com a
implantação do cajueiro anão-precoce, desenvolvido
pela EPACE/EMBRAPA, com perspectivas de
aumento da produtividade até 2800% superior ao
cajueiro comum ou de sequeiro. Um projeto seme-
lhante está sendo instalado no litoral do Estado por
um  grupo  de  investidores  italianos.

Podermos observar que estamos saindo
daquele estado de letargia natural que se instalou
quando da perda de competitividade do nosso tradici-
onal  binômio: algodão  mocó  -  gado.

Estamos partindo para uma agricultura inten-
siva, moderna e tecnificada, mas não poderíamos
encerrar sem chamar atenção para um fator indispen-
sável ao sucesso deste processo, que é a educação
para a agricultura irrigada em todos os níveis, desde o
agricultor ao professor universitário. É forçoso reco-
nhecer que ao contrário de nossos vizinhos peruanos
e mexicanos, cujas populações pré-colombianas já
dominavam a irrigação, esta técnica é muito recente,
não  só  no  Ceará  mas  no  Brasil.

Era  o  que  tinha  a  dizer. Muito  obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Nada

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, dia 04, a realizar-se às quatorze horas e
trinta  minutos,  a  seguinte
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O  SR. PRESIDENTE (Ademir  Andrade)  -  Está  encerrada  a  sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 54 minutos.)
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Ata da 128ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 4 de outubro 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:

Agnelo Alves – Albino Boaventura – Alvaro Dias
– Amir Lando – Antonio Carlos Magalhães – Antônio
Carlos Valadares – Arlindo Porto – Bello Parga – Ber-
nardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocinio –
Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo Siqueira
Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes –
Fernando Matusalém – Francelino Pereira – Freitas
Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo
Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam
Borges – Heloísa Helena – Henrique Loyola – Hugo
Napoleão – Iris Rezende – Jader Barbalho – Jeffer-
son Peres – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen –
José Agripino – José Alencar – José Eduardo Dutra –
José Fogaça – José Jorge – José Roberto Arruda –
José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos
– Leomar Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio Coe-
lho – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Maguito Vilela – Ma-
ria do Carmo Alves – Marina Silva – Moreira Mendes
– Mozarildo Cavalcanti – Ney Suassuna – Osmar
Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva –
Pedro Simon – Ramez Tebet – Renan Calheiros – Ri-
bamar Fiquene – Ricardo Santos – Roberto Freire –
Roberto Requião – Roberto Saturnino – Romero
Jucá – Ronaldo Cunha Lima – Sérgio Machado – Teo-
tônio Vilela Filho – Tião Viana – Valmir Amaral – Wel-
lington 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 Car-
los Patrocínio, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 932 DE 2000

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre as Emendas de Plenário nºs 2 a 25
oferecidas ao Projeto de Lei do Senado
nº 31, de 1999, de autoria do Senador
José Roberto Arruda, que cria o Conse-
lho Federal e os Conselhos Regionais de
Leiloeiros Oficiais, dispõe sobre a regula-
mentação da profissão de Leiloeiro Públi-
co Oficial e dá outras providências.”

Relator: Senador Djalma Bessa

1 – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 31, de 1999, de
autoria do ilustre Senador José Roberto Arruda, ha-
via sido aprovado, em caráter terminativo, por esta
Comissão de Assuntos Sociais. Houve, entretanto,
nos termos regimentais, recurso requerendo que a
proposição fosse apreciada pelo Plenário do Sena-
do, subscrito pelo número bastante de Senhores Se-
nadores.

Foi então aberto, em Plenário, sempre em res-
peito ao Regimento Interno do Senado Federal, o
prazo de cinco dias úteis para a apresentação de
emendas. Ao cabo desse prazo foram apresentadas
vinte e quatro emendas, todas de autoria do eminen-
te Senador Moreira Mendes.

Registre-se, de saída, que a maior parte das
emendas dirige-se ao substitutivo aprovado pela Co-
missão de Assuntos Sociais, não ao Projeto original,
conforme prescrevem as normas regimentais. Mal-
grado tal circunstância, passamos a apreciar as
emendas de plenário, numeradas do nº 2 ao 25, pois
a Emenda nº 1 é justamente a emenda substitutiva
aprovada por esta Comissão.



EMENDAS DE PLENÁRIO

Emenda nº 2

O eminente Senador Moreira Mendes propõe,
mediante esta Emenda, que o valor da caução reque-
rida ao candidato a leiloeiro seja definido em UFIRs
(duzentos mil) e não em reais, de modo a permitir a
sua atualização.

O nosso voto é pela aprovação da Emenda nº2.

Emenda nº 3

Propõe o Senador Moreira Mendes que o núme-
ro de leiloeiros públicos seja limitado a cinco, nos es-
tados com menos de um milhão de habitantes e, nos
demais, que se tenha como regra um leiloeiro para
cada duzentos e cinqüenta mil habitantes.

A regra sugerida não altera substancialmente o
critério do projeto, mas o aperfeiçoa Somos, por isso,
por sua aprovação.

Emenda nº 4

Sugere que se exclua do processo de habilita-
ção para o exercício profissional a existência de vaga.
Consideramos tal exigência moralizadora, razão por-
que somos contrários à Emenda nº4.

Emenda nº 5

Propõe a supressão de dispositivo que exige
dos profissionais liberais e autônomos o dever de soli-
citar afastamento de seu respectivo conselho profissi-
onal para inscrever-se no Conselho de Leiloeiros.

Consideramos que, com efeito, inexiste impedi-
mento funcional a que um integrante de outro conse-
lho profissional, tal como advogado ou médico, possa
também integrar o Conselho de Leiloeiros.

Somos, portanto, pela aprovação da Emenda nº 5.

Emenda nº 6

Emenda, também, de autoria do Senador Moreira
Mendes, que deixa de sujeitar os prepostos às exigênci-
as e vedações a que se submetem os leiloeiros. Como
os prepostos substituem os leiloeiros, tal sugestão não
se compadece com o espírito do projeto, pois teríamos
leiloeiros em exercício – os prepostos – não sujeitos às
exigências aplicáveis aos demais integrantes da cate-
goria. Recorde-se que, não raro, o preposto exerce a
função de leiloeiro por um período de tempo razoável.
Por isso, a ele devem ser aplicadas as mesmas exigên-
cias impostas ao leiloeiro, sob pena de cometermos ina-
ceitável quebra do princípio da isonomia.

Somos, assim, pela rejeição da Emenda nº6.

Emenda nº 7

Emenda que propõe seja conferido ao leiloeiro o
direito de recorrer contra a decisão que o suspende
do exercício da função. Tal direito tem matriz constitu-
cional (no princípio do duplo grau de jurisdição) e não
necessita ser enunciado para ser respeitado. O recur-
so, entretanto, não deve ter efeito suspensivo.

Somos pela rejeição da Emenda nº 7.

Emenda nº 8

Esta Emenda propõe que seja alterada a reda-
ção do § 2º do art. 16, que trata de pena a ser come-
tida ao leiloeiro, para especificar a extensão da
pena de suspensão. Consideramos que a proposta
é razoável, razão por que a incorporamos ao nosso
parecer.

Somos pela aprovação da Emenda nº 8.

Emenda nº 9

Propõe que as multas aplicáveis aos leiloeiros
nas hipóteses de infrações menos graves (incisos X e
XI do art. 16 que sejam estipuladas em valores entre
500 e 5.000 mil Ufirs.

Somos pela aprovação da Emenda nº 9.

Emenda nº 10

Emenda que altera a redação do § 1º do art. 22,
para definir que, inexistindo leiloeiro livremente esco-
lhido pelo credor, este seja definido pelo Conselho
Regional. Pensamos que o texto do projeto, que con-
fere ao Juiz o direito e o dever de escolher o leiloeiro,
melhor se compadece com o interesse público.

Somos pela rejeição da Emenda nº 10.

Emenda nº 11

Emenda que altera a redação do § 2º do art. 22,
sem modificar substancialmente o seu conteúdo. So-
mos pela manutenção do texto do projeto, mais sinté-
tico e claro.

Somos, assim, pela rejeição da Emenda nº 11.

Emenda nº 12

Emenda que propõe a supressão de regra especi-
al sobre a publicação de edital, sob o argumento de que
a lei geral – Lei nº8.666 – já o prevê.Consideramos, en-
tretanto, que, pelo princípio da especialidade, uma lei
especial pode e deve prever regras aplicáveis à espécie,
sem que isto implique a desobrigação de que a lei geral
seja também aplicável, subsidiariamente.

Somos pela rejeição da Emenda nº 12.
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Emenda nº 13

Propõe o aditamento de parágrafo único ao art.
28, para excluir o leiloeiro da obrigação de publicar
edital na hipótese de leilão judicial. Consideramos,
outra vez, que a existência de outras leis, processuais
civis, que tratam do assunto, não deve elidir a obriga-
ção profissional do leiloeiro de publicar o edital.

Somos, assim, pela rejeição da Emenda nº13.

Emenda nº 14

Propõe a alteração do art. 31, para excluir a
obrigação de realizar o leilão judicialmente autoriza-
do em dia e horário de expediente forense, nos ter-
mos de ajuste entre o leiloeiro e o juiz. Considera-
mos, diversamente, que o horário legal estipulado
no projeto contribui para que não se realizem leilões
em horários inadequados ao comparecimento dos
interessados.

Somos pela rejeição da Emenda nº 14.

Emenda nº 15

Emenda que propõe seja alterada a redação do
§ lº do art. 34, que trata das comissões que são come-
tidas aos leiloeiros, no sentido de que não sejam defi-
nidos os percentuais das taxas mínimas, conforme
consta do projeto.

Entendemos que tal definição é de máxima im-
portância, tendo em vista, sobretudo, o atendimento
ao princípio da moralidade.

Somos; assim, pela rejeição da Emenda nº 15.

Emenda nº 16

Propõe o Senador Moreira Mendes, autor da
proposição, alterar o texto do § 20 do art. 34, que defi-
ne a taxa a ser paga pelo comprador, nos leilões, em
cinco por cento. Por esta proposta, a taxa deve ser de
2% sobre o valor do lance mínimo e de 5% sobre o
que exceder esse montante.

Somos pela aprovação da Emenda, por enten-
dê-la compatível com o espírito do projeto.

Emenda nº 17

A Emenda nº17 tem o mesmo espírito da prece-
dente, e o seu objeto é a definição dos valores devi-
dos ao leiloeiro, na hipótese de cancelamento do lei-
lão. Pelo texto proposto, serão reembolsadas ao leilo-
eiro as despesas que houver efetuado para a realiza-
ção do leilão, descartada a taxa de comissão de dois
por cento, que consta do projeto.

Somos pela aprovação da Emenda nº17.

Emenda nº 18

Emenda que sugere alteração do art. 36, para
excluir as empresas públicas e sociedades de econo-
mia mista do rol de entidades cujos respectivos lei-
lões se farão mediante a distribuição, dos leiloeiros,
pelo critério da antigüidade. O texto do projeto, a nos-
so juízo, define a matéria de maneira apropriada.

Somos pela rejeição da Emenda nº 18.

Emenda nº 19

Emenda, sempre de autoria do Senador Moreira
Mendes, que reescreve o § 30 do art. 36, aperfeiçoan-
do-o, para definir que nas vendas de bens de qual-
quer natureza pertencentes a órgãos da administra-
ção pública, os leiloeiros somente cobrarão dos com-
pradores a taxa estabelecida no art. 34.

Consideramos a emenda pertinente, e somos
por sua aprovaçao.

Emenda nº 20

Propõe-se, mediante esta emenda, pequena al-
teração no caput do art. 37, para reduzir de dez para
cinco dias o prazo do leiloeiro para a apresentação da
conta de venda dos leilões.

Somos pela manutenção do texto original.

Emenda nº 21

Propõe a supressão do § 20 do art. 38, que esta-
belece a gratuidade da autenticação, pela Junta Co-
mercial, de livros obrigatórios aos leiloeiros. Com efei-
to, a isenção de que trata esse dispositivo, se manti-
da, implicará tratamento anti-isonômico às demais
categorias profissionais, que passariam a reivindicar
o mesmo tratamento.

Opinamos, assim, pela aprovação da Emenda
nº 21.

Emenda nº 22

Emenda apresentada ao texto original do proje-
to e não, como as demais, ao substitutivo da Comis-
são de Assuntos Sociais. Por tal razão, propõe a su-
pressão de dispositivo já suprimido, que tratava de
caução.

Entendemos que a emenda está prejudicada.

Emenda nº 23

Emenda que corrige erro de remissão, que ocor-
reu em razão da renumeração da proposição decor-
rente da aprovação do substitutivo.

Somos pela aprovação da Emenda nº 23.
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Emenda nº 24

Refere-se ao art. 40 do projeto original, já supri-
mido Substitutivo aprovado pela CAS.

A emenda, a nosso juízo, está prejudicada.

Emenda nº 25

Propõe a supressão do art. 41 do projeto origi-
nal (art. 5º do substitutivo da CAS), sob o argumento
de que o dispositivo trata de caução. Aqui, ocorre um
equívoco, pois o texto trata do número de leiloeiros.

Somos pela rejeição da Emenda nº 25.

II – Voto

Ao concluir este relatório, cumprimentamos o
eminente Senador Moreira Mendes pelo grande inte-
resse demonstrado no aperfeiçoamento da proposi-
ção. E votamos, em síntese, pela aprovação das
Emendas de Plenário nºs 2, 3, 5, 8, 9, 16, 17, 19, 21 e
23, todas de autoria do eminente colega rondoniense,
e pela rejeição das demais.

Sala da Comissão, 13 de Setembro de 2000. –
Osmar Dias, Presidente – Djalma Bessa, Relator –
Lúcio Alcântara – Luiz Pontes – Juvêncio da Fon-
seca – Geraldo Cândido – Heloisa Helena – Maria
do Carmo Alves – Pedro Simon – Henrique Loyola
– Ribamar Fiquene – José Roberto Arruda – Leo-
mar Quintanilha – Moreira Mendes – Emilia Fer-
nandes – Tião Viana – Geraldo Althoff – José
Alencar –  Jonas Pinheiro.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 8.666,  DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Adminis-
tração Pública e dá outras providências.

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

PARECER Nº 933, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre
requerimento nº 687, de 1999, do Senador
Luiz Estevão, solicitando o sobrestamen-
to do estudo do Projeto de Lei do Senado
nº 297, de 1999, que se institui o sistema
de bolsa de estudo para os integrantes
das carreiras de policiais federais, polici-
ais civis, policiais militares, dos corpos
de bombeiros militares e das Forças
Armadas, a fim de aguardar o recebimen-

to de outra proposição sobre o mesmo
assunto.

Relator: Senador Djalma Bessa

I – Relatório

Requer o autor do projeto de lei acima identifica-
do, nos termos art. 335 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, o sobrestamento do estudo do PLS nº

297/99, “a fim de aguardar o recebimento de outra
proposição sobre a mesma matéria”.

De acordo com o parágrafo único do dispositivo
regimental referido, a votação do requerimento de pa-
recer desta Comissão de Educação.

É o relatório.

II – Voto

Trata-se de iniciativa prevista no inciso III do art.
335, do Regimento Interno do Senado Federal, firma-
da pelo Senador Luiz Estevão, autor da proposição.
Pretende o autor aguardar a votação de Projeto de
Lei semelhante que ora tramita na Câmara dos Depu-
tados, identificado pelo número 128/99, de autoria do
Deputado Alberto Fraga.

Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do requerimento, nos termos em que foi lavrado.

Sala da Comissão, 12 setembro de 2000. – Pre-
sidente: Freitas Neto, Relator: Djalma Bessa – Tião
Vina (abstenção) – Jonas Pinheiro – Romeu Tuma
– Geraldo Cândido (abstenção) – Edison Lobão –
Álvaro Dias – Ricardo Santos – Emilia Fernandes
– Agnelo Alves – Pedro Simon – José Fogaça –
Valmir Amaral – Lúcio Alcântara – Bello Parga –
Ney Suassuna.

REQUERIMENTO Nº 510, DE 2000

Senhor Presidente,
A Comissão de Educação, nos termos do dis-

posto no inciso III, art. 335, do Regimento Interno do
Senado Federal, requer o sobrestamento do Projeto
de Lei do Senado nº 297, de 1999, afim de aguardar o
envio a esta Casa, pela Câmara dos Deputados, do
Projeto de Lei, da Câmara, nº 128, de 1999.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2000. –
Presidente: Freitas Neto – José Fogaça – Henrique
Loyola – Pedro Simon – Djalma Bessa – Emilia
Fernandes – Geraldo Cândido – Tião Viana – Jo-
nas Pinheiro – Lúcio Alcântara – Osmar Dias – Le-
omar Quintanilha – Edison Lobão – Álvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Expediente lido vai à publicação.
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Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 220, DE 2000

Dispõe sobre incentivos fiscais a
empresas privadas que contratem traba-
lhadores de faixa etária a partir de 50
(cinqüenta) anos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As empresas privadas que contratarem

pessoas com idade a partir de 50 (cinqüenta) anos,
terá direito aos incentivos fiscais previstos nesta lei.

Art. 2º Esta lei altera a legislação do imposto de
renda e da contribuição ao Instituto Nacional de Se-
guridade Social — INSS, de âmbito federal.

Art. 3º As pessoas jurídicas poderão deduzir em
dobro, para fins de determinação do imposto de ren-
da, as despesas com salários e da contribuição ao
INSS, resultante da contratação de mão-de-obra com
50 (cinqüenta) ou mais anos de idade.

Parágrafo único. Para fazer jus aos incentivos,
as pessoas jurídicas manterão controle em separado
das despesas incentivadas.

Art. 4º Fica estabelecido que as deduções pre-
vistas no artigo precedente não poderão ultrapassar
15% (quinze por cento) do montante da folha de pa-
gamento, e os incentivos ficam limitados a 6% (seis
por cento) do imposto devido.

Art. 5ºA desobediência das condições previstas
nesta lei sujeitará o beneficiário à cobrança do impos-
to devido, acrescido das penalidades legais, inclusive
penais, estabelecidas em legislação própria.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 7º Esta lei entre em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Em razão da constante evolução tecnológica,
em todos os segmentos do mercado de trabalho, que
vem a cada dia diminuindo a oferta de emprego, ge-
rando um crescente estoque de mão-de-obra.A espe-
cialização profissional, para atender essa mudança,
tem sido cada vez mais exigida, o que quase alija o re-
torno das pessoas menos qualificadas com um grau
de instrução abaixo dos requisitos cobrados.

Este fenômeno, conforme amplamente divulga-
do pelos diversos meios de comunicações, tem mos-

trado que a faixa etária da população acima de 40
anos é a que mais perdeu emprego com a robotiza-
ção da economia.

São muitos os lares brasileiros que hoje pade-
cem por ter o seu chefe de família desempregado, vi-
vendo com pequenos ganhos, fruto do subemprego,
ganhos esses que mal dão para cobrir as despesas
primárias de um lar.

O presente projeto de lei, visa reinserir os traba-
lhadores idosos, a partir de 50 anos de idade, no mer-
cado de trabalho, oferecendo incentivos fiscais aos
empregadores, como atrativo para contratação dessa
mão-de-obra, ou seja, a cada trabalhador contratado
dessa faixa etária a empresa teria uma redução/de-
dução no imposto de renda/INSS, sendo que o núme-
ro de servidores nestas condições não podem ultra-
passar 15% dos fimcionários totais da empresa.

Tenho absoluta convicção que, com a aprova-
ção desta lei, estaremos contribuindo efetivamente
para que esses cidadãos, hoje desmotivados e sem
esperanças concretas, possam novamente sonhar e
lutar por dias melhores, resgatando sua dignidade de
volta ao mercado formal de trabalho.

Sala de Sessões, 4 de outubro de 2000. – Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

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

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

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;
....................................................................................

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

OUTUBRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 105



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

SUBSEÇÃO III
Das Leis

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 De-
fensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defen-
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

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

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

§ 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.
....................................................................................
....................................................................................

(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) – A Presi-
dência recebeu a Mensagem nº 178, de 2000 (nº
1.410/2000, na origem), de 2 do corrente, pela qual o

Presidente da República encaminha, nos termos do in-
ciso II do art. 7o da Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrati-
vo das emissões do real referente ao mês de agosto de
2000, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

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

São lidos os seguintes:

OF/GAB/I/Nº 842

Brasilia, 3 de outubro de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Jorge Alberto passa a integrar na qualidade de Su-
plente, a Comissão Mista de Planos, Orçamentcs Pú-
blicos e Fiscalização, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e consideração.

Deputado Geddel Vieira Lima – Líder do Bloco
PMDB/PST/PTN.

OF/GAB/I/Nº 483

Brasilia, 3 de outubro de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

José Chaves passa a integrar, na qualidade de Su-
plente, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú-
blicos e Fiscalização, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e consideraçâo.

Deputado Geddel Vieira Lima – Lider do Blo-
co PMDB/PST/PTN.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência designa os Srs. Deputados Jorge Alberto e
José Chaves, indicados pela Liderança do Bloco
PMDB/PST/PTN, para integrarem, como suplentes,
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
1o Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocí-
nio.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 168/00

Brasília, 13 de Setembro de 2000
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Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

pelo Partido Progressista Brasileiro – PPB, o Deputa-
do João Pizzolatti, como titular e Deputado Júlio Re-
decker, como suplente, em substituição aos anterior-
mente indicados, para integrarem a Comissão Espe-
cial destinada a apreciar Medida Provisória nº
2.055-1, de 12 de Setembro de 2000, que ”altera e
acrescenta dispositivos à Lei nº8.884, de 11 de Julho
de 1994, que transforma o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica – CADE, em autarquia, dispõe
sobre a prevenção e repressão às infrações contra a
ordem econômica, e dá outras providências".

Atenciosamente, – Deputado Odelmo Leão Lí-
der do PPB.

Ofício nº 170/00

Brasília, 3 de outubro de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

pelo Partido Progressista Brasileiro – PPB, o Deputa-
do Simão Sessim, como titular e o Deputado Eliseu
Moura, como suplente, em substituição aos anterior-
mente indicados, para integrarem a Comissão Espe-
cial destinada a apreciar Medida Provisória nº
2.057-1, de 13 de Setembro de 2000, que ”abre crédi-
to extraordinário em favor do Ministério da Defesa, no
valor de R$162.000.000,00, para os fins que que es-
pecifica“. Atenciosamente – Odelmo Leão Líder do
PPB.

Ofício nº 171/00

Brasília, 13 de Setembro de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

pelo Partido Progressista Brasileiro – PPB, o Deputa-
do José Janene, como titular e o Deputado Yvonilton
Gonçalves, como suplente, em substituição aos ante-
riormente indicados, para integrarem a Comissão
Especial destinada a apreciar Medida Provisória nº
2.056-1, de 12 de Setembro de 2000, que ”altera o art.
10 da Lei nº9.478, de 6 de agosto de 1997, que dis-
põe sobre a política energética nacional, as ativida-
des relativas ao monopólio do petróleo, institui o Con-
selho Nacional de Política Energética e a Agência Na-
cional do Petróleo, e acresce dispositivos ao art. 10 da
Lei nº 9.847, de 26 de Outubro de 1999, que dispõe
sobre a fiscalização das atividades relativas ao abas-
tecimento nacional de combustíveis e estabelece
sanções administrativas“.

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão Líder
do PPB.

Ofício nº 176/00

Brasília, 13 de Setembro de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

pelo Partido Progressista Brasileiro – PPB, o Deputa-
do João Tota, como titular e o Deputado Almir Sá,
como suplente, em substituição aos anteriormente in-
dicados, para integrarem a Comissão Especial desti-
nada a apreciar Medida Provisória nº 2.054-1, de 12
de Setembro de 2000, que ”abre crédito extraordiná-
rio, em favor dos Ministérios da Integração Nacional,
dos Transportes e da Educação, no valor de
R$155.014.448,00, para os fins que especifica“.

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão Líder
do PPB.

Ofício nº 230/00

Brasília, 3 de outubro de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, pelo

Partido Progressista Brasileiro – PPB, a Deputada Alci-
one Athayde, como titular e o Deputado Dr. Benedito
Dias, como suplente, em substituição aos anteriormen-
te indicados, para integrarem a Comissão Especial des-
tinada a apreciar Medida Provisória nº 2.060, de 26 de
Setembro de 2000, que ”dispõe sobre o reajuste dos
benefícios mantidos pela Previdência Social, e altera
dispositivos das Leis nºs 8.212 e 8.213, de 24 de julho
de 1991, 9.064, de 5 de fevereiro de 1998, 9.639, de 25
de maio de 1998, 9.717, de 27 de novembro de 1998, e
9.796, de 5 de maio de 1999, e dá outras providências“.

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí-
der do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Serão
feitas as substituições solicitadas.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1o

Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

Ofício nº 333/00

Brasília, 12 de setembro de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

pelo Partido Progressista Brasileiro – PPB, os Depu-
tados Márcio Reinaldo Moreira e Ricardo Barros,
como suplentes, para integrarem a Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
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Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí-
der do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência designa os Srs. Deputados Márcio Reinaldo Mo-
reira e Ricardo Barros, indicados pela Liderança do
PPB, para integrarem, como suplentes, a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1o

Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

Ofício nº 1.840-L-PFL/00

Brasília, 4 de outubro de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce-

lência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 2060, de 26 de
setembro de 2000, que ”Dispõe sobre o reajuste dos
benefícios mantidos pela Presidência Social, e altera
dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, de 24 de julho
de 1991, 9.604, de 5 de fevereiro de 1998, 9.639, de 25
de maio de 1998, 9.717, de 27 de novembro de 1998, e
9.796, de 5 de maio de l999, e dá outras providências“
em substituição aos anteriormente indicados.

Efetivo: Deputado José Rocha
Suplente: Deputado Lavoisier Maia
Atenciosamente, Deputado Inocêncio de

Oliveira, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Serão fe-

itas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor

Presidente da República adotou, em 29 de setembro
de 2000 e publicou no dia 2 de outubro do mesmo
ano, a Medida Provisória nº 2.061,que “Dispõe sobre
o Programa de Recuperação Fiscal - Refis”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, e da Resolução nº 2/2000-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir pa-
recer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares Suplentes

PMDB
Jader Barbalho Iris Rezende
José Alencar Amir Lando

PFL

Freitas Neto Paulo Souto

José Jorge Juvêncio da Fonseca

PSDB

Sergio Machado Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT)

Heloísa Helena Jefferson Peres

PPB

Leomar Quintanilha Fernando Matusalém

*PPS

Roberto Freire Paulo Hartung

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PSDB

Aécio Neves Narcio Rodrigues
Jutahy Junior Antonio C. Pannunzio

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Geddel Vieira Lima Antonio do Valle
Albérico Filho Antonio Feijão

PFL

Inocêncio Oliveira Pauderney Avelino

PT

Aloízio Mercadante Antonio Palocci

PPB

Odelmo Leão Gerson Peres

*PDT

Miro Teixeira Dr. Hélio

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 4-10-2000 - designação da Comissão Mista
Dia 5-10-2000 - instalação da Comissão Mista
Até 7-10-2000 - prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 16-10-2000 - prazo final da Comissão Mista
Até 31-10-2000 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será feita

a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi-

dência comunica ao Plenário que recebeu o Requeri-
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mento nº 33, de 2000, da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, que solicita a realização de inspeção pelo
Tribunal de Contas da União no Banco do Estado do
Paraná – Banestado.

O referido Requerimento foi encaminhado
àquela Corte de Contas através do Ofício SF nº 1378,
de 3 do corrente.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra V. Exª, pela ordem.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
a V. Exª que, no momento oportuno, inscreva-me para
uma comunicação, após os eminentes Senadores
Paulo Souto e Paulo Hartung, que estão em primeiro
e segundo lugares, respectivamente. Sei que já falo
por S. Exªs, porque a delegação que me foi dada faz
com que eu respeite a ordem de chegada.

V. Exª, então, se possível for, conceda-me o ter-
ceiro lugar na ordem dos inscritos já aqui denomina-
dos, para uma comunicação na forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Havendo
concordância dos demais Srs. Senadores, a Mesa
manda inscrever para comunicações inadiáveis, em
primeiro lugar, o Senador Paulo Souto; em segundo
lugar, o Senador Paulo Hartung; e, em terceiro lugar,
o Senador Bernardo Cabral, tal como solicitado por
esse último.

As comunicações serão feitas na prorrogação
da Hora do Expediente, cabendo a cada um dos Srs.
Senadores inscritos cinco minutos para que proce-
dam à sua intervenção.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas-
sa-se à lista de oradores.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-
plicy, por vinte minutos.

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, estou apresentando um requerimen-
to hoje, nos termos do art. 40, § 1º, do Regimento
Interno, para ausentar-me do País, a partir de hoje à
noite até o dia 07 de outubro, ocasião em que viajarei
para Berlim, na Alemanha, atendendo ao convite da
Basic Income European Network, a Rede Européia
da Renda Básica, para participar, como um dos con-
ferencistas, da sessão plenária de abertura do VIII
Congresso Internacional da Rede Européia da Renda
Básica.

Esse encontro visa discutir os direitos econômi-
cos da cidadania para o século XXI. Não haverá qual-
quer ônus para o Senado, Sr. Presidente.

O Congresso da Bien debaterá questões relati-
vas à legitimação do trabalho informal, à flexibilização
do tempo frente à garantia de uma renda, aos direitos
à cidadania, às responsabilidades e ao protecionis-
mo, e à relação básica entre a renda básica e a coe-
são social.

No dia 6, pela manhã, farei a palestra sobre o
tema “Em direção a uma renda de cidadania: os avan-
ços da batalha no Brasil.”

A Bien, ou Rede Européia da Renda Básica, é
uma instituição fundada em 1986, que tem por objeti-
vo propugnar para que em todas as nações se institua
uma renda básica incondicional, isto é, uma renda na
medida do possível suficiente para suas necessida-
des vitais, que deve ser paga a todas as pessoas, não
importa a sua origem, sexo, idade, condição civil ou
sócio-econômica, como um direito à cidadania. A
Rede Européia da Renda Básica tem a função de ser-
vir como elo entre indivíduos e grupos comprometi-
dos ou interessados na renda básica e em propagar a
discussão sobre o tema.

Fundada por um grupo de filósofos, economis-
tas e cientistas sociais, a Bien promove, a cada dois
anos, congressos internacionais com a participação
de interessados e estudiosos do mundo inteiro.

Sr.Presidente, já estive no V Congresso Internaci-
onal da Bien em Londres, em 1964, e no VI Congresso,
em Amsterdã, em 1996.Eu também estaria presente no
Congresso de Amsterdã em 1998, mas coincidiu de ser
realizado poucas semanas antes do embate para o Se-
nado, e avaliei que seria importante garantir a eleição
para esta Casa – o que, felizmente, deu certo - para
continuar levando a frente essa batalha.

No encontro de 1996, propus que a Bien se
transformasse na Rede de Renda Básica para a Terra
ou Basic Income Earth Network. Em verdade, abri
um site na minha homepage do Senado denominado
Bien, com o sentido de Basic Income Earth Net-
work, para se tornar um fórum de debates de intera-
ção entre todas as pessoas - no Brasil, nas Américas
e no mundo - que queiram interagir a respeito desse
assunto. Portanto, é um site aberto a todo e qualquer
cidadão no Brasil ou no exterior.

Aproveito a oportunidade para informar aos te-
lespectadores da TV Senado a minha homepage -
peço que registrem por escrito na tela -, para quem ti-
ver interesse em conhecer os trabalhos da Bien e o
texto da palestra que farei em Berlim na sexta-feira.
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Portanto, a homepage do Senado é http:\\www.sena-
do.gov.br/web/senador/eduardosuplicy.htm

O Conselho Consultivo do VIII Congresso Inter-
nacional da Renda Básica inclui dois laureados com o
Prêmio Nobel de Economia. Ele é constituído pelo
Professor Anthony B. Atkinson, Lord Ralf Dahrendorf,
Lord Magnhad Desai, André Gorz, Michel Hansenne,
Professora Ruth Lister, Lord Raymond Plant, Michel
Rocard - que foi o Primeiro-Ministro do governo do
Presidente François Mitterrand, que instituiu, em
1986, a renda mínima de inserção na França -, Pro-
fessor Fritz W. Scharpf, Professor Herbert A. Simon,
que é Prêmio Nobel de Economia, Professor James
Tobin, que também é Nobel, e Professor Salvatora
Veca, além de mim próprio, que tive a honra de ter
sido convidado para ser membro consultivo desse
Congresso.

O lugar do mundo onde se instituiu uma renda
básica como um direito de todas as pessoas ali resi-
dentes participarem da riqueza nacional é o Estado
do Alasca, nos Estados Unidos da América. Hoje, Sr.
Presidente, 4 de outubro de 2000, o Estado do Alas-
ca, por meio do Fundo Permanente do Alasca está
pagando a cada pessoa residente naquele país há
um ano ou mais a quantia de US$1.963,86. Será o
19° ano consecutivo que se paga esse dividendo, de-
corrente de uma decisão tomada no Alasca em 1976.
Têm direito a esse dividendo todos os mais de 600 mil
residentes do Alasca que, de 1º de janeiro a 31 de
março, preencheram um requerimento em que cons-
tam seus nomes, endereços residencial e do trabalho,
a declaração de que são residentes no Alasca há
mais de um ano, a assinatura de duas testemunhas
acerca da veracidade da declaração e algumas pou-
cas informações adicionais. Os pais respondem pelos
próprios filhos menores de 18 anos e recebem por
suas crianças, depositando a quantia em cadernetas
de poupanças. Naquela oportunidade, o Governador
Jay Hammond propôs que 50% dos royalties decor-
rentes da exploração de recursos naturais fossem
destinados a um fundo que a todos pertenceria. Os
recursos foram sendo reaplicados em diversas finali-
dades e o fundo cresceu de US$1 bilhão, em 1980,
para US$28 bilhões neste ano.

Prezados Senadores, será que não poderíamos
ter algo assim? Podemos alegar que o Alasca tem pe-
tróleo, uma renda per capita de, aproximadamente,
US$30 mil e possui pouco mais de 600 mil habitantes!
Entretanto, será que isso seria viável e possível um
dia no Brasil? Imaginemos só, para fins de raciocínio,
Senadores Lúdio Coelho e Ramez Tebet: mesmo que

a nossa renda per capita seja cerca de um sexto da
do Alasca, ao invés de pagarmos US$2 mil por ano
poderíamos pagar uma quantia equivalente a um sex-
to, ou seja, R$460 por ano, ou R$40 mensais para os
167 milhões de brasileiros. Isso corresponderia a uma
soma total de R$80 bilhões. Será muito? Será o Brasil
capaz de pagar aos brasileiros R$80 bilhões? Ora, para
efeito de raciocínio, no Orçamento do ano 2000, o Go-
verno da União irá pagar de juros da dívida interna e ex-
terna, aos credores brasileiros e internacionais, a quan-
tia equivalente a aproximadamente R$78 bilhões. Ve-
jam, quase R$80 bilhões! Isso significa que não está tão
distante a possibilidade de nós chegarmos, um dia, a
uma situação como a do Alasca.

Bem, naquele Congresso, estarei falando dos
avanços na batalha para se instituir no Brasil um Pro-
grama de Garantia de Renda Mínima, de todas as ex-
periências de bolsa-escola, de programas de renda
mínima associados à educação, de como em São Pa-
ulo a provável prefeita eleita, Marta Suplicy - que está
com 38% dos votos no primeiro turno versus 17% do
seu adversário principal e as pesquisas de opinião
pública já dão para ela aproximadamente pelo menos
50% versus 29% do adversário –, instituirá, em se
confirmando a sua vitória, um Programa de Garantia
de Renda Mínima, que já é lei no Município de São
Paulo. Essa lei estabelece que as famílias que te-
nham renda per capita inferior a três salários míni-
mos mensais passam a ter o direito, desde que te-
nham crianças com até 14 anos e que aquelas em
idade escolar estejam freqüentando escola, a um
complemento de renda equivalente a um terço da di-
ferença entre R$453,00 e a renda da família, podendo
o Executivo aumentar aquela alíquota em até dois ter-
ços. Ressaltarei que esse formato procura evitar os
problemas das armadilhas do desemprego e da po-
breza. Em se confirmando a eleição de Marta Suplicy,
a implementação desse Programa resultará em uma
experiência notável.

Lembro-me de um programa que quase foi apro-
vado nos Estados Unidos da América quando Ri-
chard Nixon era o Presidente daquela nação. Refi-
ro-me ao Family Assistance Plan, elaborado pelo
Senador que hoje se despede do Senado, estando
nos seus últimos meses de mandato, Daniel Patrick
Moynihan. Aquele Programa previa que toda a família
americana cuja renda não fosse de, pelo menos,
US$3.900 anuais teria o direito de receber 50% da dife-
rença entre aquele patamar e a renda da família. Esses
US$3.900 de 1969 seriam equivalentes hoje a US$17
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mil. Isso significaria que nenhuma família nos Estados
Unidos teria um renda menor do que US$ 8.500.

No domingo pela manhã, às 8 horas, estarei de
volta ao País, a fim de estar ao lado da Marta na bata-
lha para a sua eleição.

Cumprimento o Senador Geraldo Melo por ter a
honra, como eu terei, de ser o marido de uma prefeita.
Pediria a S. Exª que me lembrasse o nome de sua se-
nhora e a cidade em que ela foi eleita, para fazer o de-
vido registro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Ela se
chama Edinólia Melo e é Prefeita de Ceará-Mirim.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/ PT – SP) –
Quero me colocar à disposição da Prefeita Edinólia
Melo para também ajudá-la a instituir um Programa
de Garantia de Renda Mínima, exemplarmente, em
Ceará-Mirim.

Meus cumprimentos, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tomo a

liberdade, em nome da Prefeita, de agradecer a V.
Exª, tendo o prazer de lhe dizer que, com base em do-
cumentos que V. Exª lhe forneceu, esse foi um dos te-
mas por ela debatidos em sua campanha este ano.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado. Toda boa sorte e energia positiva
para ela.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Muito
obrigado a V. Exª.

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

NOTA A IMPRENSA

Suplicy falará em Berlim, no Congresso da
BIEN, sobre os avanços na batalha pela renda míni-
ma e sobre como Marta implantará o maior PGRM
do Brasil.

O Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, PT/SP, participa,
como um dos conferencistas principais, do VIII Congresso Inter-
nacional da BIEN – Basic Income European Network, a ser reali-
zado de 6 a 7 de outubro em Berlim.

A BIEN, ou Rede Européia da Renda Básica, é uma insti-
tuição fundada em 1986 que tem objetivo propugnar para que em
todas as nações se institua uma renda básica incondicional, isto
é uma renda, na medida do possível suficiente para suas neces-
sidades vitais, que deve ser paga a todas as pessoas, não impor-
ta a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconô-
mica, como um direito à cidadania. A BIEN tem a função de servir
como elo entre indivíduos e grupos comprometidos ou interessa-
dos na renda básica e em propagar a discussão sobre o tema.

Fundada por um grupo de filósofos, economistas e cientis-
tas sociais, a BIEN promove, a cada dois anos, Congressos Inter-
nacionais com a participação de interessados e estudiosos do
mundo inteiro. O Senador Eduardo Suplicy, um dos precursores da
idéia de renda mínima no Brasil, ao participar dos V e VI Congres-
sos Internacionais em Londres, em 1964, e em Amsterdam, em
1996, propôs que a BIEN se transformasse em “Basic lncome
Earth Network”, ou seja, uma Rede de Renda Básica para a Terra.

O Conselho Consultivo do Congresso, que inclui dois lau-
reados com o Nobel de economia, é constituído por: Professor
Anthony B. Atkinson; Lord Ralf Dahrendorf; Lord Magnhad Desai;
André Gorz; Michel Hansenne; Professora Ruth Lister; Lord Ray-
mond Plant; Michel Rocard; Professor Fritz W. Scharpf; Professor
Herbert A. Simon (Nobel); Senador Eduardo Suplicy; Professor
James Tobin (Nobel) e Professor Salvatora Veca.

O lugar do mundo onde se instituiu uma renda básica
como um direito de todos os residentes participarem da riqueza
nacional é o Alasca, nos EUA. No próximo dia 4 de outubro o
Fundo Permanente do Alasca, criado em 1976, pagará a cada
um dos aproximadamente 600 mil residentes no Alasca, há um
ano ou mais, um dividendo de US$1.963,86. Será o 19º ano con-
secutivo que se paga esse dividendo, decorrente de decisão to-
mada em 1976. Naquela oportunidade o governador Jay Ham-
mond propoôs que 50% dos royalties decorrentes da exploração
de recursos naturais fossem destinados a um fundo que a todos
pertenceriam. Os recursos foram sendo reaplicados em diversas
finalidades e o fundo cresceu de US$1 bilhão, em 1980, para
mais de US$28 bilhões, em 2000.

O Senador Eduardo Suplicy falará em Berlim dos avanços
na batalha para se instituir no Brasil um Programa de Garantia de
Renda Mínima, de todas experiências de bolsa-escola e de pro-
gramas de renda mínima associados a educação; de como em
São Paulo a provável Prefeita eleita, Marta Suplicy, instituirá um
PGRM que será o maior do Brasil, aplicando a lei municipal se-
gundo a qual as famílias com renda até 3 salários mínimos e cri-
anças até 14 anos terão o direito a um complemento de renda,
equivalente a 1/3 da diferença entre R$453,00 e a renda da famí-
lia, podendo o executivo aumentar aquela alíquota para até 2/3.

O Senador Suplicy embarca para Berlim no dia 4, à noite.

REQUERIMENTO

Requeiro, nos termos do art. 40 § 1º do Regimento Interno
do Senado Federal, autorização para me ausentar do País no pe-
ríodo compreendido entre os dias 4 a 7 de outubro do corrente
ano, ocasião em que estarei na cidade de Berlim (Alemanha),
atendendo a convite da Basic lncome European Network (BIEN),
para participar do seu VIII Congresso. Esse encontro visa discutir
os Direitos Econômicos da Cidadania para o Século 21. Cabe
ressaltar que não haverá qualquer ônus para o Senado.

O VIII Congresso da BIEN irá debater questões relativas a
legitimação do trabalho informal; a flexibilização do tempo frente a
garantia de uma renda; aos direitos da cidadania, as responsabili-
dades e o protecionismo; e a relação entre a renda básica e a co-
esão social. Na sessão do dia 6/10 estarei proferindo a palestra
“Em direção a uma renda de cidadania. Os avanços desta batalha
no Brasil”. Anexo o programa do Congresso.

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2000. – Senador Edu-
ardo Matarazzo Suplicy.
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O  SR. PRESIDENTE   (Geraldo Melo) – Tem a
palavra o Senador Ramez Tebet, por permuta com o
Senador Álvaro Dias.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos retornan-
do ao Senado depois de um recesso branco muito
útil, a meu ver, a todos os homens públicos.Um reces-
so branco que valeu a pena e terminou com o encer-
ramento da campanha eleitoral, na maioria dos Muni-
cípios brasileiros, no último domingo, e terminará em
29 de outubro nos Municípios onde haverá segundo
turno. Foi um recesso altamente estimulante, recon-
fortador mesmo, porque nos permitiu o contato mais
direto com a população brasileira. Cada um de nós,
em seus Estados, teve oportunidade de estar mais
perto daquela gente que depositou e deposita confi-
ança no nosso trabalho parlamentar.

Às vezes fico pensando como a política é uma
atividade desafiadora e encantadora. Para dar um
exemplo, desde que me entendo por gente, nos pri-
meiros tempos da minha atividade política, quando
nem candidato era, mas freqüentava as praças públi-
cas defendendo os candidatos em quem acreditava,
já ouvia falar que os comícios estavam ultrapassados,
que era um absurdo a realização de comícios, que o
povo não agüentava mais concentração popular, que
os políticos estavam errados. Pois bem, Sr. Presiden-
te, decorridos muitos e muitos anos, os comícios ain-
da atraem multidões às praças públicas, o povo ainda
comparece à praça ávido por ouvir as propostas dos
candidatos.Foi isso que vi pelo Brasil, mais particular-
mente no Estado de Mato Grosso do Sul.

Na eleição anterior, em 1996, quando compare-
ci às praças públicas, ouvia-se dizer que o povo ali es-
tava porque os grandes artistas da televisão e do rá-
dio, de renome nacional, estavam ali presentes. Pelo
menos no Estado de Mato Grosso do Sul, não aconte-
ceu isso, Sr. Presidente. Não havia nenhum artista de
fama nacional para animar as concentrações popula-
res. Para falar a verdade, por incrível que pareça, só o
Partido dos Trabalhadores – e no momento sucedo na
tribuna o eminente Senador Eduardo Suplicy – levou
a dois ou três Municípios do Estado um artista de re-
nome nacional. Os comícios dos outros partidos, pelo
que me lembro, eram animados pelos próprios políti-
cos ou, quando muito – desculpem-me a expressão –,
pelo violão e pela sanfona do local.

E vi a praça pública repleta de pessoas; vi o
povo acudir ao chamamento da classe política; vi o
povo, às vezes, sem muito entusiasmo, é verdade,

sem muito empolgação, mas bastante atento. Parece
que o povo estava ali compenetrado, querendo aufe-
rir a credibilidade de cada candidato, querendo co-
nhecer as suas propostas.

Percebi que estamos, a cada pleito que passa,
amadurecendo politicamente. O povo tem exercitado
a cidadania. Ouvi e vi a nossa população sequiosa
por conhecer as propostas dos candidatos. Não arre-
davam pé até que o último orador se fizesse ouvir.

Fico, então, imaginando que não há dúvida de
que há um aprimoramento democrático no País. Se
ainda existe a influência do poder econômico – e que-
ro deixar isto muito claro: existe mesmo a influência
do poder econômico – também pode-se constatar e
testemunhar, pelo menos em Mato Grosso do Sul,
que essa influência diminuiu com relação aos pleitos
anteriores.

Portanto, estamos caminhando para o aperfei-
çoamento. E a que se deve tudo isso? A meu ver, de-
ve-se a uma legislação que está-se aperfeiçoando,
mas precisa se aperfeiçoar ainda mais. Deve-se à
ação da Justiça Eleitoral, do Poder Judiciário, do Mi-
nistério Público, que estão cada vez mais atuantes e
mais próximos do eleitor. Recordo-me que, há alguns
anos, juiz de Direito não saía do seu gabinete. Hoje,
vemos muitos membros da magistratura fiscalizando,
eles próprios, diretamente, a realização dos pleitos
eleitorais. Refiro-me particularmente a esse pleito
que se encerrou na maioria dos Municípios brasileiros
no dia 01 de outubro último.

Sr. Presidente, isso é uma coisa que nos impul-
siona, que faz com que o Congresso Nacional deva, o
mais rapidamente possível, procurar se sintonizar
mais com a opinião pública. Das coisas que pude ob-
servar na opinião pública, uma delas refere-se à fideli-
dade partidária. Constatei, em praça pública, que o
povo fica indagando e observando a conduta daque-
les políticos que mudam de partido a cada pleito.
Esses políticos, via de regra, estão sofrendo severas
críticas por parte da população brasileira. Isso vem
demonstrar que precisamos votar urgentemente, no
Congresso Nacional, o instituto da fidelidade partidá-
ria. Assim estaremos indo ao encontro de uma vonta-
de popular. Os eleitores se sentem traídos quando o
candidato eleito, logo depois da posse ou passado al-
gum tempo – às vezes sem sequer ter atingido o quo-
ciente eleitoral, sendo eleito pelo partido -, troca de
partido sem consultar a população. Esse é um ponto
que julguei de fundamental importância e que fortale-
ceu em mim a convicção de que é necessário real-
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mente que votemos, o mais urgentemente possível, o
instituto da fidelidade partidária.

Outra coisa muito sintomática que observei nas
eleições em Mato Grosso do Sul é que o povo vota
acertadamente, Sr. Presidente. Vimos que um dos re-
quisitos mais importantes que o povo brasileiro está
exigindo do homem público, do seu candidato, é
aquele referente à honestidade. Hoje, o povo quer vo-
tar em candidato que seja honesto, que tenha uma
vida transparente, límpida. Parece que o povo está
varrendo da vida pública aqueles homens que já de-
ram o que tinham que dar, aqueles homens cuja vida
não corresponde aos anseios da sociedade. Eles
querem votar em pessoas sobre cuja integridade mo-
ral não paire a menor sombra de dúvida. Isso é de fun-
damental importância.Por quê? Porque, dessa forma,
fica demonstrado que o objetivo maior da população
brasileira, ao analisar a vida dos seus candidatos,
para que se possa depositar a arma mais importante
da democracia, que é o seu voto, é saber sobre a vida
do candidato do ponto de vista da moralidade, do
ponto de vista da honestidade.

Outro fator importante é que estabelecemos
aqui, no Congresso Nacional, o instituto da reeleição,
que é um instituto discutível. Percebe-se que muitos
receiam o instituto da reeleição pelo peso da máquina
administrativa. Mas estamos observando também
que a sociedade brasileira está atenta a esse particu-
lar, porque, onde os prefeitos realizaram ou estão rea-
lizando uma boa administração – a eleição foi munici-
pal –, o povo dá importância a alguns requisitos. Por
exemplo, àquilo que é obrigação do prefeito munici-
pal: pagar em dia o servidor público, porque a maioria
não paga. Os prefeitos que mantêm a folha de paga-
mento do servidor em dia levaram vantagem.

Foi comum ouvirmos em praça pública as se-
guintes manifestações: ”Ele está pagando em dia“;
”ele está mantendoa cidade limpa“; ”ele está dedican-
do-se à educação“; ”ele está melhorando a saúde“.

Portanto, o povo está observando realmente e
quer um prefeito que lhe traga benefícios.

O conteúdo ideológico do pleito, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, parece-me que, nesse mundo de
globalização, se está encerrando. As palavras
Esquerda e Direita não estão tendo muita importância
para o eleitor brasileiro. O que lhe importa é se o pre-
feito ou aquele em quem vai votar é um homem capaz
ou não de melhorar o seu dia-a-dia; de lhe trazer re-
sultados, isto é, de asfaltar a rua que precisa ser asfal-
tada; de levar esgoto onde não há, de levar água, de

resolver o problema sanitário, de resolver o problema
da educação.

Vimos que, dentre todos esses problemas, pelo
menos em Mato Grosso do Sul, de acordo com o con-
tato que tive, pelas conversas que mantemos aqui, no
Senado da República – que é muito importante mes-
mo –, o povo brasileiro sente-se carente em relação à
saúde. Saúde, atualmente, é um ponto importantíssi-
mo. São Municípios e Municípios brasileiros, Sr. Pre-
sidente e Srs. Senadores, onde não há um hospital.
Quando há, não funciona; não há remédios. Tudo
isso, evidentemente, está sendo reclamado pela nos-
sa população.

Essas considerações vêm em razão de quê?
Em razão da importância das eleições municipais;
vêm em razão de reconhecermos que não é verdade
essa história de que o povo não sabe votar. Acho que
o povo vota e muito bem, principalmente porque é a
sociedade brasileira que está promovendo uma ver-
dadeira limpeza na vida pública.

Creio que é de fundamental importância consi-
derarmos esse fato, porque já estamos há alguns
anos no Senado da República e estamos falando mui-
to na reforma política, que não sai. Alguns institutos,
como o da fidelidade partidária, são importantíssi-
mos. O voto distrital é importante. É preciso também
que prestemos atenção na Lei das Inelegibilidades,
porque causa muita estranheza à opinião pública bra-
sileira ver que convivemos com a reeleição de chefes
do Poder Executivo nas três esferas de Governo: mu-
nicipal, estadual e federal. Todavia, o prefeito pode
ser reeleito, permanecendo no cargo; mas o seu se-
cretário de Estado, assim como um diretor de colégio,
precisa se desincompatibilizar três, quatro, cinco ou
seis meses antes, dependendo da sua atividade
como servidor público, dependendo da função que
exerce na vida pública.

Ora, parece-me que realmente isso é de um
despropósito sem igual! Se o prefeito pode disputar
uma eleição, permanecendo no cargo, por que um su-
balterno seu, um chefe de departamento de prefeitura
tem que se desincompatibilizar alguns meses antes
para disputar a eleição?

Portanto, temos que alterar, sem dúvida nenhu-
ma, a Lei das Inelegibilidades. É preciso que nós, os
homens públicos, apresentemos à nossa população
uma legislação que seja mais coerente; uma legisla-
ção que, afinal de contas, não privilegie quem quer
que seja, porque é um privilégio o prefeito, o governa-
dor e o Presidente da República poderem se candida-
tar. No entanto, suas esposas, por exemplo, não o po-
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dem. Se S. Exªs estiverem exercendo o cargo, seus
parentes até o terceiro grau não podem ser candida-
tos, não podem substituí-lo. Suponhamos que um
prefeito – segundo a legislação atual – não queira dis-
putar uma reeleição, ainda que possa disputá-la. Por
que razão impedir que um parente seu, um sobrinho
ou um irmão também fiquem impedidos de disputar?
Se ele pode, acredito que seus parentes também de-
veriam poder. Ou então vamos abolir tudo de uma
vez, porque há necessidade de termos uma legisla-
ção compreensível do ponto de vista popular, do pon-
to de vista da sociedade.

Sinto-me no dever de fazer essas considera-
ções.

Quero voltar a um tema muito importante: a for-
ça do poder econômico. No meu entendimento, ele
ainda existe, mas está diminuindo muito. Por quê?
Porque os homens públicos, os políticos estão mais
conscientes ou porque a população está mais prepa-
rada? Creio que é pelo segundo aspecto. Acho que a
população está muito mais preparada. Ela sabe o va-
lor do seu voto, sabe quão importante é comparecer à
urna para votar.

Também é preciso lembrar outro ponto: a urna
eletrônica ajudou e está ajudando tremendamente
aquilo que é importante numa eleição: que ela seja
transparente; tanto quanto possível, o mais transpa-
rente. E isso a urna eletrônica garantiu. Muitos temi-
am o seu uso, dizendo que o eleitor iria ficar nervoso,
que o eleitor iria comparecer, mas não saberia votar,
iria anular e perder o voto. Todavia, estamos vendo
que, em termos de votos nulos e brancos, o percentu-
al também diminuiu muito no Brasil.

São considerações, Sr. Presidente, que podem
parecer superficiais, mas, para quem faz política no
interior – e o Brasil é o interior, já que são mais de
5.500 Municípios realizando eleições –, foi importante
perceber que a eleição transcorreu em ordem; trans-
correu na mais absoluta tranqüilidade. Não se pode
julgar um pleito porque, em determinado local, houve
um incidente ou outro, ou existiram algumas prisões;
existiram tentativas de desordem ou algo semelhante.
Temos que olhar o geral e, no geral, vimos com que
espírito ordeiro, com que espírito pacífico e, sobretu-
do, com que interesse a população brasileira mar-
chou para as urnas, escolhendo os seus vereadores e
os seus prefeitos.

Em algumas capitais e em algumas cidades
grandes, houve a chance de segundo turno, mas não
foi o caso do meu Estado. Tivemos sorte, Sr. Presi-
dente – quero encerrar falando do meu Estado. Lá, só

tínhamos chance de eleição no segundo turno na ca-
pital. Mas o povo confirmou aquilo que as pesquisas
diziam: a grande administração realizada em Campo
Grande foi reconhecida pela população. Foi um índi-
ce extraordinário. O Prefeito André Puccinelli alcan-
çou quase 70% das intenções de voto contra o candi-
dato de quatro partidos: do PT, do PPS e do Partido
Verde. Assim, consagrou-se como um grande líder e
administrador.

Perguntei-me o porquê de tudo isso. Os outros
candidatos não eram bons? Mas a cidade foi transfor-
mada e houve o reconhecimento a uma grande admi-
nistração. Campo Grande, hoje, está remodelada – e
não me refiro somente ao centro, pois foram feitas
obras nos bairros e os postos de saúde funcionam
ininterruptamente.

Em minha cidade – de onde tenho o título eleito-
ral, onde voto e quero votar até a morte, se Deus qui-
ser –, o prefeito alcançou a marca de 62% dos votos.
Ao verificar o motivo, constatei que S. Sª realizou uma
grande administração. Também ocorreu o reconheci-
mento da opinião pública em Coxim, Rio Verde, Para-
naíba e em vários lugares do Estado onde houve
grandes administrações. E nos outros lugares? Ao ve-
rificar o desempenho dos candidatos à reeleição que
perderam, constatei que sua performance administra-
tiva era negativa. Portanto, o povo sabe julgar e reco-
nhecer aqueles que bem administram.

Sr. Presidente, após essas breves considera-
ções, gostaria de abraçar toda a população do meu
Estado, e a brasileira, também, porque esse quadro
se repetiu em todo o País.

Saúdo a Justiça Eleitoral pelo seu trabalho, por-
que, no que se refere ao processo de votação e apu-
ração, o Brasil está dando exemplo ao mundo, poden-
do aprimorar-se ainda mais. Hoje, em qualquer rincão
do País, não se vota em papel, mas em urna eletrôni-
ca. Nem o país mais adiantado do mundo, os Estados
Unidos da América do Norte, tem um processo eleito-
ral tão avançado quanto o brasileiro. Agora, Sr. Presi-
dente, cabe a nós, políticos, fazer as devidas adapta-
ções na legislação partidária, fundamentalmente, e,
sob alguns aspectos, também na legislação eleitoral.
É isso, no meu entender, que a população brasileira
espera de nós.

Sr. Presidente, em Mato Grosso do Sul, presido
o PMDB e, com satisfação, verifiquei que 56% dos vo-
tos daquele Estado foram atribuídos à legenda do
meu Partido, o que, para mim, homem público, é grati-
ficante.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Romeu Tuma.(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Lúdio Coelho,
por vinte minutos.

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, transmitirei ao Se-
nado Federal notícias semelhantes às do Senador
Ramez Tebet.

No meu Estado, o processo eleitoral serviu para
confirmar o acerto da reeleição, à qual fui favorável
durante toda a minha vida por entender que se trata
de uma oportunidade para os Municípios, Estados e a
Nação brasileira manterem no poder pessoas compe-
tentes e capazes de prestar um bom serviço à coleti-
vidade. Nos setenta e sete Municípios, os prefeitos
que desempenham bem as suas atribuições – e te-
mos um grupo bastante competente – foram reeleitos;
aqueles que não o fizeram, na sua maioria, nem se-
quer se candidataram a ela.

As eleições também serviram para demonstrar
ao meio político a necessidade da Reforma Partidá-
ria, que o Congresso Nacional tem o dever de votar,
deixando de lado as pressões e os receios. Se a Na-
ção esperar pelo que aconteceu na Inglaterra, nos
Estados Unidos e em outras democracias, em que a
população, com o correr do tempo, se aglutinou em
torno dos partidos que melhor representavam os inte-
resses públicos, perderá muito tempo, pois, hoje, há
cerca de trinta e quatro partidos políticos em funcio-
namento no País.

Analisando cuidadosamente o resultado das
eleições em meu Estado, cheguei à conclusão de
que, de uma maneira geral, a população votou muito
bem e as coisas estão se arrumando. Participei da úl-
tima campanha eleitoral em diversos Municípios e ob-
servei com atenção que, nos comícios, a população
permaneceu muito atenta ao que os oradores fala-
vam, independentemente de sua graduação política.
Comentei, então, com um companheiro: ”Cuidado,
que ainda vem chumbo grosso, porque esse povo é
capaz de votar bem, independentemente de partidos
e promessas políticas.“ E o povo votou.

No meu Estado e no restante do País, houve
uma seleção enorme dos candidatos e cerca de 50%
ou 60% dos vereadores foram trocados, o que é uma
coisa muito boa. No Município de Amambaí, nas últi-
mas eleições, a população ”limpou o trilho“: não reele-
geu o prefeito, nem vereador algum. Agora, o proces-
so repetiu-se e foi feita nova limpeza. Nas eleições
passadas, o PT elegeu o governador em Mato Grosso

do Sul, apesar de ter apenas dois prefeitos. Quer di-
zer, a população deixou de lado todas as lideranças,
todos os prefeitos, com exceção de dois, e todos os
parlamentares, com exceção de dois do PT e do Se-
nador que lhes fala.

Eu deixei de apoiar o Presidente do meu Partido
porque não estava de acordo com o rumo que o meu
Estado estava seguindo. E acompanhei o povo.

Sempre brigo com aqueles políticos mais novos
que fazem acordos muito bem arrumados, e lhes per-
gunto: ”Antes de fazerem o acordo, vocês consulta-
ram esse tal de povão?“ Porque acordo sem a concor-
dância popular não vale e não tem significado algum.

Sr. Presidente, quero demonstrar ao Senado
Federal o entusiasmo de que estou possuído, pelo re-
sultado das eleições no meu Estado. As eleições
transcorreram tranqüilamente, em paz e em ordem.
Não houve tiroteio em lugar algum.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Não vou
estender-me muito porque o Senador Ramez Tebet já
tratou do mesmo assunto objeto de meu pronuncia-
mento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo

a palavra ao Senador Osmar Dias.
V. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o

seguinte discurso.Sem revisão do orador.) – Sr.Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, ”o que aconteceu no
Banestado é estarrecedor. Uma quadrilha assaltou o
Banestado“.Não são palavras minhas, mas da Direto-
ra do Banco Central, Tereza Grossi, que, em audiên-
cia pública realizada ontem na Comissão de Assun-
tos Econômicos, fez essas afirmações. Vale a pena
repetir, Sr. Presidente: o que aconteceu no Banestado
– Banco do Estado do Paraná, que é controlado pelo
Governo do Paraná, foi estarrecedor. O que aconte-
ceu no Banestado foi um assalto promovido por uma
quadrilha que tomou conta da Banestado Leasing.
Não é um Parlamentar de Oposição que está fazendo
essa afirmação, mas sim a Diretora do Banco Central.
O Senador Lauro Campos participou da audiência
pública e ouviu essa afirmação da Diretora do Banco
Central.

O que aconteceu, de fato, no Banestado? O
Banco do Estado do Paraná, que está sob processo
de privatização, com a data do leilão marcada para o
dia 17 de outubro, sofreu um processo de dilapidação,
de destruição, de desmanche a partir do ano de 1995.
Esse processo de destruição obrigou o Senado Fede-
ral a autorizar o Banco Central a repassar R$5,1 bi-
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lhões – e aqui está o Senador Gerson Camata, que foi
o Relator daquele processo – para cobrir o rombo, o
buraco aberto pela administração irresponsável e de-
sonesta praticada no Banco do Estado do Paraná. O
que estou falando não é de interesse do Paraná; é de
interesse do Brasil, porque em muitos outros bancos
estatais o comportamento foi o mesmo.

Refiro-me ao Banestado porque tenho dados,
informações, que já são inclusive, Sr. Presidente, ob-
jeto de uma ação no Ministério Público – no meu en-
tendimento, acabará desaguando na necessidade da
realização de uma CPI que possa avaliar o que acon-
teceu nos bancos estaduais. Aliás, ontem, o Presi-
dente da Comissão de Assuntos Econômicos criou
uma comissão para analisar o que aconteceu no Ba-
nespa, no Banestado, enfim, nos bancos estaduais.
Não é possível que a população brasileira seja conde-
nada a pagar os prejuízos causados por administra-
dores incompetentes e, ao mesmo tempo, desones-
tos. O que parecia impossível aconteceu. O volume
de recursos destinados, por parte do Poder Público, a
sanear os bancos estatais é uma soma que ultrapas-
sa talvez R$80 bilhões.

Quero falar do que aconteceu no Banco do
Estado do Paraná. Lá, a Banestado Leasing, que até
1995 operava no azul, sempre com crescimento de
receita e de lucro, começou, com a administração do
Governo Jaime Lerner, a praticar uma rapinagem de
diversas formas. É incrível, parece impossível de
acreditar, mas foram concedidos empréstimos a em-
presas que nem sequer tinham endereço. O endereço
que as empresas davam para contratar empréstimos
era do escritório do pai do Diretor da Banestado Lea-
sing. Esse endereço foi utilizado por diversas empre-
sas que, em conjunto, fizeram empréstimos e promo-
veram um desvio, já comprovado por auditoria de ini-
ciativa do próprio Banco Central, de R$344 milhões.
Portanto, dois TRTs de São Paulo, dois ”lalaus“.

Esse desvio já comprovado pode chegar, Sr.
Presidente, a R$600 milhões, segundo depoimentos
prestados ontem pelos Diretores do Banco Central,
Tereza Grossi e Carlos Eduardo de Feitas. São
R$600 milhões divididos pelo que o Juiz Nicolau rou-
bou do Fórum de São Paulo, ou seja, quatro ”lalaus“.
No entanto, o Governador do Paraná diz que esse as-
sunto não é problema dele, mas do Banco e do Minis-
tério Público.Trata-se de um problema do Governador
Jaime Lerner, sim, porque ocorreu na gestão de S.
Exª. Foi na gestão dos diretores nomeados pelo Con-
trolador do Banco, que é o Governador do Estado do
Paraná, que essa rapinagem foi praticada. “O proble-

ma é dele” – foi o que disse, ontem, o Diretor do Ban-
co Central, não é um Parlamentar da Oposição que
está dizendo. O problema e a responsabilidade é do
Governador.

Outra forma da rapinagem: os empréstimos fo-
ram concedidos – e não se trata de pequenos em-
préstimos, não; foram empréstimos de R$10 a R$20
milhões –, sem garantia patrimonial alguma pelas
empresas que os tomaram. O sujeito chegava ao
Banco e fazia um contrato, recebia o dinheiro e, sim-
plesmente, não garantia esse empréstimo junto à ins-
tituição estatal.

Há casos – pasmem, porque a prova está conti-
da no relatório do Ministério Público, que vou ler para
que não fique a minha palavra contra a do Secretário
da Fazenda – a essa altura do campeonato, não vale
muito, mas, como S. Exª tem mais acesso à imprensa,
irá dizer que é o Osmar Dias que está dizendo. Não. É
o Banco Central que está dizendo e o Ministério Públi-
co, atestando. Vejam o que está escrito aqui:

“Empresas contrataram empréstimos
na Banestado Leasing e deram equipamen-
tos em garantia”.

É o que se denomina de leasing back.

“Ademais, os bens comprados da em-
presa requerida e, em seguida, arrendados
a ela mesma pela empresa vítima, ou seja,
pelo Banco do Estado, além de não repre-
sentar aquisição alguma visando o cresci-
mento da empresa, conforme a proposta, na
maior parte dos contratos, acabou compran-
do e depois arrendando bens que não têm
correlação com o transporte de carga.“

Trata-se de empresa de transporte de carga fa-
zendo um negócio com equipamentos que não têm
nada a ver com a atividade da empresa, como, por
exemplo, plainas, prensas, serras, estufas, torno pne-
umático, etc..

”Além disso, esses bens foram super-
faturados na medida em que, por exemplo, a
unidade do torno pneumático marca Metri-
sa*, comprado pela estatal vítima [ou seja, o
Banestado] da empresa ré [aquela empresa
transportadora] por R$176 mil, foi avaliado
pela empresa produtora do bem [a Metrisa]
por R$16,19 mil.“

Ou seja, o Banco do Estado pegou em garantia
um equipamento usado no valor de R$176 mil, en-
quanto um novo, na fábrica, custa R$16,19 mil.

124 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO 2000



Há um outro caso pior: foi dada em garantia uma
serra circular esquartejadeira dupla. Uma empresa de
transportes trabalhando com uma serra circular es-
quartejadeira dupla!? Não sei com que finalidade.Mas,
em todo caso, a empresa conseguiu dar em garantia
um equipamento no valor de R$124 mil, o qual foi avali-
ado pela indústria que o produziu por R$1,525 mil. Re-
pito: a garantia dada foi de R$124 mil reais, enquanto o
valor do equipamento que estava garantindo o em-
préstimo era de R$1,525 mil. Isso significa, numa con-
ta rápida, um superfaturamento de cem vezes.

Esse assalto praticado, evidentemente, essa
empresa não vai pagar, pois já entregou os equipa-
mentos para o Banco do Estado. O povo do Estado do
Paraná é quem vai pagar, porque vai ficar com uma
serra circular que vale R$1,525 mil pelo valor de
R$124 mil.

Outra forma de rapinagem, que qualquer um
queria, Sr. Presidente: por exemplo, um shopping.
Uma empresa chamada Aspen Incorporadora – vou
dar o nome logo; dizem que é sigilo bancário, mas as-
sumo a responsabilidade – fez um empréstimo e le-
vou 94% de desconto. Fui para o jornal e denunciei,
dizendo que não era possível o banco dar 94% de
desconto. E o Presidente do banco do Estado, antigo
Ministro da Previdência e Assistência Social, Sr. Rei-
nhold Stephanes, que hoje é o liquidante do banco,
está administrando-o e não tem nada a ver com essa
roubalheira – é bom que se diga – respondeu: ”O
Osmar não entende nada de banco; isso é normal“.

Eu gostaria de pedir ao Sr.Reinhold Stephanes um
empréstimo do dinheiro dele e um desconto de 94%. Se
S.Sª acha normal dar desconto de 94% em um emprésti-
mo feito com dinheiro do Estado, também tem que consi-
derá-lo quando se trata do dinheiro dele. Ou isso só vale,
quando o dinheiro é do Estado, caso em que o Tesouro
assumirá a dívida, e o povo pagará a conta?

Outro fato que aconteceu de forma escandalosa
dentro do Banco do Estado é que, assim que o Ministério
Público entrou com uma ação contra o diretor responsá-
vel por essas operações, este foi nomeado, imediata-
mente, Secretário de Esportes do Governo Jaime Lerner,
para ganhar fórum privilegiado. Não sou eu quem está
afirmando isso; tudo consta de uma ação movida pelo
Ministério Público, que quer saber o que será feito para
se restituir ao Tesouro o dinheiro do saneamento – R$5,1
bilhões –, usado para pagar essa dívida.

Essa dívida transferida ao Tesouro do Estado, so-
mada à dívida do próprio Tesouro significa três vezes a ar-
recadação do Estado.Deixo aqui uma pergunta, ao ver os
Senadores que falaram muito dos problemas da respon-

sabilidade fiscal: como ficarão os futuros governos peran-
te a lei de responsabilidade fiscal, já que o atual agiu com
total irresponsabilidade fiscal, quebrou o Banco do Estado
do Paraná – não por incompetência, mas por desonesti-
dade – e não move uma palha na direção de recuperar o
dinheiro roubado do Banco ou no sentido de punir os res-
ponsáveis por esse desvio escandaloso, criminoso, que
será colocado nas costas do povo do Estado do Paraná?

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Ouço V. Exª,
com muito prazer.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Senador
Osmar Dias, V. Exª me deixa preocupado e acredito
que ao Plenário inteiro, quando, da tribuna, não faz um
discurso oposicionista, mas lê documentos, trabalhos
técnicos que mostram fatos estarrecedores que acon-
teceram na empresa de leasingdo banco do seu Esta-
do. V. Exª nos diz que parte dos recursos que aprova-
mos nesta Casa para sanear o banco foi desviada e
afirma que uma CPI seria necessária para averiguar
isso. Concordo com V. Exª. Deve lembrar-se V. Exª de
que houve casos como esse em Rondônia, denuncia-
dos aqui por Senadores daquele Estado. Em São Pau-
lo, já se ouviu falar de algo semelhante, assim como
em vários Estados: parte dos recursos injetados em
bancos para saneá-los, torná-los viáveis em um pro-
cesso de privatização, na verdade, começou a ser des-
viada.Até no Banerj, ocorreu desvio de parte do dinhe-
iro destinado ao pagamento de recursos trabalhistas,
aprovado pelo Senado. Ora, os recursos foram aprova-
dos por nós, os Governadores e administradores, na
época, deram amplas garantias do seu uso para sane-
amento dos bancos, e, agora, observamos a ocorrên-
cia de desvios, além dos que já existiam, do que foi re-
passado ao banco do seu Estado, para a sua recupe-
ração, sob a responsabilidade do Tesouro do Estado.
Creio que o Senado deveria examinar isso com mais
de profundidade, já que o Banco Central, pelo que me
parece, embora V. Exª não o tenha dito, só interveio,
quando provocado por V. Exª e pela Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Obrigado,
Senador Gerson Camata, mas, se V.Exª ficou preocu-
pado, ficará ainda mais agora. Se V. Exª imaginava
que, com a auditoria do Banco Central, a rapinagem
tinha acabado, enganou-se. Ela continua, até hoje, no
processo de privatização, e vou dizer por quê. Tenho
um documento do Banco do Estado, em papel timbra-
do; trata-se de uma ata de reunião da Diretoria que
comprova que o Governo do Paraná transferiu para o
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Tesouro do Estado, portanto, para o Secretário da
Fazenda, que será reprovado em qualquer concurso
que ateste honestidade, R$254 milhões daqueles
R$5,1 bilhões, a fim de cobrir créditos, por ele deno-
minados de difícil recebimento, de diversos clientes
que contrataram empréstimos. V. Exª, que, como eu,
não entende nada de operações bancárias, acredita
que um crédito que vai vencer em 2004 já pode ser
considerado de difícil recebimento? Pois há créditos
que vencerão em 2002, 2003 e 2004. Isso está no do-
cumento do Banco do Estado, não sou eu quem o
está dizendo. É uma relação de empresas que, em
conjunto, devem R$254 milhões, e esse crédito foi
transferido, para que o Governo do Paraná negocie.

Pergunto: o Banco Central fez auditoria? A Dire-
tora Tereza Grossi disse: ”Não, foi uma tragédia; uma
quadrilha tomou conta do Banco do Estado. E o Banco
Central autoriza que essa quadrilha – assim a denomi-
nou a Diretora do Banco Central – continue a negociar
os créditos que o Banco do Estado tinha? Esses em-
préstimos não foram feitos com garantias patrimonia-
is? Se eles têm vencimentos ainda para 2004, não dá
para executar, quando vencer a garantia do emprésti-
mo? É preciso colocá-los nessa listagem de créditos
de difícil recebimento e dar a oportunidade de se nego-
ciar isso, paralelamente, por algum valor?

Nessas negociações paralelas, não sei se tudo
que é pago entra para o Tesouro ou se há valor a ser
apartado. Dão-me o direito de pensar que essa nego-
ciação vai fazer com que seja apartado um grande va-
lor referente a esses R$254 milhões, porque não é
possível que o Banco Central tenha dado esse direito
àqueles que quebraram o banco, que o levaram à fa-
lência por roubo e corrupção. Agora, o Banco Central
autoriza que esses créditos sejam negociados por
pessoas que fizeram essa administração temerária
do Banco do Estado?

Senador Gerson Camata, é preciso CPI, sim,
porque há mais um fato que deixará V. Exª preocupa-
do: o valor de venda do Banco do Estado foi estipula-
do em R$434 milhões, o que não consigo entender,
porque o seu patrimônio líquido é de R$554 milhões.
Como se pode estabelecer o preço mínimo de venda
do Banco de R$ 434 milhões, se o seu patrimônio lí-
quido é de R$ 554 milhões?

E ainda é preciso dizer algo, que certamente
justificará a criação da CPI. O Senado fez a CPI dos
Precatórios. O Governo do Estado, ao estabelecer o
preço de garantia, não levou em conta que há, dentro
do Banco do Estado do Paraná, R$415 milhões –
quem está dizendo isso é o Secretário da Fazenda do

Paraná, no jornal de hoje – da Copel, que cauciona-
ram os precatórios ilegítimos que foram emitidos pe-
los Governos de Pernambuco, Santa Catarina, Osas-
co, Guarulhos. O Governo do Estado realizou a com-
pra desses precatórios numa operação absurda, que
não se explica, e, para caucionar a compra, colocou
dentro do Banco R$415 milhões de ações da Copel, a
Companhia Paranaense de Energia Elétrica.

Pois, bem, essas ações precisam ser resgata-
das pelo Estado, que não tem dinheiro. Se o Estado
não comprar as ações da Copel, quem comprar o
banco por R$434 milhões, ou algo a mais – esse é o
preço mínimo –, vai levar, de brinde, 48% das ações
da Copel, que significam o controle acionário da mes-
ma. Então, o escândalo assume uma proporção enor-
me, porque quem comprar o banco vai ganhar de pre-
sente a Companhia de Energia Elétrica. Não sou eu
que estou dizendo, é o próprio Secretário da Fazenda
do Estado que está confessando que há necessidade
de resgatar, inclusive já mandou um ofício para o Ban-
co Central nesse sentido, pedindo prorrogação do
prazo de resgate desses precatórios. Imagine, Sr.
Presidente, se Alagoas não honrar esses precatórios?
Se Osasco não honrar? Se Guarulhos não honrar?
Se Santa Catarina não honrar? Acho até que alguns
não vão honrar, porque o próprio Governador de San-
ta Catarina tem declarado que não tem nada a ver
com esses precatórios ilegítimos. Acho que, mais
uma vez, essa dívida vai ser transferida para o povo
do Paraná. E o povo do Paraná está com o lombo can-
sado, calejado de tanta dívida que é feita pelo Gover-
no e transferida para ele pagar.

Nesse caso do Banco do Estado é um absurdo o
que está acontecendo. Penso que a sociedade orga-
nizada do Paraná, as associações comerciais, a pas-
toral, a Igreja, devem entender que é um direito seu
cobrar providências que não estão sendo tomadas
com a força, com a intensidade que esses fatos re-
querem. É preciso que a sociedade se organize e co-
bre do Governador atitudes firmes, para que ele recu-
pere esse dinheiro perdido, ou que foi colocado aí no
ralo da corrupção, e o faça retornar ao Tesouro do
Estado, devolvendo-o ao povo do Paraná, porque
esse dinheiro a ele pertence.

O Governador dizer que não tem nada com isso
é uma omissão imperdoável. E não estou aqui fazen-
do nenhuma crítica direta ao Governador no caso
desses desvios. Ele pode dar uma prova de que não
tem nada com isso. Se ele diz que não tem nada com
isso, que não participou disso, ele pode provar.
Como? Exigindo que se repare esse dano causado
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ao povo do Paraná. Tomando todas as providências
que lhe cabem, como, por exemplo, colocando a Polí-
cia Federal, no caso, para investigar as empresas que
desviaram, colocando o fisco do Estado em cima des-
sas empresas que não pagam o Banco do Estado, e
agora o Tesouro, que é o credor. Colocando o Tribu-
nal de Contas da União, e essa é uma providência
que nós tomamos, que deveria ter sido tomada pelo
Governador.

O Senado, ontem, enviou um requerimento de
nossa autoria ao Tribunal de Contas da União solici-
tando uma inspeção na auditoria do Banco Central,
porque não há nenhum caso como esse. A auditoria e
os diretores do Banco Central dizem que foi feito um
assalto dentro do banco e, ao mesmo tempo, o Banco
coloca dinheiro para pagar esse assalto, dinheiro pú-
blico, que o povo vai pagar. E o governador diz que
não tem nada com isso! Ora, a sociedade precisa se
organizar, no sentido de cobrar providências do go-
verno do Estado. E o Banco Central precisa repensar
sua fiscalização; demorou muito para que esse assal-
to fosse identificado. Esses fatos ocorreram de 1995 a
1998, foram três anos de roubo sistemático. Se a fis-
calização do Banco Central tivesse identificado e agi-
do no começo, o povo não precisaria ficar com essa
dívida de R$5,1 bilhões. Aliás, não é de R$5,1 bi-
lhões, Sr. Presidente, é muito maior, porque essa dívi-
da, de março, corrigida para agora, dá mais de R$6
bilhões. Isso foi lá para o Tesouro do Estado e o povo
vai pagar.

Sr. Presidente, não é só isso! Agora um banco
privado vem e compra o Banco do Estado do Paraná.
Como vão ficar os pequenos agricultores que financia-
vam no Banco do Estado? As agências não vão ser fe-
chadas no interior e em cidades pequenas? É lógico
que vão. O Banco comercial vai querer fechar essas
agências e o povo vai pagar de novo mais essa conta.

Sr. Presidente, para encerrar quero acrescentar
que a inadimplência da carteira do Banestado Lea-
sing, economista e professor Lauro Campos, que era
de 2% quando este governo atual, o Governo Jaime
Lerner, assumiu, é hoje de 45%. Ou seja, de todos os
empréstimos, o governo perdeu 45%, e o povo ficou
com esta maldita herança que vai ser deixada por
este governo por muitos anos, muitos governos serão
penalizados não só pela irresponsabilidade de um go-
verno, mas pela desonestidade que se implantou
dentro do Banco do Estado.

O Senado é responsável, sim! O Senado apro-
vou os recursos para saneamento. O Senado tem que
cobrar providências. E eu vou falar desta tribuna, Sr.

Presidente, até o Senado adotar as providências que
considero necessárias.

É muito pouco o que está sendo feito. Tem que
fazer mais, tem que exigir que este dano causado à
população do Estado seja reparado. Cobrar das auto-
ridades, e a principal é o Governador do Estado. Ele
nomeou os diretores, ele é o controlador do Banco e é
quem deve dar respostas à sociedade do Paraná. O
governador disse que não tem nada com isso. Tem,
sim! Pode até não ter participado, mas se quiser pro-
var para a população do Estado que não participou,
tem, no mínimo, que tomar providências para recupe-
rar o dinheiro.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Permite V. Exª um aparte?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Ouço V. Exª
com prazer.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Solicito à Senadora Heloisa Helena que seja bastante
breve.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Claro.
Senador Osmar Dias, não poderia deixar de

compartilhar a indignação de V. Exª no sentido de co-
brar o cumprimento das obrigações constitucionais
desta Casa também. Ontem estava em uma reunião,
mas fiz questão de interrompê-la para acompanhar a
audiência pública da Comissão de Assuntos Econô-
micos. Ia até fazer um requerimento para solicitar a si-
tuação de todos os procedimentos de todos os ban-
cos estaduais, mas ontem mesmo V. Exª me informou
que estava adotando essa providência. No caso do
Banco do Estado de Alagoas, V. Exª deve se lembrar
que tivemos a oportunidade de realizar o debate aqui
nesta Casa, onde já no final, antes do recesso, acon-
teceu exatamente o mesmo. Os bancos estaduais
quebraram por conivência das autoridades públicas.
No caso do Estado de Alagoas, os usineiros de Ala-
goas quebraram o Banco Estadual e hoje quem assu-
miu a dívida foi exatamente o povo de Alagoas, situa-
ção semelhante ocorreu também com o povo do Pa-
raná. Todos os Estados fizeram isso: oneraram o povo
por uma dívida que não foi feita. Isso sem falar das in-
tervenções irresponsáveis promovidas pelo Banco
Central. As dívidas desses bancos estaduais quase
que se tornaram cinco vezes maiores que as dívidas
que aconteciam nos bancos estaduais quando o Ban-
co Central fez a intervenção. E, depois, mais uma vez
fica para o povo dos Estados o pagamento da dívida;
aos devedores não acontece absolutamente nada,
pois, como bem lembrou V. Exª, hoje a questão da re-
negociação desses créditos se dá entre as autorida-
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des estaduais e esses devedores, o que é gravíssi-
mo, pois sabemos o que pode ser feito, e ao povo não
cabe fazer absolutamente nada para decidir porque
ele já vai ter pagar as dívidas que foram feitas por per-
sonalidades políticas absolutamente irresponsáveis.
Agora V. Exª tem razão quando diz que o Banco Cen-
tral é responsável e o Senado também é extrema-
mente responsável, por ter sido quem fez isso. E não
foi por falta de alerta. Fez, ou por conveniência políti-
ca, ou por fraqueza, ou por fragilidade, mas fez tam-
bém. Quero compartilhar o pronunciamento de V. Exª
e dizer que é de fundamental importância que possa-
mos ter todos esses dados no sentido de que o Sena-
do possa se posicionar e defender os interesses dos
Estados. Muito obrigada.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, nobre Senadora. Vou encerrar, não sem antes
dizer, Senadora Heloisa Helena, que enquanto o Se-
nado aprova saneamento para bancos com 80 bi-
lhões, vota em nome do equilíbrio fiscal medidas que
impactam os aposentados, prejudicam os trabalha-
dores, e tudo em nome do equilíbrio fiscal. Mas tudo
isso é jogado num pacote só, para atender bancos fa-
lidos e quebrados por má administração e por corrup-
ção, como foi no caso do Banco do Estado do Paraná.

Encerro, Sr. Presidente, lembrando que não
acabou a ousadia daquela gente, não. No edital de li-
citação, quem comprar o banco não vai só levar 48%
das ações da Copel, que estão lá por conta dos pre-
catórios, inclusive de Alagoas, que estão enfiados lá
dentro, mas vai levar 48% das ações da empresa de
energia elétrica, portanto, o controle acionário da Co-
pel. E, durante cinco anos – acreditem se quiser, está
no edital –, a receita do Estado será obrigatoriamente
depositada no banco que ficar com o Banco do Esta-
do. Isso é contra a economia de mercado, é contra a
concorrência no sistema financeiro e não deveria ser
cláusula de edital aprovado pelo Banco Central. Isso é
mais um escândalo que tem de ser denunciado, e o
Senado não pode deixar isso passar em branco.

Sr. Presidente, ontem disseram que esse pro-
blema do Paraná vem de 1985. Assim, estou reque-
rendo ao Banco Central que me entregue a lista das
empresas dos políticos que têm operações irregula-
res com o Banco do Estado, na gestão dos Governa-
dores José Richa, Álvaro Dias, Roberto Requião e Ja-
ime Lerner. Isso porque o Banco Central disse aqui
ontem que a quadrilha se instalou em 1995, e não an-
tes de 1995. Como estou tranqüilo em relação a isso,
estou pedindo a relação dos nomes.

É fundamental seja instalada imediatamente
uma comissão para investigar os procedimentos que
tomaram conta das administrações dos bancos esta-
duais, que quebraram bancos estaduais, colocando a
conta no nome do povo.

O meu Estado, o Paraná, não suporta mais que
o povo seja convidado a pagar conta aberta por cor-
rupção ou por má administração.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência, de ofício, prorroga por quinze minutos a
Hora do Expediente para atender alguns Senadores
que pediram a palavra para comunicações inadiáveis.

Concedo a palavra ao eminente Senador Paulo
Souto.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para uma co-
municação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana passa-
da, a Nação assistiu perplexa à notícia de que o Su-
premo Tribunal Federal houvera concedido progres-
são de regime para que a Srª Jorgina, que lesou o
INSS em mais de R$100 milhões, cumprisse a sua
pena em regime semi-aberto.

Não estou aqui para fazer críticas à decisão do
Supremo, e não vou fazê-lo, mesmo porque muitos
dos seus Ministros disseram, depois, que apenas
cumpriam a lei e que, se o Congresso ou alguém do
Parlamento acreditasse que isso não estava certo,
que modificasse a lei.

Estou, neste momento, adotando o conselho
dado por alguns ilustres membros da magistratura
brasileira e apresentando um projeto de lei a este Se-
nado, com alguns objetivos. O projeto aumenta subs-
tancialmente as penas relativas a peculato, peculato
culposo, peculato mediante erro de outrem, concus-
são, corrupção passiva e prevaricação. Além disso,
estabelece que, no caso de peculato, os benefícios
relacionados a livramento condicional e progressão
de regime só serão possíveis após a devolução inte-
gral aos cofres públicos dos recursos dele subtraídos,
aproveitando, inclusive, sugestão dada, por meio dos
jornais, pelo Ministro Costa Leite.

Como não é possível, nos casos de corrupção,
muitas vezes, precisar exatamente quais são esses
recursos, para os casos de peculato mediante erro de
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outrem, concussão, corrupção passiva, prevaricação,
tráfico de influência e corrupção ativa, somente após
o cumprimento de metade da pena, os réus poderão,
cumpridas as outras formalidades da lei, ser beneficia-
dos por progressão de regime ou por livramento con-
dicional.

Acredito ser essa a função do Parlamento, no
momento em que uma decisão – que aparentemente
chocou a sociedade brasileira – foi, segundo os Minis-
tros do Supremo, baseada na lei. Por isso mesmo,
apresento projeto que submeto à respeitosa aprecia-
ção dos membros do Senado Federal.

Já sei que, antecipadamente, esse projeto vai
receber críticas. Vão sempre dizer que as leis não são
suficientes para reduzir os crimes graves. Vão dizer
também – e a tudo isso eu sequer dou uma resposta –
que, se as penas contra os crimes de colarinho branco
já não são aplicadas agora porque são pequenas, ima-
ginem quando forem aumentadas, como se esse pes-
soal merecesse a mínima consideração de toda a soci-
edade.E vão dizer também – já sei que esse é um argu-
mento – que, na verdade, os autores desses crimes não
representam perigo para a sociedade, não vão matar
ninguém e, por isso, não precisam ficar presos.

Considero esses argumentos inconsistentes e
sei que sempre existem críticas quando se atua no
sentido de aumentar o rigor principalmente quanto a
crimes contra o Erário.

Por isso mesmo, estou tranqüilo e submeto à
respeitosa apreciação do Senado esse projeto de lei
que, neste momento, estou apresentando à Casa.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo San-
tos, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Com a palavra o Senador Paulo Hartung.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS ES. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, foram publicadas nos últimos dias diversas
análises sobre o resultado do primeiro turno das elei-
ções municipais. São avaliações que, muitas vezes,
carregam um tom acadêmico, por terem sido feitas
unicamente com base nos números divulgados pelo
Tribunal Superior Eleitoral, enfocando o perde e ga-
nha e, conseqüentemente, quais partidos cresceram
ou encolheram a partir da abertura das urnas no últi-
mo domingo.

Sr. Presidente, tive a oportunidade de participar
desta campanha, trabalhando para melhorar a qualida-
de política no meu Estado, o Espírito Santo. Pude cons-
tatar algumas manifestações do eleitor que ainda não
foram totalmente percebidas pelas análises que acabei
de citar. São reações que refletem o verdadeiro senti-
mento que se manifesta no resultado das urnas.

A primeira, Sr. Presidente, é que o cidadão, po-
sitivamente, está descobrindo a força do poder local,
e parcela significativa da população já considera fun-
damental e decisiva para a construção da igualdade
de oportunidade a eleição de bons prefeitos e bons
vereadores.

Outra que quero ressaltar é que o cidadão está
cada vez mais consciente de que, a partir do trabalho
realizado nas cidades, pode-se melhorar a saúde públi-
ca, a educação, o trânsito, o transporte coletivo, o sane-
amento e até tratar de temas inovadores, como o Banco
do Povo e programas de geração de emprego e renda.

Nesta eleição, Sr. Presidente, definitivamente o
eleitor votou no novo. Não no candidato novo cronolo-
gicamente, mas naquele que apresentou propostas
que representam a nova mentalidade. Consagrou nas
urnas uma nova postura política e administrativa.

Trinta e uma cidades, dentre elas onze capitais,
terão o segundo turno. Mas é inegável que os brasilei-
ros já decidiram que querem ver governando as suas
cidades administradores que cuidem bem dos servi-
ços essenciais, como limpeza pública, pavimentação
das ruas, preservação do meio ambiente, de parques
e jardins, iluminação pública e, principalmente, que
priorizem as questões sociais, como urbanização de
favelas, preservação e construção de escolas, unida-
des de saúde e assim por diante.

Na minha opinião, ficou muito visível, com o resul-
tado da eleição, que o administrador precisará ter capa-
cidade de promover sua cidade no contexto nacional e,
quando possível, no contexto internacional, conceben-
do planos estratégicos que projetem o futuro e potencia-
lizem as suas vocações econômicas, instrumento de
geração de emprego, de oportunidade e de renda.

Na minha visão, está praticamente sepultada,
Sr. Presidente, a filosofia do ”rouba mas faz“. Isso é
muito positivo. O cidadão quer contar com administra-
dores honestos, éticos, que tenham na transparência
a base das suas respectivas administrações.

Quero trazer aqui ao plenário dois exemplos do
meu Estado. Poderia trazer muitos exemplos claros
do que estou querendo refletir nesse rápido pronuncia-
mento. Em Vitória e em Vila Velha, únicos municípios
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onde haveria segundo turno, a eleição se encerrou no
domingo com votações consagradoras.

No caso de Vitória, cidade que já tive a oportuni-
dade de administrar, a reeleição do Prefeito Luiz Pau-
lo Vellozo Lucas, com 68,56% dos votos, consolidou
um modelo de administração baseado no equilíbrio
das finanças públicas, na capacidade de investimento
com recursos próprios e na participação popular no
conjunto das decisões, focando sempre a ação da ad-
ministração na melhoria da qualidade de vida do con-
junto da população.

Em Vila Velha, cidade vizinha localizada do ou-
tro lado da Baía de Vitória, maior colégio eleitoral do
meu Estado, a eleição do Deputado Estadual Max Fi-
lho, com 67,6% dos votos, representou um basta ao
atraso e mostrou a clara opção do cidadão por aquilo
que chamei neste rápido pronunciamento de ”novo
projeto para as cidades brasileiras“.

É indiscutível que a oposição cresceu significati-
vamente nestas eleições. Esse crescimento – quero
aqui discordar de algumas avaliações que tive oportu-
nidade de ler nos últimos dias – ocorreu porque os
partidos oposicionistas – principalmente eles, mas
não só eles – têm se dedicado, nos últimos anos, a
construir políticas públicas para os centros urbanos,
enquanto o Governo Federal tem se dedicado quase
exclusivamente às políticas monetária e fiscal, à
questão cambial e outras questões do gênero.

Parece não sensibilizar o Governo o fato de o
Brasil ter, nos últimos 50 anos, se transformado de um
país agrário em urbano, sem adotar medidas que pu-
dessem garantir qualidade de vida nas cidades. A
conseqüência disso é que 125 milhões de brasileiros
aproximadamente, ou cerca de 78% da nossa popula-
ção, vivem em centros urbanos sem políticas claras
de saneamento, de transporte, de trânsito, de habita-
ção, segurança pública, entre outras políticas essen-
ciais à vida do nosso povo, principalmente na área so-
cial, como educação e saúde.

O setor de saneamento, apenas para citar um
desses casos e para o qual sempre cobro soluções
desta tribuna, vive um quadro desolador: apenas
51,1% do total dos domicílios urbanos utilizam rede
geral de esgotos; 23,8%, as fossas sépticas; 18,1%,
as fossas rudimentares e 6,8% usam como escoa-
douro valões a céu aberto ou escoamentos destina-
dos diretamente a rios, mares, lagoas, e outros.

Ficou claro com esta eleição que o cidadão já
entendeu o poder local como a base para a constru-
ção de um país mais justo, com oportunidades para

todos; um grande espaço de engrandecimento da ci-
dadania e de fortalecimento da democracia.

O Brasil foi às urnas entendendo que há uma
grande lacuna no Governo Federal, provocada pelo
descaso com as políticas que possam, pelo menos,
minimizar os gravíssimos problemas sociais que nós
temos nos centros urbanos brasileiros.

Por fim, ficam algumas lições. A primeira é que o
País está amadurecendo politicamente graças ao
processo de democratização. Outra, é que o uso da
máquina pública na reeleição de prefeitos e a vasta
distribuição de cestas básicas e coisas do gênero,
como a realização de obras de última hora, não fize-
ram, pelo menos majoritariamente – quero comemo-
rar isso aqui; eu sei que há casos pontuais pelo Brasil
afora de denúncias sérias e graves – a cabeça do
nosso eleitor.

Quero comemorar esse fato, pois acho que ele é
fator de fortalecimento da cidadania e da democracia
em nosso País. O poder local das cidades brasileiras
tem dado uma excelente contribuição nesse sentido.
Como ex-prefeito, sou um entusiasta da descentrali-
zação e do fortalecimento do poder local.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Com a palavra o Senador Bernardo Cabral.
(Pausa.)

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patro-
cínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 511, DE 2000

Solicita a remessa, à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, do
Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 2000,
de autoria do Poder Executivo, que
acrescenta dispositivos à Lei nº
7.853/89, “que dispõe sobre o apoio às
pessoas portadoras de deficiência, sua
integração social, sobre a Coordenado-
ria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência – CORDE, ins-
titui a tutela jurisdicional de interesses
coletivos ou difusos dessas pessoas,
disciplina a atuação do Ministério Públi-
co e define crimes“.

Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, com-

binado com o art. 101 do Regimento Interno, a remes-
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sa, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia-SF do Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 2000,
de autoria do Poder Executivo, que acrescenta dispo-
sitivos à Lei nº 7.853/89, que dispõe sobre o apoio às
pessoas portadoras de deficiência, sua integração
social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integra-
ção da Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE,
institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou
difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Mi-
nistério Público e define crimes.

Justificação

A redação dada pelo Projeto ao art. 2º-E da cita-
da lei, tem, no nosso entendimento, eiva de inconsti-
tucionalidade, haja vista que confere, ao Ministério
Público, competência para propor as ”ações individu-
ais necessárias à defesa dos interesses que tenham
origem na relação jurídica decorrente da colocação
seletiva no mercado de trabalho“.

Ora, a Constituição Federal, em seu art. 129, em
nenhum momento atribui ao Ministério Público tal
prerrogativa.

Destarte, o citado dispositivo colide frontalmen-
te com o que estabelece a Lei Complementar nº 75,
de 1993, que dispõe sobre a organização e as atribui-
ções do Ministério Público, em seu art. 15:

”Art. 15. E vedado aos órgãos de defe-
sa dos direitos constitucionais do cidadão
promover em juízo a defesa de direitos indi-
viduais lesados“ (grifo nosso).

Sua alteração, portanto, exigiria diploma legal
de semelhante hierarquia.

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2000. – Se-
nador Bello Parga.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O requerimento lido será publicado e oportu-
namente incluído na Ordem do Dia, nos termos do
Regimento Interno.

Sobre a mesa, Projeto de Lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 221, DE 2000

Altera as penas e o regime de cum-
primento dos crimes que menciona, cons-
tantes do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal.

O Congresso Nacional Decreta:

Art. 1º Os arts. 312, 313, 316, 317 e 319, do De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal) passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 312. ..........................................................
Pena – reclusão, de 3 (três) a 25 (vinte e cinco)

anos, e multa.
§ 2º....................................................................
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
“Art. 313. ..........................................................
Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e

multa.
“Art. 316. ..........................................................
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 16 (dezesseis)

anos, e multa.
§ 2º...................................................................
Pena – reclusão, de 3 (três) a 25 (vinte e cinco)

anos, e multa.
“Art. 317. ..........................................................
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 16 (dezesseis)

anos, e multa.
“Art. 319. ..........................................................
Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e

multa.
Art. 2º Os condenados pela prática dos crimes

previstos nos arts. 313, 316, 317, 332 ou 333 do De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, so-
mente poderão ser beneficiados com a progressão de
regime de execução penal ou pelo livramento condici-
onal, após o cumprimento de metade da pena em re-
gime fechado, satisfeitos os demais requisitos previs-
tos em lei.

Art. 3º O apenado pelo crime previsto no art. 312
ou no constante do § 2º do art. 316, do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), só
poderá fazer jus ao benefício previsto no art. 112 da
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
penal), bem como ao livramento condicional, se efeti-
vamente propiciar a devolução integral dos valores
subtraídos e acréscimos legais, satisfeitos os demais
requisitos previstos em lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Dentre os mais angustiantes problemas que afli-
gem a ação estatal se destaca a prática disseminada
de formas variadas de agressão ao Erário, agravada
pela infelizmente comum sensação de impunidade
que a Nação percebe existir em relação a seus agen-
tes. Com efeito, prevalece uma ampla e justificada im-
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pressão de que tais crimes, apesar do enorme dano
causado à vida social, notadamente dos menos favo-
recidos, reduz ainda mais os essenciais recursos pú-
blicos destinados às áreas básicas de atendimento à
população.

De outro lado, salienta-se, o sistema jurídi-
co-penal deve observar rigorosamente o princípio da
proporcionalidade entre os danos provocados pelas
condutas criminosas e as respectivas penas. Nou-
tras palavras, a pena imposta deve ser equivalente
ao dano determinado pela ação do criminoso, do
contrário, torna-se ineficaz, ou, pior, incentivará a
prática do crime.

Ademais, nota-se que cada um dos crimes re-
feridos, de acordo com o grau do prejuízo causado à
economia pública, que muitas vezes monta a cifras
de nove dígitos, traz desgraças e luto a um grande
número de brasileiros, que falecem nas filas dos
hospitais públicos à míngua do remédio vital, em vir-
tude de colisões de veículos em estradas permea-
das de defeitos, ou, simplesmente, morrem de fome,
configurando verdadeiros crimes de lesa-pátria. Tais
ações nefastas propiciam, outrossim, o descrédito do
Estado enquanto instituição capaz de oferecer utilida-
des em troca dos tributos cobrados, levando à sone-
gação tributária bem como a outras formas de insu-
bordinação civil.

Conclui-se, assim, que a prática dos crimes de
peculato e corrupção, muito embora apenada atual-
mente de modo muito mais suave que o homicídio,
pode ser – e freqüentemente é – nítida causadora de
inúmeras mortes indiretas de brasileiros, além de ou-
tros graves efeitos no plano social mais carente da
ação estatal, a par de minar toda a estrutura do Estado.

Sabe-se, ainda, que a recuperação dos valores
subtraídos ao Erário é demorada e duvidosa, o que
torna permanente o mal causado pela prática delitu-
osa, nada obstante a propositura da pertinente ação
civil de ressarcimento.

O crime de peculato mereceu agravamento de
pena graças aos irreparáveis danos que tem trazido
à Nação, bem como à dificuldade de punição dos
culpados, os quais, ademais de deterem, via de re-
gra, notável poderio econômico, obtêm a progressão
de regime de execução penal e outras benesses in-
compatíveis com a gravidade do crime cometido,
cumprindo, efetivamente, diminuta pena de reclusão.
A partir da restrição constante do art. 3º do projeto,
a progressão de regime ficará condicionada à efeti-

va devolução dos valores subtraídos ao Erário, bem
como dos acréscimos legais.

A lei penal, que já conta quase sessenta anos
de vigência, está por demais desatualizada em rela-
ção aos crimes cometidos contra a Administração
Pública nos dias que correm. As somas envolvidas,
desde então, multiplicaram-se inúmeras vezes, ele-
vando, proporcionalmente, o convite à delinqüência,
sem que as penas tenham crescido em grau bastan-
te para reprimir efetivamente a vontade do agente
criminoso.

Faz-se mister repetir, que a possibilidade sem-
pre presente, de progressão de regime de execução
penal, após o cumprimento de mera sexta parte da
pena, constante do art. 112 da Lei de Execução Pe-
nal, torna ainda mais inócua a punição, o que mere-
ceu o reparo devido.

De conseguinte, afigura-se urgente, em prol
dos interesses maiores dos brasileiros, o agrava-
mento e elastecimento das penas dos mencionados
crimes, o que, a par de fixar seu cumprimento em
regime mais rigoroso, deverá contribuir para a efeti-
va coibição de tais práticas, em prol do bem comum.

Sala das sessões, 4 de outubro de 2000. – Se-
nador Paulo Souto.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei-
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili-
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se-
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o ter-
rorismo e os definidos como crimes hediondos, por
eles respondendo os mandantes, os executores e os
que, podendo evitá-los, se omitirem;
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7-12-1940
(Código Penal)

TÍTULO XI
Dos Crimes Contra a Administração Pública

CAPITULO I
Dos Crimes Praticados por Funcionário Público

Contra a Administração em geral

Peculato
Art. 312 – Apropriar-se o funcionário público de

dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo,
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e
multa.

§ 1º – Aplica-se a mesma pena, se o funcionário
público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor
ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraí-
do, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facili-
dade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Peculato culposo
§ 2º – Se o funcionário concorre culposamente

para o crime de outrem:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)

ano.
§ 3º – No caso do parágrafo anterior, a repara-

ção do dano, se precede à sentença irrecorrível, ex-
tingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de me-
tade a pena imposta.

Peculato mediante erro de outrem
Art. 313 – Apropriar-se de dinheiro ou qualquer

utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro
de outrem:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e
multa.
....................................................................................

Concussão
Art. 316 – Exigir, para si ou para outrem, direta

ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e
multa.

Corrupção passiva
Art. 317 – Solicitar ou receber, para si ou para

outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vanta-
gem:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e
multa.

§ 1º – A pena é aumentada de um terço, se, em
conseqüência da vantagem ou promessa, o funcioná-
rio retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício
ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º – Se o funcionário pratica, deixa de praticar
ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcio-
nal, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano, ou multa.

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

Prevaricação
Art. 319 – Retardar ou deixar de praticar, indevi-

damente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição
expressa de lei, para satisfazer interesse ou senti-
mento pessoal:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano, e multa.

CAPÍTULO II
Dos Crimes Praticados Por

Particular Contra a Administração em geral

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

Tráfico de Influência

Art. 332 – Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para
si ou para outrem, vantagem ou promessa de vanta-
gem, a pretexto de influir em ato praticado por funcio-
nário público no exercício da função: (Redação dada
pela Lei nº 9.127, de 16-11-1995)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e
multa. (Redação dada pela Lei nº 9.127, de
16-11-1995)

Parágrafo único – A pena é aumentada da meta-
de, se o agente alega ou insinua que a vantagem é
também destinada ao funcionário. (Redação dada
pela Lei nº 9.127, de 16-11-1995)

Corrupção ativa

Art. 333 – Oferecer ou prometer vantagem inde-
vida a funcionário público, para determiná-lo a prati-
car, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena – reclusão, de 1 (um) ano a 8 (oito) anos, e
multa.

Parágrafo único – A pena é aumentada de um
terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o fun-
cionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica in-
fringindo dever funcional.
....................................................................................
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LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984
(Lei de Execução penal)

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

SEÇÃO II
Dos Regimes

Art. 110. O Juiz, na sentença, estabelecerá o re-
gime no qual o condenado iniciará o cumprimento da
pena privativa de liberdade, observado o disposto no
artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal.

Art. 111. Quando houver condenação por mais
de um crime, no mesmo processo ou em processos
distintos, a determinação do regime de cumprimento
será feita pelo resultado da soma ou unificação das
penas, observada, quando for o caso, a detração ou
remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no
curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da
que está sendo cumprida, para determinação do regi-
me.

Art. 112. A pena privativa de liberdade será exe-
cutada em forma progressiva, com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
Juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6
(um sexto) da pena no regime anterior e seu mérito in-
dicar a progressão.

Parágrafo único. A decisão será motivada e pre-
cedida de parecer da Comissão Técnica de Classifi-
cação e do exame criminológico, quando necessário.

Art. 113. O ingresso do condenado em regime
aberto supõe a aceitação de seu programa e das con-
dições impostas pelo Juiz.

Art. 114. Somente poderá ingressar no regime
aberto o condenado que:

I – estiver trabalhando ou comprovar a possibili-
dade de fazê-lo imediatamente;

II – apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo
resultado dos exames a que foi submetido, fundados
indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e
senso de responsabilidade, ao novo regime.

Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do
trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei.

Art. 115. O Juiz poderá estabelecer condições es-
peciais para a concessão de regime aberto, sem prejuí-
zo das seguintes condições gerais e obrigatórias:

I – permanecer no local que for designado, du-
rante o repouso e nos dias de folga;

II – sair para o trabalho e retornar, nos horários
fixados;

III – não se ausentar da cidade onde reside, sem
autorização judicial;

IV – comparecer a Juízo, para informar e justifi-
car as suas atividades, quando for determinado.

Art. 116. O Juiz poderá modificar as condições
estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério
Público, da autoridade administrativa ou do condena-
do, desde que as circunstâncias assim o recomen-
dem.

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particu-
lar quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;
II – condenado acometido de doença grave;
III – condenada com filho menor ou deficiente fí-

sico ou mental;
IV – condenada gestante.
Art. 118. A execução da pena privativa de liber-

dade ficará sujeita à forma regressiva, com a transfe-
rência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave;

II – sofrer condenação, por crime anterior, cuja
pena, somada ao restante da pena em execução, tor-
ne incabível o regime (artigo 111).

§ 1º O condenado será transferido do regime
aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos
anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar,
podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo an-
terior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Art. 119. A legislação local poderá estabelecer
normas complementares para o cumprimento da
pena privativa de liberdade em regime aberto (artigo
36, § 1º, do Código Penal).
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O projeto lido será publicado e remetido à co-
missão competente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência comunica ao Plenário que re-
cebeu, em tempo oportuno, o Requerimento n.º 512,
de 2000, de autoria do Senador João Alberto Souza,
solicitando a prorrogação de licença para tratamento
de saúde até o dia 5 próximo.
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Não havendo objeção do Plenário, fica concedi-
da a prorrogação solicitada.

O Senador Ribamar Fiquene continua no exercí-
cio do mandato.

É o seguinte o requerimento recebido:

REQUERIMENTO Nº 512, DE 2000

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 43, I, do Regimento Inter-
no do Senado Federal, requeiro prorrogação de li-
cença para tratamento de saúde, no período de 29
de setembro a 5 de outubro de 2000.

O respectivo atestado médico será apresenta-
do tão logo reassuma o meu mandato nesta Casa, o
que acontecerá no dia 6 de outubro.

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2000. –
Senador João Alberto Souza.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, comunicações que serão li-
das pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.

São lidas as seguintes:

COMUNICAÇÕES

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 160, do Regimen-
to Interno, o adiamento da Homenagem a ser pres-
tada à comemoração do centenário de nascimento
do ex-Senador Milton Campos, no Horário do Expe-
diente da Sessão do dia 19 de outubro de 2000,
para o dia 30 de novembro de 2000.

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2000. – Se-
nador Francelino Pereira.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 160, do Regimen-
to Interno, o adiamento da Homenagem a ser pres-
tada à comemoração do centenário de nascimento
do ex-Senador Gustavo Capanema, no Horário do
Expediente da Sessão do dia 29 de outubro de
2000, para o dia 7 de dezembro de 2000.

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2000. – Se-
nador Francelino Pereira.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Os expedientes lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 49, DE 2000

(Em regime de urgência, nos termos do § 1º do
art. 64 da Constituição, combinado com o

art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 49, de 2000 (nº
3.169/2000, na Casa de origem), de iniciati-
va do Presidente da República, que altera a
Consolidação das Leis do Trabalho, aprova-
da pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para estabelecer os procedimen-
tos, no âmbito da Justiça do Trabalho, de
execução das contribuições devidas à Previ-
dência Social, tendo

Parecer favorável, sob nº 907, de
2000, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Lúcio Alcân-
tara.

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.
O projeto vai à Comissão Diretora para redação

final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Sr. Senador Carlos Patrocí-
nio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 934, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 49 de 2000 (nº 3.169, de 2000,
na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara nº49, de 2000 (nº 3.169,
de 2000, na Casa de origem), que altera a Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de lº de maio de 1943, para estabelecer os
procedimentos, no âmbito da Justiça do Trabalho, de
execução das contribuições devidas à Previdência
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Social, com alterações redacionais para adequação à
Lei Complementar nº95, de 26 de fevereiro de 1998.

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de Outubro
de 2000. – Antônio Carlos Magalhães, Presidente –
Lúdio Coelho, Relator – Geraldo Melo – Carlos Pa-
trocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 934 DE 2000

Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 49, de 2000 (nº 3.169, de 2000
na Casa de origem).

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decre-
to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para estabelecer os procedimentos, no
âmbito da Justiça do Trabalho, de execu-
ção das contribuições devidas à Previ-
dência Social.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 831 ..............................................
“Parágrafo único. No caso de concilia-

ção, o termo que for lavrado valerá como
decisão irrecorrível, salvo para a Previdên-
cia Social quanto às contribuições que lhe
forem devidas.“ (NR)

”Art. 832 ...............................................
............................................................."
Art. 3º As decisões cognitivas ou ho-

mologatórias deverão sempre indicar a na-
tureza jurídica das parcelas constantes da
condenação ou do acordo homologado, in-
clusive o limite de responsabilidade de cada
parte pelo recolhimento da contribuição pre-
videnciária, se for o caso.“ (AC)*

* AC = Acréscimo.

“§ 4º O INSS será intimado, por via
postal, das decisões homologatórias de
acordos que contenham parcela indenizató-
ria, sendo-lhe facultado interpor recurso re-
lativo às contribuições que lhe forem devi-
das.“ (AC)

Art. 876 ............................................."
“Parágrafo único. Serão executados ex

officio os créditos previdenciários devidos
em decorrência de decisão proferida pelos
Juízes e Tribunais do Trabalho, resultantes

de condenação ou homologação de acor-
do.“ (AC)

”Art. 878-A. Faculta-se ao devedor o
pagamento imediato da parte que entender
devida à Previdência Social, sem prejuízo
da cobrança de eventuais diferenças encon-
tradas na execução ex officio.“ (AC)

“Art. 879 ..............................................

“§ 1º ....................................................”

“§ 1º-A. A liquidação abrangerá tam-
bém, o cálculo das contribuições previden-
ciárias devidas.“ (AC)

”§ 1º-B. As partes deverão ser previa-
mente intimadas para a apresentação do
cálculo de liquidação, inclusive da contribui-
ção previdenciária incidente.“ (AC)

“ § 2º ...................................................”

“§ 3º Elaborada a conta pela parte ou
pelos órgãos auxiliares da Justiça do Traba-
lho, o juiz procederá à intimação por via
postal do Instituto Nacional do Seguro Soci-
al — INSS, por intermédio do órgão compe-
tente, para manifestação, no prazo de dez
dias, sob pena de preclusão.“ (AC)

“§ 4º A atualização do crédito devido à
Previdência Social observará os critérios esta-
belecidos na legislação previdenciária.“ (AC)

”Art. 880. O juiz ou presidente do tribu-
nal, requerida a execução, mandará expedir
mandado de citação ao executado, a fim de
que cumpra a decisão ou o acordo no prazo,
pelo modo e sob as cominações estabeleci-
das, ou em se tratando de pagamento em
dinheiro, incluídas as contribuições sociais
devidas ao INSS, para que pague em qua-
renta e oito horas, ou garanta a execução,
sob pena de penhora.“ (NR)

“ ..........................................................”

”Art. 884 ............................................"

“§ 4º Julgar-se-ão na mesma sentença
os embargos e as impugnações à liquidação
apresentadas pelos credores trabalhista e
previdenciário.“ (NR)

”Art. 889-A. Os recolhimentos das im-
portâncias devidas, referentes às contribui-
ções sociais, serão efetuados nas agências
locais da Caixa Econômica Federal ou no
Banco do Brasil S.A; por intermédio de do-
cumento de arrecadação da Previdência So-
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cial, dele se fazendo constar o número do
processo.“ (AC)

”§ 1º Sendo concedido parcelamento
do débito previdenciário perante o INSS o
devedor deverá juntar aos autos documento
comprobatório do referido ajuste, ficando
suspensa a execução da respectiva contri-
buição previdenciária até final e integral
cumprimento do parcelamento.“ (AC)

“§ 2º As varas do trabalho encaminha-
rão ao órgão competente do INSS, mensal-
mente, cópias das guias pertinentes aos re-
colhimentos efetivados nos autos, salvo se
outro prazo for estabelecido em regulamen-
to.“ (AC)

”Art. 897 ..............................................
..........................................................."
“§ 3º Na hipótese da alínea a deste ar-

tigo, o agravo será julgado pelo próprio tri-
bunal, presidido pela autoridade recorrida,
salvo se se tratar de decisão de Juiz do Tra-
balho de 1ª Instância ou de Juiz de Direito,
quando o julgamento competirá a uma das
Turmas do Tribunal Regional a que estiver
subordinado o prolator da sentença, obser-
vado o disposto no art. 679, a quem este re-
meterá as peças necessárias para o exame
da matéria controvertida, em autos aparta-
dos, ou nos próprios autos, se tiver sido de-
terminada a extração de carta de sentença.“
(NR)

“ ..........................................................”
”§ 8º Quando o agravo de petição ver-

sar apenas sobre as contribuições sociais, o
juiz da execução determinará a extração de
cópias das peças necessárias, que serão
autuadas em apartado, conforme dispõe o §
3º, parte final, e remetidas à instância supe-
rior para apreciação, após contraminuta.“
(AC)

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Estando a matéria em regime de urgência,
passa-se à imediata apreciação da redação final.

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 sanção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 2:
Segundo dia de discussão, em primei-

ro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 87, de 1999, tendo como primei-
ro signatário o Senador Romeu Tuma, que
altera dispositivo da Constituição Federal (§
8º do art. 144 – constituição de guardas mu-
nicipais), tendo

Parecer sob nº 796, de 2000, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Iris Rezende, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresen-
ta, com voto em separado do Senador José
Eduardo Dutra.

Transcorre hoje a segunda sessão de discus-
são.

Discussão em conjunto da proposta e da emen-
da. (Pausa)

Não havendo quem queira discutir, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe-
rativa ordinária para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 3:

Segundo dia de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 88, de 1999, tendo como primei-
ro signatário o Senador Lúcio Alcântara, que
altera os arts. 49, 57, 59, 66, 67 e 166 da
Constituição Federal e reduz as hipóteses
de sessão conjunta do Congresso Nacional,
tendo

Parecer favorável, sob nº 847, de
2000, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Jefferson Pé-
res.

Transcorre hoje a segunda sessão de discus-
são.

Em discussão a proposta. (Pausa)

Não havendo quem queira discutir, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deli-
berativa ordinária para prosseguimento da discus-
são.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 4:
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Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 82, de 2000 (nº
335/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza o Clube de Mães
e Idosos Lindalva Gomes a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Bom Jesus, Estado do Rio Grande do Norte,
tendo

Parecer favorável, sob nº 858, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Agnelo Alves.

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.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 82, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 935, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 82, de 2000 (nº 335, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 82, de 2000 (nº
335, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que autoriza o Clube de Mães e Idosos Lin-
dalva Gomes a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Bom Jesus, Estado do Rio
Grande do Norte.

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de Outubro
de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Lúdio Coelho, Relator – Geraldo Melo – Carlos Pa-
trocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 935 DE 2000

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 82, de 2000 (nº 335, 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 autoriza o “Clube
de Mães e Idosos Lindalva Comes” a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na localidade de Bom Jesus, Estado
do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 102, de 30 de julho de 1999, que autoriza o
“Clube de Mães e Idosos Lindalva Gomes” a execu-
tar, por três anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária na localidade de Bom
Jesus, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – 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, com abstenção do PT.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto

de Decreto Legislativo nº 190, de 2000 (nº
424/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fun-
dação Cultural Professora Astrogilda Maria-
no Damasceno para executar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Santa Rita do Passa Quatro,
Estado de São Paulo , tendo

Parecer favorável, sob nº 918, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Djalma Bessa, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.

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.
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A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 190, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 936, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 190, de 2000 (nº 424 de
2000, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº190, de 2000 (nº
424, de 2000, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Fundação Cultural
Professora Astrogilda Mariano Damasceno para exe-
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Santa Rita do Passa Quatro,
Estado de São Paulo.

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de outubro
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Lúdio Coelho, Relator – Geraldo Melo – Carlos Pa-
trocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 936, DE 2000

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 190, de 2000 (nº 424, de
2000, 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 permissão
a ”Fundação Cultural Professora Astrogil-
da Mariano Damasceno“ para executar
serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Santa Rita
do Passa Quatro, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 157, de 17 de setembro de 1999, que outorga
permissão a ”Fundação Cultural Professora Astrogil-
da Mariano Damasceno“ para executar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva-

mente educativos, na cidade de Santa Rita do Passa
Quatro, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – 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 (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 6:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 464, de 2000, do Senador Pedro
Simon, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 488, de 1999,
com o Projeto de Lei da Câmara nº 77, de
1997, que já se encontra apensado ao Pro-
jeto de Lei do Senado nº 618, de 1999, por
regularem a mesma matéria.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Em virtude da aprovação do requerimento, o

Projeto de Lei do Senado nº 488 perde o seu caráter
terminativo e passa a tramitar em conjunto com o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 77, de 1997.

As matérias vão às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania, de Educação e de Assuntos So-
ciais.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 7:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 465, de 2000, do Senador Osmar
Dias, solicitando a retirada, em caráter defi-
nitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 141,
de 2000-Complementar, de sua autoria, que
autoriza o Poder Executivo a instituir o Fun-
do de Participação dos Servidores e dá ou-
tras providências.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram  permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai ao Arquivo.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem
do Dia.

Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara.

(Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Francelino Pere-

ira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.

(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo

Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –

SE) – Sr. Presidente, não há ninguém querendo per-
mutar? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O Senador José Eduardo Dutra pede transfe-
rência de sua inscrição.

Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocí-
nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, um indício expressivo do grande de-
senvolvimento econômico e social de uma nação resi-
de na eliminação do trabalho infantil. Causa, assim,
enorme mal-estar verificar a ocorrência de um grande
número de crianças trabalhadoras em nosso País, ao
mesmo tempo em que se anuncia o corte dos recur-
sos governamentais destinados ao combate dessa
mazela.

Estatísticas recentes do Fundo das Nações Uni-
das para a Infância e Adolescência – UNICEF – indi-
cam haver no Brasil cerca de três milhões de crianças
entre 10 e 14 anos recrutadas para o mercado de tra-
balho. A Constituição de 1988 proibiu de forma explí-
cita o emprego de menores de até 14 anos em qual-
quer tipo de atividade, salvo na condição de aprendiz
– art. 7º, inciso XXXIII. É flagrante, portanto, a viola-
ção de garantias e direitos fundamentais estabeleci-
dos no texto constitucional em favor da população in-
fantil.

Com a emenda constitucional que instituiu a re-
forma da Previdência Social, o limite de idade cons-
tante da mencionada proibição elevou-se para 16
anos. A ofensa contra a proteção garantida pela Carta
aos menores da faixa etária indicada se transformou,
assim, em ato ainda mais repulsivo.

Dos três milhões de crianças trabalhadoras do
Brasil, mais de 800 mil podem fazer tarefas que a
Organização Internacional do Trabalho – OIT – classi-
fica como a ”pior forma de trabalho infantil“. Do total,

86% dos trabalhadores têm entre 10 e 13 anos. Em
números absolutos, São Paulo é o lugar onde há mais
menores empregados: 952 mil na área urbana e 113
na área rural. Já em números relativos, a Bahia lidera,
com 345 mil trabalhadores de 5 a 17 anos nas cida-
des e 552 mil no campo.

Um terço das crianças que trabalham no País
são meninas com escolaridade média de 2,4 anos.
Entre as piores formas de trabalho estão a escravi-
dão, a sujeição por dívida, a prostituição, a produção
de material pornográfico, o tráfico de drogas e ativida-
des que prejudicam a saúde, a integridade física e
moral das crianças.

Os teatros de semelhante tragédia são vários,
mas situam-se de forma acentuada nas tecelagens,
no cultivo da mandioca, nas lavouras de laranja, nas
plantações de tabaco, nas colheitas do sisal.As jorna-
das de trabalho chegam a 12 horas diárias.

A brutalidade do regime imposto a meninos e
meninas não se revela apenas nos graves compro-
metimentos da saúde. Vai além, pois retira-os das es-
colas, quer dizer, condena-os à ignorância e os priva
das proteínas, sais minerais e fontes energéticas en-
contradas na merenda escolar. Pode-se avaliar a ex-
tensão social do problema quando se sabe que, no
Nordeste, há 1,5 milhão de crianças envolvidas em
atividades produtivas. A maioria apresenta lastimável
estado de saúde: são portadores de anemia, exibem
graves seqüelas da subnutrição e, não raro, sofrem os
efeitos de mutilações decorrentes de acidentes de
trabalho.

A necessidade de reverter esse quadro infa-
mante é impositiva, não apenas por configurar insur-
reição criminosa contra a Constituição, mas, acima de
tudo, por reduzir à abjeção mais obscena seres hu-
manos mal desabrochados para a vida. Formas into-
leráveis de trabalho infantil constituem abusos tão
graves dos direitos humanos que o mundo deve enca-
rá-las da mesma forma como encara a escravidão, in-
justificável sob qualquer circunstância.

Esse tipo de virtual escravidão infantil normal-
mente só é associado à Índia, ao Nepal e ao Paquis-
tão. Entretanto, existe também em outras partes do
mundo. No Brasil, por exemplo, o trabalho servil pode
ser encontrado em vários locais, desde as minas de
carvão vegetal, em Minas Gerais e na Bahia, até as
plantações de cana-de-açúcar do Espírito Santo e do
Nordeste do País, e na colheita de sisal, no interior da
Bahia.

A situação das crianças que trabalham com o si-
sal é particularmente degradante em relação aos ris-
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cos que envolvem a atividade. A indústria do sisal é
tão perigosa que mais de duas mil pessoas já perde-
ram dedos, mãos e braços em máquinas obsoletas e
sem segurança, conhecidas como desfibradeiras ou
”paraibanas“. A situação de Nova Floresta, por exem-
plo, é reveladora: o Município tem 2.509 eleitores e
237 operários já perderam dedos, mãos e braços, in-
clusive adolescentes de 15 anos de idade.

O menino Jeremias Saturnino Lima, trabalhador
do sisal em Santa Luz, tornou-se conhecido depois
de aparecer em um programa de televisão afirmando
que o seu grande sonho era deixar o sisal e, no futuro,
”ser elegante“. Para Jeremias, ser ”elegante“ signifi-
cava ter um futuro melhor.

Periodicamente, uma criança como Jeremias
comove o País ao expor, em rede nacional, o drama
de sua infância roubada. Em geral, acabam motivan-
do gestos isolados de ajuda que, em que pese a no-
breza das intenções, pouco alteram a situação da cri-
ança trabalhadora no País.

Qualquer iniciativa de erradição que não ofere-
ça alternativas razoáveis para as crianças trabalhado-
ras – como programas que, apoiados em argumentos
moralistas, simplesmente os tiram de um local de tra-
balho para onde acorreram devido à pobreza extre-
ma – desencadeia uma avalanche de conseqüências
negativas.

Refletindo um amplo consenso, a OIT considera
que a alternativa isolada mais eficaz para conter o flu-
xo de crianças em idade escolar que são envolvidas
nas formas abusivas de emprego ou de trabalho é a
ampliação e a melhoria do sistema educacional, de
modo a atraí-las e mantê-las na escola.

Inúmeras pesquisas citam, ainda, os custos da
educação como um dos maiores problemas para as
famílias pobres. Mesmo quando não há taxas de ensi-
no, pode haver uma infinidade de outros custos: livros
e materiais; uniformes e calçados; transporte e refei-
ção. Isso sem mencionar a perda da renda provenien-
te do trabalho da criança.

Nesse sentido, o Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil – PETI – do Governo Federal reve-
lou-se exemplar. O projeto consiste em fornecer uma
bolsa às famílias para manterem as crianças na esco-
la. O programa, que começou atendendo 3.740 crian-
ças de até 14 anos, em 1996, beneficiou 145 mil cri-
anças no ano passado e pretendia abranger 362 mil
este ano. Em 1993, segundo o Governo, havia 4 mi-
lhões de crianças trabalhando no País, enquanto, em
1998, esse número teria caído para 2,9 milhões.

A despeito desses resultados positivos, o Go-
verno decidiu cortar pela metade o valor das bolsas
para as famílias que têm apenas um filho. Só em Per-
nambuco, onde está concentrada a metade das 145
mil crianças atendidas pelo programa, 37.294 delas
vão receber metade do que ganhavam, segundo es-
tudo do Governo do Estado. No Mato Grosso do Sul,
cinco mil crianças que trabalhavam em carvoarias
também vão ganhar 50% a menos.

Até o ano passado, famílias com duas crianças
recebiam R$50 por mês para deixar o trabalho e fre-
qüentar a escola. No Mato Grosso do Sul, a regra era
diferente: R$50 por criança. Agora, quem tem só um
filho ganhará apenas R$25 mensais.

O corte do valor da bolsa não é a única mudan-
ça no programa. Até o ano passado, as crianças rece-
biam a bolsa dos 7 aos 14 anos, o que garantia que
concluíssem os oito anos de ensino fundamental. Se-
gundo os novos critérios, a criança terá direito à bolsa
por dois anos, renováveis por mais dois. Ou seja, uma
criança que entrou no programa aos 7 anos terá de
sair aos 11 anos.

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
começou no Mato Grosso do Sul, onde conseguiu ti-
rar cerca de 5 mil crianças das carvoarias e planta-
ções de mate. No ano seguinte, foi estendido a Per-
nambuco, Bahia e Rio de Janeiro. O alvo eram as cri-
anças que trabalhavam em canaviais, em Pernambu-
co, e no beneficiamento do sisal e em pedreiras na
Bahia. Hoje, o programa chega até as salinas do Rio
de Janeiro.

Além do corte no valor da bolsa, haverá corte
também na verba da chamada jornada complementar
– período além das aulas em que as crianças têm ati-
vidades recreativas e reforço escolar. Até o ano pas-
sado, o Governo Federal desembolsava R$25 por cri-
ança para a jornada complementar. O dinheiro ia para
os municípios. Agora, o valor caiu para R$20.

Ano passado, o programa gastou R$82 milhões
para atender 145 mil crianças. Este ano terá 182 mi-
lhões para uma meta de 362 mil crianças. O universo
de crianças cresceu 150%, e a verba, 97,6%.

Esse desajuste representa um enorme retro-
cesso no combate ao trabalho infantil. Crianças que
trocaram o trabalho precoce em carvoarias, planta-
ções de sisal e de cana-de-açúcar pela sala de aula
estão prestes a fazer o caminho inverso.

Mais que a sustentação pura e simples da inicia-
tiva, o que é necessário, em verdade, é seu incremen-
to e consolidação até a gradual eliminação da partici-
pação de crianças em atividades que lhes tragam
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prejuízos de quaisquer natureza, física, moral, emoci-
onal ou psicológica.

São várias, portanto, as frentes em que se há de
exercer, e de forma o tanto quanto possível continua-
da, para que se torne realmente eficaz, a luta pela er-
radicação do trabalho infantil, cuja exploração, ainda
que interligada a fatores sócioeconômicos, que não
podemos ignorar, não deve, evidentemente, rema-
nescer, resgatando-se a infância para atividades que
são próprias, centradas no binômio aprendiza-
gem-lazer.

É inadmissível, portanto, a redução dos parcos
recursos destinados ao Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil, uma vez que não se pode imaginar
qualquer outra iniciativa governamental que possa ter
prioridade sobre essa forma perversa de aviltamento
da infância brasileira.

Cumpre, por isso mesmo, Srªs e Srs. Senado-
res, que o combate a essa prática não se esgote na
ação pura e simples dos órgãos governamentais e as-
sistenciais. A luta deve adquirir a necessária dimen-
são nacional. Para tanto, é indispensável a ação do
Congresso Nacional, induzindo ao esclarecimento
público e pressionando o Governo para recolocar a
criança na sala de aula, de onde ela não deve ser reti-
rada para uma inserção precoce no mundo do traba-
lho, em condições manifestamente adversas ao equi-
líbrio de seu crescimento físico e mental.

Parece haver consenso de que o trabalho infan-
til é, predominantemente, o resultado da combinação
da baixa renda familiar com a exclusão escolar, o que
aponta para soluções do tipo de suplementação da
renda familiar associada à orientação do tempo dis-
ponível da criança e do adolescente para a participa-
ção em atividades educativas.

Assim, se já conseguimos implantar um progra-
ma de erradicação de trabalho infantil que atende às
principais recomendações dos estudiosos e especia-
listas da matéria, não podemos permitir que esse pro-
grama tenha sua abrangência e efetividade compro-
metidas por uma redução arbitrária de recursos.

Manifestamo-nos, pois, por meio dos diversos
mecanismos de que dispomos, sobre a necessidade
de se destinar mais recursos para o Programa Nacio-
nal de Erradicação do Trabalho Infantil.

Espero, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que o Fundo para Erradicação da Pobreza, criado por
este Senado, seja aprovado pela Câmara dos Depu-
tados, e que seja transformado em bolsa de estudo,
para que essas crianças possam efetivamente ter um

aprendizado condigno e ser retiradas do trabalho mu-
itas vezes escravo que praticam.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)

– Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – V. Exª tem a palavra.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, gostaria de registrar que hoje
o Ministro da Educação lançou um programa que me-
rece a atenção de todos aqueles que se preocupam
com a educação no Brasil.

Pela primeira vez, Sr. Presidente, o Programa
Nacional do Livro Didático vai entregar os livros em
todo o País no ano anterior ao período letivo a que se
destina.

Fomos hoje a um hangar, no aeroporto de Brasí-
lia, o Ministro da Educação, o Ministro das Comunica-
ções, o Presidente da Empresa de Correios e Telé-
grafos e eu despachar o primeiro lote de livros didáti-
cos para a primeira prefeitura. Significa isso que os
5.507 municípios brasileiros e as 170 mil escolas pú-
blicas de primeiro grau receberão todos os livros didá-
ticos até dezembro deste ano; antes, portanto, do iní-
cio do ano letivo.

Em outras palavras, o livro didático de 2001 será
entregue, nas 170 mil escolas brasileiras ainda este
ano. E mais importante ainda: cada um dos 17 mi-
lhões de brasileiros entre a 1ª e a 4ª série da rede pú-
blica, cada aluno da quatro primeiras séries do ensino
fundamental vai receber um dicionário.

Isso é importante, Sr. Presidente. Todos nós fa-
zemos discursos empolgados a favor da educação,
todos somos defensores da educação. Mas, quando
as coisas ocorrem na prática, elas acabam passando
despercebidas. Estamos evoluindo muito. Há evolu-
ção no número de matrículas, por exemplo: hoje prati-
camente 97% das crianças entre 7 e 14 anos estão
matriculadas na rede pública de ensino. Melhoramos
a qualidade do ensino. Ampliamos muito as matrícu-
las do segundo grau. Há 20 anos apenas 3% dos bra-
sileiros terminavam o primeiro grau matriculados no
segundo grau; passamos para 19,1%.

Avançamos muito. Não estamos de braços cru-
zados.

O que estou dizendo aqui é uma revolução na
educação fundamental. Cada criança entre 7 e 14
anos matriculada em uma das 170 mil escolas da
rede pública oficial de ensino nos 5.507 Municípios,
até dezembro deste ano, receberá livros de Portu-
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guês, Matemática e Ciências. E mais: os 17 milhões
de brasileiros matriculados entre a 1ª e 4ª séries do
primeiro grau irão receber um dicionário, para facilitar
seu conhecimento da Língua Portuguesa, seus traba-
lhos, suas pesquisas e até motivar o interesse para o
estudo da língua pátria.

Essa é uma revolução. Imaginem que há alguns
anos havia municípios que não tinham escolas e es-
colas que não tinham alunos. Imaginem que dez mi-
lhões de crianças entre 7 e 14 anos estavam fora da
escola e hoje 34 milhões de brasileiros entre 7 e 14
anos estão na rede oficial de ensino e todos eles, repi-
to, sem exceção, receberão os livros didáticos do pró-
ximo ano letivo ainda este ano.

Uma grande reclamação que se fazia era a de
que o livro, quando chegava, estava atrasado, pois o
ano letivo já havia começado, ou rasgava. Agora isso
não acontece, porque os livros estão sendo feitos
com controle de qualidade física na elaboração me-
cânica e qualidade de conteúdo, exigindo-se para sua
elaboração no Brasil o certificado da marca ISO. Fato
que significa uma grande revolução.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador,
V. Exª me concede um aparte.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)
– Penso que o Presidente desta sessão vai me permi-
tir uma pequena quebra do Regimento para conceder
um aparte ao Senador Romeu Tuma, que faz aniver-
sário hoje e, portanto, merece o aparte, com a per-
missão do Presidente da Mesa.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador José
Roberto Arruda, ouço com muita satisfação – aliás, já
tinha ouvido ontem à noite no noticiário da Hora do
Brasil – sobre o lançamento do programa do Ministro
Paulo Renato. Estive com S. Exª há cerca de uma
hora e sei da seriedade com que ele tem trabalhado à
frente do Ministério da Educação. Parece-me que a
expectativa é de que o livro dure três anos, pela quali-
dade com que se apresenta. Pedi o aparte para cum-
primentá-lo e transmitir ao Ministro o nosso abraço e
nosso desejo de sucesso por essa iniciativa. Quando
se inicia o ano letivo, a maior alegria da criança é po-
der ter, no primeiro dia de aula, os livros na sua pasta,
mala ou mochila. Essa alegria nós também a tivemos
alguns poucos anos atrás e, portanto, sabemos que
vale a pena. Queria chamar a atenção para a impor-
tância da antecipada entrega dos livros, pois possibili-
ta a fiscalização da chegada dos livros. Tive a triste
missão, um dia, Senador José Roberto Arruda, quan-
do na Polícia Federal, de prender em flagrante, num
armazém de distribuição de livros, uma quadrilha (for-

mada pelo pessoal responsável pela distribuição) que
os cortava para vender como papel velho para ganha-
rem em troca do preço do transporte. E eram livros de
primeira qualidade. Se houvesse pena de morte, dela
eles não poderiam escapar. Então, a antecipação vai
garantir a chegada do livro, porque, no início do ano
letivo, se não chegarem, haverá reclamação. Quero
cumprimentar V. Exª e o Governo que V. Exª tão bem
representa neste Plenário pela maravilhosa iniciativa.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)
– Muito obrigado, Senador Romeu Tuma, que conhe-
ce a questão.

Hoje fomos ao hangar da ECT no Aeroporto de
Brasília. O transporte para todo o território nacional e
a entrega dos livros didáticos em cada uma das 170
mil escolas passa a ser responsabilidade da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, empresa pública,
séria e que tem dimensão de qualidade e amplitude,
presença e capilaridade no território nacional capaz
de cumprir essa missão.

Hoje, portanto, há uma revolução silenciosa na
educação fundamental. Para se ter uma idéia de nú-
meros, Senador Romeu Tuma, em 1994, este mesmo
Programa Nacional do Livro Didático adquiriu aproxi-
madamente 56 milhões de livros e beneficiou 5 mi-
lhões, 459 mil alunos. Do ano 2000 para 2001, o total
de livros adquiridos chegará à espantosa quantidade
de 109 milhões, 650 mil, 315 livros e atenderá 32 mi-
lhões, 523 mil, 493 alunos em todo território nacional.

Para se ter uma idéia, serão investidos neste
programa R$486 milhões. No Estado de São Paulo,
por exemplo, serão fornecidos 19 milhões, 167 mil,
515 livros. E no Amazonas, onde a distribuição é mais
complicada, serão distribuídos 2,5 milhões de livros.

O que importa dizer é que cada diretor de escola
por esse Brasil afora se prepare, porque, até dezem-
bro, tem de receber os livros didáticos de todos os
seus alunos. Aqueles que, eventualmente, tiverem al-
gum problema podem desde logo recorrer à Internet,
onde o número de livros já está previamente distribuí-
do por Estado, cidade e escola, para fazer a conferên-
cia e, também via Internet, qualquer reclamação.

Da eficiência do programa depende diretamente
um passo a mais, um degrau a mais na evolução da
educação pública brasileira. Todos nós que fazemos
vida pública nos acostumamos com aquele discurso
comum na época de campanhas eleitorais, qual seja,
o de que se vai investir em educação. Só que a popu-
lação também está cansada de ver esse discurso se
transformar em discurso vazio, não ir para a prática.
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Agora, sem nenhum tipo de exaltação, é possí-
vel dizer que estamos dando um passo efetivo para a
melhoria da educação fundamental no Brasil, o que é
básico para que construamos uma sociedade mais
justa, uma sociedade menos desigual.

A distribuição desses livros, Sr. Presidente, dife-
re da dos anos anteriores por duas razões.Em primei-
ro lugar, todos as escolas, todas as cidades, todos os
alunos vão recebê-los. É a primeira vez que se univer-
saliza a distribuição do livro fundamental. Indepen-
dente de perguntar se o aluno tem dinheiro para com-
prar ou não, todos irão receber gratuitamente. Em se-
gundo lugar, vão receber antes do início do ano letivo.

Aquela alegria a que o Senador Romeu Tuma se
referia poderá ser experimentada pelos 32 milhões de
brasileiros entre 7 e 14 anos, matriculados na rede
pública oficial de ensino: receber livro novo e bem pre-
parado no primeiro dia de aula do ano 2001.

Independente de vinculações partidárias ou
crenças ideológicas, esse é um passo importante
dado pelo Governo na direção da eficiência de uma
política pública fundamental para o País. Portanto, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com satisfação
que trago essa notícia para que fique registrada na
mais alta Casa Legislativa do País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra ao Senador Ney Suassu-
na. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, observava este
belíssimo panorama que tenho a minha frente: Rui
Barbosa, o Cristo e a bandeira do Brasil. Pensei se al-
gum dia teremos que colocar outro símbolo nacional
nesse painel do Senado. E imaginei uma fotografia
enorme da fazenda do Presidente da República, em
Buritis, Minas Gerais. Afinal, o Supremo Tribunal Fe-
deral determinou que tropas do Exército brasileiro
dessem garantia à fazenda, por ser ela um símbolo
nacional.

Ontem, fiz algumas considerações a respeito do
assunto, analisando o preço pelo qual foi comprada:
US$1.98 o hectare. Uma fazenda de 1.046 hectares
custou, na época, cerca de US$2 mil, comprada pelo
Presidente Fernando Henrique e pelo ex-Ministro das
Comunicações, Sérgio Motta, o famoso ”Serjão“, cai-
xa de inúmeras campanhas, e transferida para uma

empresa constituída pelos dois por US$20, valores
da época.

Portanto, temos uma reincidência no caso de
sonegação fiscal. A primeira vez, provavelmente com-
prada com dinheiro mal havido, porque não declarado
e, a segunda vez, transferida por um valor de US$20.
Dois casos de sonegação de Imposto de Renda.

E essa fazenda é considerada símbolo da nacio-
nalidade. Seria símbolo, Senador Lúcio Alcântara, na
Nicarágua do Somoza, símbolo da corrupção, da so-
negação, da malversação de recursos, da compra
com dinheiro inconfessado. Mas, conforme as coisas
andam e com tal firmeza age o Supremo Tribunal Fe-
deral nessas decisões, vamos acabar ainda, por força
de imposição de liminares, vendo no painel do plená-
rio do Senado uma grande fotografia da Fazenda Bu-
ritis alterando, por liminar, o art. 17 da Constituição
Federal, que define os símbolos nacionais. No entan-
to, este é o Brasil que vivemos hoje.

Já chamei a atenção para esse fato duas ou três
vezes, e a imprensa parece que não se incomoda. É
como aquela doméstica que, flagrada pela patroa di-
ante de um objeto de valor quebrado, diz: ”Não sei,
está quebrado já faz tempo“. Portanto, não tem impor-
tância. Mas trata-se do Presidente da República, e
esse assunto tem que ser levado à frente.

Onde está o Luiz Francisco, o Guilherme
Schelb, o Ministério Público Federal que ainda não in-
vestigou e aprofundou esta questão?

Ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos,
tivemos a presença da Srª Tereza Grossi, que, num
relatório da CPI dos Bancos, foi apontada para ser in-
diciada pelo Ministério Público – relatório aprovado
pelo conjunto dos Senadores, por unanimidade, sem
nenhuma divergência. Ela estava aqui nos explicando
o que aconteceu no Banco do Estado do Paraná. E,
com a competência e autoridade de um especialista
em escândalos econômicos, declarou ao fim que, no
Banco do Estado do Paraná, em 1995, entrou uma
quadrilha que desgraçou o Banco.

Já o Sr. Carlos Eduardo, Diretor do Banco Cen-
tral, foi por outro caminho. De uma forma leviana e ir-
responsável, resolveu dizer que a quebra de um ban-
co não pode ser situada em um determinado tempo,
em um determinado momento, mas que deveria ser
atribuída a uma sucessão de administrações.

Ora, uma dessas administrações esteve subor-
dinada ao meu Governo. Fui Governador de 1991 a
1994, antes de mim, o José Richa e o Senador Álvaro
Dias. Sr. Presidente, como é que nós chamaríamos o
Sr. José Eduardo sem ferir o Regimento Interno no
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Senado: moleque, pilantra? Não sei! Chamá-lo-ei
apenas de irresponsável. Mas, chamei o Sr. José
Eduardo e cobrei a nominação dos administradores
que teriam, antes do período ”lernista“, causado pre-
juízos ao banco – cobrei dele, porque da Tereza
Grossi eu não cobraria. Eu não aviltaria o conjunto
dos Senadores que aprovaram o relatório da CPI me
dirigindo à Srª Tereza Grossi. Penso que a Srª Tereza
Grossi não devia estar na Comissão de Assuntos
Econômicos, esclarecendo malversação de recursos
do Banco do Estado do Paraná; ela devia estar diante
de um juiz ou de um delegado de Polícia, explicando
o caso do Marka-FonteCindam.

O Sr. José Carlos Eduardo não foi capaz de citar
um nome ou um fato, porque, se houve algum desvio
anterior a esse período e o Banco Central tem conhe-
cimento disso, já deveria ter entregado os nomes ao
Ministério Público e aos delegados de polícia. Não,
era simplesmente uma tentativa de diminuir a respon-
sabilidade do atual Governo. Pressionado por mim e,
posteriormente, pelo Senador Osmar Dias, acabou
dizendo que a quadrilha se instalou em 1995, quando
o Governador Jaime Lerner, que, então, era do PDT,
assumiu o Paraná.

Ficou bem clara a tentativa de desmoralização
de Governos anteriores, e eu fiz, nesse momento, a
defesa do José Richa, do Senador Álvaro Dias e a mi-
nha própria, diante de um Diretor do Banco Central
mentiroso e irresponsável, como, aliás, julgo que seja
o conjunto dos atuais Diretores do Banco Central.

No fim da reunião, depois de eu ter me retirado,
assisti, pela Internet, no meu gabinete, ao Presidente
da Comissão, o fagueiro Senador Ney Suassuna, pe-
dir desculpas aos Diretores pelos excessos de alguns
Senadores – o Senador Ney Suassuna que votou o
relatório indiciando a Tereza Grossi e que, posterior-
mente, aprovou o seu nome para assumir uma Direto-
ria do Banco Central de forma absolutamente irres-
ponsável.

Lamento que o Senador Ney Suassuna não es-
teja aqui neste momento. Entretanto, o Senador não
brincará com os seus colegas nem pedirá desculpas
pelo fato de um Senador ter defendido o seu Estado e
a moralidade pública, chaleirando de forma irrespon-
sável e leviana Diretores do Banco Central.

Quero abordar este assunto com mais profundi-
dade, mas esperarei a oportunidade em que o trêfego
Senador Ney Suassuna estiver em plenário, porque
S. Exª senta-se ao meu lado. Chega de chaleirismo às
autoridades do Governo Federal, aos administrado-
res públicos e ao Banco Central, principalmente

quando feito na ausência dos colegas e com o intuito
único de puxar saco.

Sr. Presidente, voltarei ao assunto e agradeço o
tempo que me foi oferecido.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé-
res. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Leomar Quinta-
nilha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
abordar o tema que me traz à tribuna, gostaria de fa-
zer um breve comentário a respeito das eleições mu-
nicipais, notadamente das eleições transcorridas no
Estado do Tocantins, com esse novo processo de
voto eletrônico que, no meu entendimento, apesar de
ainda depender de algum aperfeiçoamento, de algum
aprimoramento para corrigir eventuais falhas mecâni-
cas que o sistema ainda tem, embora apresentadas
num índice muito baixo, mas falhas de natureza técni-
ca, como, por exemplo, a inexistência do voto em se-
parado, quando o eleitor, detendo o título e compro-
vantes de já ter votado em determinada seção por vá-
rias vezes sucessivas e não constando o seu nome
na lista originária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
não pode exercer o seu direito de voto, o seu direito
de cidadão. Todavia, numa análise geral, temos que
cumprimentar a Justiça Eleitoral pela lisura e pela ra-
pidez com que se houve nesse novo processo, dando
informação tempestiva do resultado das eleições. No
Tocantins, as eleições transcorreram em clima de
tranqüilidade e tivemos ali uma demonstração de que
o Governo do Estado vem realizando um trabalho efe-
tivamente revolucionário na área social e econômica,
mantendo a hegemonia das forças que o apóiam na
maioria absoluta de quase 90% dos municípios.

Gostaria de comentar, Sr. Presidente, a respeito
de um projeto de lei que está em discussão na Comis-
são de Assuntos Sociais, com relação aos Organis-
mos Geneticamente Modificados, os transgênicos.

Esse projeto diz respeito a uma moratória, pro-
posto pela eminente Senadora Marina Silva, com ar-
gumentos fortes, sustentados na inexistência de uma
afirmação cabal e final na área técnica de que os or-
ganismos geneticamente modificados não venham
erodir o meio ambiente nem causar danos à saúde.

Fui, Sr. Presidente, Relator desse projeto quan-
do ele tramitou, conjuntamente com dois outros proje-
tos similares que tratavam de rotulagem desses mes-
mos produtos geneticamente modificados. A eminen-
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te Senadora pediu o desapensamento do projeto, dis-
cutindo previamente conosco, no que concordamos,
e o projeto voltou à Comissão de Assuntos Sociais, já
agora distribuído a um novo Relator, que deu um pare-
cer contrário ao que eu havia dado, que era contrário à
moratória. O parecer agora é favorável à moratória.

Entendo, Sr. Presidente, que o Brasil não pode
ficar à margem desse processo de desenvolvimento,
à margem dos avanços que a ciência e a tecnologia
estão oferecendo, notadamente à agricultura. Tive-
mos exemplos em outros segmentos, de fármacos,
de informática, onde o Brasil sofreu prejuízos acentu-
ados. E tive oportunidade, Sr. Presidente, de, há pou-
cos dias, visitar, ao longo do rio Mississipi, nos Esta-
dos Unidos, não só universidades e outras institui-
ções privadas que se dedicam à pesquisa dos orga-
nismos geneticamente modificados, mas também vi-
sitando associações e cooperativas de produtores, e
ainda diversas propriedades rurais, onde pudemos
constatar in loco, na produção de algodão, milho,
soja, arroz e melancia, notadamente de algodão, mi-
lho e soja, que resultados alcançados com a utiliza-
ção dos produtos geneticamente modificados sobre-
pujam muito a agricultura convencional.

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – V. Exª me
permite um aparte, eminente Senador Leomar Quin-
tanilha?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Ouço, com muito prazer, o nobre Senador Carlos Pa-
trocínio.

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Nobre Se-
nador Leomar Quintanilha, gostaria de, mais uma
vez, cumprimentar V. Exª pelo seminário que realizou
no Senado Federal sobre os alimentos transgênicos.
Daí, pudemos observar o aparecimento de alguns
projetos de lei, como o da Senadora Marina Silva,
cuja preocupação é altamente pertinente. Sou daque-
les que comungam com a preocupação de que não é
qualquer modificação em remédio, em alimentação,
que deva ser, de pronto, aprovada para consumo, so-
bretudo humano. Essa é a preocupação que está em
todos os países do mundo, sobretudo na Europa.
Então, creio que o projeto da Senadora Marina Silva
deveria tramitar com uma certa celeridade. Também
apresentei um projeto de lei estabelecendo a rotula-
gem dos produtos geneticamente modificados. Mas o
que está acontecendo aqui no âmbito do Senado e
sobretudo do Congresso Nacional, principalmente
quando os projetos vão para a Câmara, é que esses
projetos nossos nunca são aprovados, ou nunca são
debatidos, como devia, com uma certa celeridade,

com uma certa rapidez. Tenho certeza de que o Go-
verno agora vai mandar uma mensagem ou estabele-
cer um decreto ou uma portaria estabelecendo a obri-
gatoriedade de rotulagem para todos os produtos ge-
neticamente modificados. Há também outros projetos
de lei, que eu próprio tive oportunidade de apresentar
no Senado Federal, que ainda não saíram do passo
inicial, e o Governo Federal está adotando medidas
nesse sentido. Por exemplo, apresentei um projeto de
lei que estabelecia a possibilidade de um servidor pú-
blico, ao completar o tempo exigido por lei para se
aposentar, permanecer no serviço a critério do gover-
no das diversas instâncias, federal, municipal ou es-
tadual, e o Governo começa a possibilitar ao funcio-
nário público, que se aposenta normalmente em tenra
idade, continuar prestando os seus serviços, às ve-
zes, imprescindíveis para o bom andamento das insti-
tuições públicas. Portanto, gostaria mais uma vez de
cumprimentar V. Exª pelo seminário brilhante que fez
sobre os produtos geneticamente modificados e dizer
que devemos conferir maior celeridade na apreciação
de projetos que apresentamos aqui, sobretudo quan-
do são matérias que requerem uma certa urgência na
sua apreciação e na sua aprovação. E quero comun-
gar com a preocupação da eminente Senadora Mari-
na Silva no que diz respeito à introdução de produtos
geneticamente modificados no nosso País sem uma
aferição do seu eventual efeito deletério, porque pen-
so que isso só ocorre depois de muitas pesquisas e
muitas experiências, principalmente in loco. Não é
por outro motivo que o FDA, dos Estados Unidos, de-
mora às vezes 20 ou 30 anos para colocar um medi-
camento para uso humano. Cumprimento V. Exª.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB –TO) –
Nobre Senador Carlos Patrocínio, são seguramente
procedentes as preocupações de V. Exª com relação
aos transgênicos, como também as preocupações da
nobre Senadora Marina Silva. Particularmente, en-
tendo que os transgênicos não podem ser tratados de
forma genérica, cada caso é um caso. Há, por exem-
plo, alguns casos, se não me engano cinco, no Brasil,
que estão emperrados por força de decisão judicial,
por apelos de órgãos ligados à defesa do consumidor,
justamente preocupados com os efeitos que poderi-
am causar à saúde e ao meio ambiente o uso de orga-
nismos geneticamente modificados.

Ressalto, entretanto, que precisamos confiar –
porque temos razões para isso –, acreditar nos vas-
tos, largos e respeitados conhecimentos dos cientis-
tas que trabalham no Brasil, cientistas da melhor
qualificação. Eu me restringiria aos cientistas da
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Embrapa ou da Fiocruz, que se têm dedicado a pes-
quisas, há muito tempo, sobre organismos genetica-
mente modificados. E o que está em questão, que
foi objeto de apreciação tanto da Embrapa quanto
da CTNBio, são organismos que, pela sua serieda-
de, pelo seu compromisso com a sociedade brasilei-
ra, merecem confiança pelo trabalho que fazem –
aliás, a Embrapa tem dado exemplos extraordinários.
O desenvolvimento em termos tecnológicos tanto da
agricultura quanto da pecuária brasileira, muito se
deve ao empenho e ao trabalho altamente qualifica-
do da Embrapa.

Portanto, nobre Senador, entendo que a mora-
tória não é pertinente. Já estão em moratória todos os
produtos geneticamente modificados, que se subme-
tem à fiscalização, ao controle, à pesquisa e à avalia-
ção dos técnicos responsáveis pela liberação do uso,
do plantio e da comercialização. Teremos que nos
preocupar mais com a fiscalização, sim, mas deve-
mos confiar em nossos técnicos, cujos parâmetros
permitem avaliar que os produtos geneticamente mo-
dificados colocados à disposição do produtor brasilei-
ro não causam danos à saúde humana nem ao meio
ambiente.

O Sr. Geraldo Althoff(PFL – SC) – Senador Le-
omar Quintanilha, V. Exª me concede um aparte?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Com muito prazer, ouço o nobre Senador Geraldo
Althoff.

O Sr. Geraldo Althoff (PFL – SC) – Tenho abso-
luta convicção de que a história do mundo será dife-
rente a partir do desenvolvimento da biotecnologia e
da engenharia genética. Com relação ao ser humano,
a transformação será evidente. Nas áreas da pecuá-
ria e da agricultura, a modificação já está acontecen-
do de maneira intensa. Diante disso, quero externar
minha preocupação com relação à moratória que se
faria ao produtos estrangeiros. Novamente, nosso
País estará perdendo a oportunidade do tempo na
tecnologia de ponta. E, sem dúvida nenhuma, se esse
projeto for aprovado da maneira proposta pela emi-
nente Senadora Marina Silva, haverá de acontecer
com a biotecnologia e com os transgênicos o mesmo
que ocorreu com a informática no Brasil: até hoje não
tivemos a capacidade de nos recuperar da moratória
da informática. Fique certo de que, na Comissão de
Assuntos Sociais, V. Exª terá um parceiro a defender
os interesses do País, exatamente impedindo que

exista uma moratória intransigente aos produtos
transgênicos.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB TO) –
Agradeço-lhe pela contribuição, nobre Senador Ge-
raldo Althoff, que demonstra comungarmos da mes-
ma preocupação.

Entendemos que o Brasil, com suas dimensões
continentais e condições edafoclimáticas privilegia-
das, não pode perder a oportunidade de utilizar os re-
cursos oferecidos à nossa agricultura pela ciência e
pela tecnologia, particularmente pela biotecnologia.
Sem esses recursos, seguramente não sairemos
desse patamar de cerca de 80 milhões de toneladas
de grãos que podemos produzir, porque o atraso tec-
nológico se somaria ao custo Brasil, sofrido notada-
mente pelos Estados mediterrâneos como o Tocan-
tins, que aqui represento. Os Estados sem litoral en-
frentam um sobrepreço no transporte tanto para rece-
ber os insumos que utilizam quanto para o desloca-
mento de sua produção, em razão da enorme exten-
são territorial do Brasil, que, além de tudo, privilegia a
modal rodoviária, a mais cara do mundo. Por conse-
guinte, não podemos ficar patinando com uma tecno-
logia tradicional e obsoleta, que não atende aos recla-
mos de uma agricultura que requer cada vez mais
modernidade para atender às necessidades atuais da
sociedade.

Efetivamente, temos que firmar nosso parecer.
E aqueles que se dizem ambientalistas não podem
ser mais patriotas do que nós, não podem ter mais in-
teresse do que nós em preservar o meio ambiente e a
saúde do próximo. Também temos a preocupação
com a saúde do ser humano e com a preservação do
meio ambiente, mas queremos fazer com que o País
encontre os trilhos do desenvolvimento.E por que não
por meio das atividades econômicas e da vocação
natural da sua economia, que é a agricultura? Para
isso, precisamos dos meios modernos que a biotec-
nologia oferece à agricultura, porque sem eles nossas
dificuldades aumentarão bastante e não poderemos
atender à necessidade nacional de geração de ren-
das, de riquezas, de bens e de empregos.

Eminente colega e companheiro de lutas e de
ideais, Senador Geraldo Althoff, espero que esteja-
mos juntos nessa luta para impedir que a moratória
venha a impingir ao desenvolvimento brasileiro um
atraso ainda maior.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Está franqueado o uso da palavra. (Pausa.)
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Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Ribamar Fiquene, Lúcio

Alcântara e Maguito Vilela enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. RIBAMAR FIQUENE (PFL – MA) – Sr.

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o assunto que me
traz a esta tribuna no dia de hoje, ainda que seja de in-
teresse do Estado do Maranhão, é matéria que trans-
cende as suas fronteiras.Com efeito, se Vossas Exce-
lências me permitem, entendo que a Ferrovia Nor-
te-Sul é assunto que diz respeito ao futuro e ao de-
senvolvimento do nosso País como um todo.

Concebida e iniciada em 1987 pelo Presidente
José Sarney, hoje um dos nossos mais ilustres pares
nesta Casa, a Ferrovia Norte-Sul se constituirá, sem dú-
vida, quando estiverem prontos seus 2.066 quilômetros,
na espinha dorsal dos transportes no País, ligando Go-
iânia, no Estado de Goiás, a Belém, no Pará.

Para não me estender sobre a importância estra-
tégica desse empreendimento para os transportes no
País, quero dizer apenas que a Norte–Sul interligará as
Regiões Norte e Nordeste ao Sul e ao Sudeste, por
meio de conexão com a Estrada de Ferro Carajás, as
Ferrovias Centro-Atlântica, Ferroban e Sul-Atlântica.
Além disso, ela também terá outras importantes cone-
xões, como, por exemplo, com a rodovia Belém-Brasília
e com a hidrovia Araguaia-Tocantins.

A capacidade de indução de desenvolvimento
da Norte-Sul também será extraordinária. Ela contri-
buirá para a ocupação econômica e social de cerca
de 1,8 milhão de km² da região do cerrado brasileiro,
viabilizando a implantação de negócios e gerando
cerca de 750 mil empregos diretos e indiretos durante
a sua construção e nos 20 anos subseqüentes.

Além disso, a Ferrovia foi projetada para promo-
ver a integração regional, minimizando custos logísti-
cos, impactos ambientais e o emprego de recursos
públicos. Também contribuirá para melhorar a susten-
tação econômica das concessões ferroviárias recen-
temente outorgadas a empresas privadas.

A Norte-Sul irá, sem dúvida, aproximar os pro-
dutos brasileiros dos grandes mercados do Hemisfé-
rio Norte, via Porto de Itaqui, criando condições de
competitividade para eles, mediante o barateamento
de seu transporte. Exemplo disso é que o trecho
Imperatriz–Estreito já permitiu uma redução nesses
custos da ordem de 30%.

A Ferrovia Norte-Sul tem 226 quilômetros, intei-
ramente construídos com recursos públicos, ligando
as cidades maranhenses de Estreito e Açailândia.
Esse trecho se conecta com a Estrada de Ferro Cara-
jás, que leva ao Porto de Itaqui, em São Luís. Por es-
ses trilhos já foram transportados 2,6 milhões de to-
neladas de carga, dos quais 590 mil toneladas de soja
da safra 2000.

Atualmente está em construção o trecho Aguiar-
nópolis–Colinas do Tocantins, com 32 quilômetros de
extensão.A ponte sobre o rio Tocantins, a maior obra de
arte da ferrovia, com 1.300 metros de extensão, deverá
estar concluída em janeiro do próximo ano, permitindo
que esse trecho esteja concluído ainda em março.

Simultaneamente, está em curso a concorrên-
cia pública para a construção do trecho de 30 quilô-
metros entre Senador Canedo e Porangatu, que mar-
cará o início das obras da Ferrovia Norte–Sul no Esta-
do de Goiás. Quero, aliás, saudar os Governadores
Marconi Perillo e Siqueira Campos, que têm prestado
apoio decidido à Ferrovia. Como parte dessas ações,
o Governo de Goiás resolveu, inclusive, aplicar parte
dos recursos que apurar com a privatização da Cen-
trais Elétricas de Goiás nesse empreendimento.

O restante da Ferrovia deverá ser construído
com recursos privados. Serão necessários, ainda, de
acordo com os estudos realizados, US$ 1 bilhão e
582 milhões para a implantação total da Norte-Sul, aí
incluídos investimentos com locomotivas, vagões, es-
tações e sistema de comunicação, apenas para citar
os mais importantes.

Para isso, a VALEC–Engenharia, Construções e
Ferrovias S/A, empresa pública vinculada ao Ministé-
rio dos Transportes, excepcionalmente bem conduzi-
da pelo Dr. Luiz Raimundo de Azevedo, encomendou
ao ABN–AMRO o projeto de engenharia financeira
necessário para a concretização da empreitada. O
cronograma marca para julho do próximo ano o início
da privatização da Ferrovia.

A viabilidade econômico-financeira do projeto é
indiscutível. Os estudos de mercado foram acompa-
nhados, inclusive, pelo Banco Mundial. O transporte
rodoviário entre o Norte–Nordeste e o Sul–Sudeste,
com distâncias médias de 1.500 quilômetros, gira em
torno de 45 milhões de toneladas por ano, a um custo
marginal de longo prazo de cerca de US$ 38 por
1.000 t.km. A Ferrovia Norte–Sul deverá transportar,
quando completa, seis anos após o início desta fase,
cerca de 12,4 milhões de toneladas por ano, a um
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custo médio de longo prazo de US$ 15 por 1.000
t.km.

A análise macroeconômica do projeto, feita pelo
ABN–AMRO, sob uma perspectiva estritamente públi-
ca, assegura ao investimento uma rentabilidade su-
perior a 30% ao ano. Além disso, está prevista a distri-
buição de dividendos de 35% do resultado líquido, a
partir do término da obra da Ferrovia e do início da ge-
ração de caixa positivo.

Não é por outra razão que confiamos no suces-
so dessa empreitada. Assim, cabe, aqui, cumprimen-
tar o Presidente Sarney pela sua antevisão e pela co-
ragem que teve de iniciar essa Ferrovia em meio a
tanta descrença e tantos ataques. Quero também pa-
rabenizar o Dr. Luiz Raimundo de Azevedo, pela com-
petência com que vem conduzindo todo esse proces-
so voltado para a continuação da Norte–Sul, sempre
com o apoio seguro do Ministro Eliseu Padilha.

Trata-se, sem dúvida, por tudo que já foi dito, de
um projeto de grande magnitude e do maior interesse
para o desenvolvimento nacional. Deve merecer, por-
tanto, o apoio irrestrito desta Casa e de todas as auto-
ridades que a ele possam dar sua contribuição. É o
que peço, com o maior empenho, a Vossas Excelênci-
as, na convicção de estar defendendo os interesses
maiores do nosso País.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, minha presença
na tribuna do Senado Federal deve-se, nesta oportu-
nidade, à necessidade de avaliação de um dos mais
graves problemas que enfrenta nossa sociedade: a vi-
olência.

Inicialmente, é importante salientar que a vio-
lência, infelizmente, passou a fazer parte de nossa
vida quotidiana, provocando mudanças profundas no
comportamento da população e em seus hábitos so-
ciais, refletindo-se no discurso dos meios de comuni-
cação e nas campanhas políticas, mas, fundamental-
mente, traduzindo uma complexa conjunção de fato-
res sociais, econômicos e culturais que transforma-
ram nossa forma de encarar o nosso semelhante, mi-
grando da simpatia e cordialidade para a desconfian-
ça e o desconforto.

A proximidade dos casos de violência crimino-
sa, inclusive com vítimas fatais, que atingem cada um
de nós, não só na vida pública, mas também na vida
pessoal, faz com que nossa consciência se mova,
dramaticamente, para a necessidade de repensar-

mos o tema, não só em termos de práticas de preven-
ção e repressão, mas, principalmente, das causas
mais profundas do desajuste social que tem ocasio-
nado uma quantidade significativa de atos violentos,
elevando as estatísticas nacionais a índices alarman-
tes, já situados entre os piores do mundo.

O tema se engrandece ainda em importância
para os homens públicos, quando o clamor social se
materializa em extraordinárias manifestações de ci-
dadania, como ocorreu em julho passado, ao se insti-
tuir um dia do ”Basta: Eu quero paz“.

Os dados estatísticos levantados mostram, em
primeiro plano, que o grupo etário em que a violência
está mais presente é o de jovens entre os quinze e os
vinte e quatro anos.

De forma sintética, podemos dividir a estrutura
de mortalidade em causas internas, como aquelas
decorrentes das doenças, e externas, como aquelas
decorrentes de acidentes não provocados ou do que
se definiu como violência conjunta, abrangendo homi-
cídios, suicídios e acidentes de transporte.

Em 1998, a população brasileira apresentou
uma proporção de óbitos de 87,3% de causas inter-
nas contra 12,7% de causas externas, aí incluídos
8,7% de óbitos por violência conjunta. Na mesma
pesquisa, fundada em dados do Subsistema de Infor-
mação de Mortalidade – SIM, do Ministério da Saúde,
o grupo etário de 15 a 24 anos apresentou uma pro-
porção de óbitos de 32,1% de causas internas contra
67,9% de causas externas, incluídos 52,3% de óbitos
por violência conjunta, mostrando, pois, que mais da
metade dos jovens nessa faixa etária morrem por
conta de homicídios, suicídios ou acidentes de trans-
porte, causados pela vítima.

Os mesmos dados revelam, numa segmentação
geográfica, que as taxas específicas de óbitos por vio-
lência conjunta, medidas em ocorrências por cem mil
habitantes, apresentam baixa correlação direta com a
renda, uma vez que regiões brasileiras reconhecida-
mente mais pobres, como o Norte e o Nordeste, apre-
sentam taxas mais baixas do que as do Sudeste do
Brasil. Igualmente, verificou-se que, em todas as capi-
tais brasileiras, exceto Palmas, a taxa é superior àque-
la medida para o interior do mesmo Estado, denotando
maior relação entre os hábitos culturais dessas cida-
des e a incidência de atos violentos.

Enquanto em Palmas, São Luís e Salvador, as ta-
xas se situam em torno de 35 óbitos por cem mil habi-
tantes por ano e são as mais baixas do País, em Porto
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Velho, Boa Vista, Recife, Vitória, Rio de Janeiro e Cuia-
bá as taxas superam os 150 óbitos, mostrando que ou-
tros fatores influenciam as ocorrências desses eventos.

Cabe salientar que os valores internacionais
são extremamente baixos, na casa de um dígito, sen-
do que apenas 12 países, entre os quais o Brasil su-
peram a casa de 10 óbitos por cem mil habitantes por
ano, na medição da mortalidade por violência conjun-
ta entre jovens de quinze a vinte e quatro anos.

O estudo em referência, denominado ”Mapa da
Violência II – Os jovens do Brasil“, de autoria do prof.
Jacobo Waiselfisz, publicado em livro pela UNESCO,
tece importantes considerações sobre a evolução his-
tórica negativa da violência conjunta, cuja síntese
está no fato de que, enquanto os jovens de quinze a
vinte e quatro anos representavam 21,1% da popula-
ção brasileira em 1980, passaram a representar
19,8%, em 1998.

Enquanto a mortalidade geral do País caía de
633 para 574 óbitos por cem mil habitantes por ano,
no período avaliado, a faixa etária em estudo apre-
sentou um crescimento de 128 para 140 óbitos anua-
is, crescendo sua participação de 20,2% para 24,4%
dos óbitos nacionais.

A avaliação sazonal da violência conjunta apre-
sentou pontos de máximo nos meses de férias e nos
fins-de-semana, o que denota nitidamente a influên-
cia de hábitos culturais na ocorrência de tais eventos.

Não é meu propósito apresentar somente um
conjunto de estatísticas sobre a violência. Elas são
úteis para configurar a tese, já por nós sobejamente
conhecida, de que a violência cresceu significativa-
mente e ocupa lugar de destaque nas preocupações
nacionais.

Nossas atividades, campanhas e esforços con-
tra a violência são ainda insuficientes e não produzi-
ram o efeito realmente substantivo que desejamos: a
redução dos indicadores que apresentei.

Devemos aprofundar cada vez mais a discussão
da questão, indubitavelmente centrada na educação
dos jovens, para que possamos reverter o cenário
que foi aqui apresentado.

Permito-me tecer algumas reflexões sobre o
tema, nos termos em que iniciei este pronunciamento,
com a convicção de que mais do que medidas de pre-
venção e repressão, de curto prazo e de efeito parcial
e discutível, o caminho passa por uma avaliação do
cenário em que estão atualmente inseridos os jovens
brasileiros.

Precisamos delinear estratégias que promovam
o aprimoramento pessoal, a revalorização e o fortale-
cimento da identidade juvenil, bem como intensificar
os mecanismos que permitam a participação dos jo-
vens, como setor ativo e consciente, na construção da
cidadania e do desenvolvimento do País.

Precisamos identificar e dar respostas às deman-
das, necessidades e inquietações de nossos jovens,
criar mecanismos institucionais de expressão e de diá-
logo e incentivar a geração de lideranças positivas que
se contraponham ao cenário de más influências às qua-
is estão submetidos os nossos rapazes e moças.

O crescente e alarmante aumento no consumo
de drogas, a desconfiança nas instituições democráti-
cas e o desinteresse na participação política e comu-
nitária, que se somam enfim numa perda de perspec-
tiva de futuro, são problemas específicos que devem
ser objeto de nossa atenção profunda e imediata.

De forma multidisciplinar, mas, como já frisei,
sob a ótica predominante da ação educacional em to-
dos os foros, temos de cuidar da juventude, não só
para que não as percamos, sob forma de mais um
ponto na nefasta estatística da violência, mas para
que nos ajude a transmitir a cada nova geração um
caminho de desenvolvimento e aprimoramento da so-
ciedade brasileira.

Permito-me concluir com uma referência à en-
trevista concedida à Revista Veja, no dia 16 de agosto
passado, pelo sociólogo Gláucio Soares, Professor
Titular da Universidade da Flórida, onde pesquisa, há
25 anos, sobre a violência na América Latina.

Dentre suas considerações e sugestões, sugere
o Professor Soares que, no âmbito das ações a serem
empreendidas, seja avaliado e considerado o modelo
de participação comunitária promovido pela cidade
de Boston, nos Estados Unidos, em que se conseguiu
uma redução dos índices de violência em 70%.

Naquela cidade, um programa antigangues en-
volveu, numa parceria real e construtiva, a polícia, as
igrejas, independentemente do credo, os clubes soci-
ais e de serviços, as ONGs e a comunidade em geral,
para, ao lado das autoridades de governo, identificar
e resolver os conflitos em grupos de jovens de toda a
cidade.

Tanto por meio de campanhas de caráter geral
como pela atuação em cada caso específico, procu-
rou-se oferecer alternativas que permitissem a reinte-
gração de membros de grupos violentos ao convívio
normal na comunidade, sem descuidar do cumpri-
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mento da lei, com a repressão e punição quando ne-
cessárias.

Já que temos perfeitamente identificados os bol-
sões de violência em nosso País, devemos agora dis-
cutir e encaminhar soluções para os problemas da vi-
olência, mostrando a todos e a cada um dos jovens
que ele é fundamental para a nossa sociedade, por-
que, mais do que tudo, ele é o futuro do nosso Brasil.

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR.MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.Pre-

sidente, Srªs. e Srs. Senadores, no exercício da vida pú-
blica, as verdadeiras lições e os mais sábios ensina-
mentos vem sempre do povo.Na democracia é assim.É
no gesto espontâneo do ir às urnas que as pessoas se
expressam com a mais completa sinceridade

Acostumado a ouvir duros e consistentes pro-
nunciamentos e alertas da oposição, sem esboçar a
menor reação, o governo federal teve agora que escu-
tar, calado, um duro e claro clamor por mudanças na
gestão do país. Um discurso definitivo, de uma nota
só, despido das imponentes frases de efeito, mas re-
cheado pelo pragmatismo real de quem não quer ou-
tra coisa senão condições para viver dignamente.

As urnas disseram não à política econômica e
às tímidas ações sociais e de desenvolvimento gera-
das pelo governo. Foi o não agonizante do doente que
caminha para a morte porque não consegue comprar
o remédio cada dia mais caro. O não irritado do traba-
lhador, que tem de deixar seu automóvel em casa
porque o preço do combustível chegou a um patamar
insuportável. O não de revolta do cidadão que viu sua
vida ruir com o desemprego que bateu à sua porta. O
não que quase não se escuta, dos milhões de miserá-
veis que não tem forças para gritar, pois falta-lhe até o
de comer.

O povo simplesmente disse não. Candidatos co-
locados dentro de um espectro de oposição, com um
discurso fortemente contrário ao governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, venceram já no primeiro
turno ou chegaram na frente para o segundo turno em
15 capitais e num número expressivo de grandes e mé-
dios municípios. Inclui-se nesse grupo a influência de-
terminante de cidades como São Paulo, Belo Horizonte,
Porto Alegre, Goiânia, Curitiba, Recife.

Mesmo em algumas cidades onde o PSDB ven-
ceu, foi com o discurso da oposição. Em Teresina, no
Piauí, por exemplo, o tucano Firmino Soares, no dia
da homologação de seu nome como candidato, dis-
cursou em alto e bom som que não queria o presiden-

te em seu palanque. Declaração que ganhou reper-
cussão nacional dada a sua gravidade política.

O recado das urnas foi muito claro. Mas parece
que a empáfia tapou de forma irreversível os ouvidos
daqueles que conduzem os nossos destinos.O governo
tenta minimizar a derrota que sofreu nas eleições, com
a alegação infantil de que este foi um pleito onde predo-
minaram as discussões locais. Não é verdade.

Durante todo o processo, pudemos ler em pes-
quisas de todos os institutos sérios deste país, a
constatação de que o povo queria os temas nacionais
no centro do debate eleitoral. Participei da campanha
em cinco estados e pude perceber isso com muita
clareza. Não foi uma eleição plebiscitária, é verdade.
Mas o povo julgou e condenou a equivocada política
do governo. Uma política de mão única, que age com
o freio de mão engatado quando o assunto é desen-
volvimento e políticas sociais.

Sinto-me à vontade ao fazer esta análise. Desde
o primeiro dia que entrei neste plenário tenho sido co-
erente em minhas posições em relação ao governo.
Estou a cada dia mais convencido de que o caminho
correto não é este que eles defendem para o Brasil.
Há uma inversão de prioridades monumental nas
ações. É por isso tenho defendido que o meu partido,
o PMDB, assuma uma postura diferente no Congres-
so. Uma postura clara de independência, dispensan-
do participação em cargos e ministérios. O recado
das urnas reforça essa minha convicção.

Não foi por outro motivo que defendi, numa reu-
nião do meu partido em Goiás na última segunda-fei-
ra, que o PMDB recomendasse aos seus filiados e se-
guidores o voto no deputado federal Pedro Wilson, do
PT, no segundo turno das eleições em Goiânia. Posi-
ção homologada por todo o partido. Foi uma decisão
responsável, tomada justamente porque é o deputa-
do Pedro Wilson, entre os dois candidatos restantes,
aquele que representa esse sentimento de oposição
e repúdio da população ao Governo Federal. Que no
caso de Goiás se amplia, pois é um sentimento exten-
sivo ao governador e ao prefeito da capital, ambos do
PSDB. Os dois, como FHC, amargam baixíssimos ín-
dices de popularidade em função do equívoco de
suas administrações.

Por falar em Goiás, quero também tecer rápidas
considerações sobre as eleições em meu estado. Lá,
o uso da máquina por parte do governo foi algo vergo-
nhoso. Nunca se viu tamanhas e tão descaradas for-
mas de pressão por parte do governador e seus auxi-
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liares. Um desespero na tentativa de forçar o voto,
que geraram situações que seriam hilárias, se não
fossem extremamente graves.

A tônica dos pronunciamentos do governador
Marconi Perillo nos palanques foi de ameaças. Clara-
mente dirigia-se ao povo dizendo que ou votavam no
seu candidato ou ele simplesmente iria virar as costas
para a cidade, como se vivêssemos num território de
currais eleitorais. Digo isso com muita responsabilida-
de. Tenho vários de seus discursos gravados em fita,
que servirão de base para uma ação que o PMDB irá
mover contra ele na Justiça Eleitoral.

Ação essa que irá se somar a outra, movida pelo
próprio Ministério Público, que ganhou destaque naci-
onal em matérias da revista IstoÉ e do jornal O Esta-
do de S.Paulo, duas semanas atrás. Trata-se de uma
denúncia da mais alta gravidade. Em setembro, o go-
verno foi flagrado pagando, através da empresa de
energia elétrica do estado, quatro milhões e meio de
reais a uma fundação do Rio de Janeiro por um traba-
lho de consultoria que nunca foi realizado e cuja con-
tratação se deu sem licitação. O Ministério Público
tem fortes indícios de que esse dinheiro foi desviado
para a campanha eleitoral em Goiânia e no interior.

Para confirmar a suspeita, foi pedida a quebra
de sigilo bancário da deputada federal Lúcia Vânia,
que era a candidata do PSDB em Goiânia, do presi-
dente da Centrais Elétricas e de dois coordenadores
da campanha do partido, que estranhamente são au-
xiliares de primeiro escalão do governo do Estado. O
Banco Central também foi acionado pela Justiça Elei-
toral para fazer o rastreamento do dinheiro.

Mas o povo é sábio. Apesar dos abusos cometi-
dos, apesar da irresponsabilidade com que se usou e
abusou do poder da máquina administrativa, a deci-
são popular foi emblemática . As forças ligadas ao go-
vernador tiveram uma derrota retumbante, a começar
pelas duas cidades que garantiram a ele a vitória em
98: Goiânia e Anápolis.

O PMDB, apesar do processo de perseguição
violento que sofreu nesses dois anos, emergiu forte
das urnas, mantendo a condição de maior partido de
Goiás. Individualmente, o PMDB continua no coman-
do da maioria das prefeituras, quase setenta no total.
Entre elas, cidades importantes e influentes como
Luziânia, Catalão, Jataí, Morrinhos, Santa Helena,
Planaltina, Uruaçu, Minaçu, entre tantas outras. Ven-
cemos na metade das cidades de grande porte e na

maioria absoluta dos municípios de médio e pequeno
porte do estado.

Uma vitória que expressa o descontentamento
das pessoas com a paralisia do governo. E que nos
reforça na luta para retomarmos, com o apoio dos goi-
anos, o comando do estado. Nosso objetivo é fazer
com que Goiás volte a viver dias de solidariedade e
justiça social e a ostentar índices expressivos de de-
senvolvimento, como acontecia no período em que
era governado pelo PMDB.

Sempre respeitei a decisão e as orientações
que vem do povo. E, nessa eleição, os ensinamentos
foram muito claros. Continuarei, portanto, com a res-
ponsabilidade e o vigor que a situação exige, no com-
bate às diretrizes traçadas para o país, defendendo
uma urgente e necessária mudança de rumos.

No âmbito regional, irei lutar com todas as for-
ças para que o atual governo não acabe com as con-
quistas alcançadas por Goiás ao longo dos últimos 16
anos. Estarei, juntamente com os demais companhei-
ros de partido, me posicionando de forma clara e fir-
me para que o governo não leve adiante o projeto de
dilapidar os dois maiores patrimônios de Goiás, que
são a Centrais Elétricas (Celg) e a Companhia de Sa-
neamento (Saneago), ameaçadas de privatização.

Nossa luta é pela construção de um estado e
um país justo, onde todos tenham igualdade de opor-
tunidades e onde a política seja exercida com extre-
mo zelo, seriedade e honestidade. Uma política que
coloque sempre, não apenas nos discursos, o povo
em primeiro lugar.

Muito obrigado.
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, dia 05, a realizar-se às 10 horas, a
seguinte

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 87, DE 1999

Terceiro dia de discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senador Romeu
Tuma, que altera dispositivo da Constituição Federal
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(§ 8º do art. 144 – constituição de guardas municipa-
is), tendo

Parecer sob nº 796, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Iris Rezende, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que
apresenta, com voto em separado do Senador José
Eduardo Dutra.

– 2 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 88, DE 1999

Terceiro dia de discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 88, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senador Lúcio
Alcântara, que altera os arts. 49, 57, 59, 66, 67 e 166
da Constituição Federal e reduz as hipóteses de Ses-
são Conjunta do Congresso Nacional, tendo

Parecer favorável, sob nº 847, de 2000, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jefferson Péres.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 136, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 136, de 2000 (nº 376/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Educacional e Social de Montanha a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Montanha, Estado do Espírito Santo, tendo

Parecer favorável, sob nº 915, de 2000, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Ricardo San-
tos, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

– 4 –

REQUERIMENTO Nº 466, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
466, de 2000, do Senador Roberto Freire, solicitan-
do a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Se-
nado nºs 76 e 137, de 2000, por regularem a mesma
matéria.

– 5 –

REQUERIMENTO Nº 467, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
467, de 2000, do Senador Amir Lando, solicitando o
desapensamento dos Projetos de Lei do Senado nºs
287 e 569, de 1999, do Projeto de Lei da Câmara nº
10, de 1998.

– 6 –

REQUERIMENTO Nº 488, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
488, de 2000, do Senador Jefferson Péres, solicitan-
do a tramitação conjunta das Propostas de Emenda à
Constituição nºs 77, de 1999; 2, 22 e 28, de 2000, por
regularem a mesma matéria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 5
minutos.)

Ata da 3ª Reunião
realizada em 18 de setembro de 2000

(Publicada no DSF, de 19 de setembro de 2000)

RETIFICAÇÃO

No sumário da Ata, à página nº18751, 1ªcoluna,
no Item 1.2.2 – Aviso da Presidência referente ao es-
tabelecimento de calendário para a tramitação do
Projeto de Lei nº 38, de 2000-CN, encaminhado atra-
vés da Mensagem nº 820, de 2000-CN,

Onde se lê:
... Projetos de Lei nºs 18 a 23, de 2000-CN,...

Leia-se:
... Projeto de Lei nº 38, de 2000-CN,...
.........................................................................

––––––––––––––––

AGENDA DO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

4-10-00
Quarta-feira

15:30 – Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal
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Ata da 129ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 5 de outubro de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Carlos Patrocínio
Jonas Pinheiro, Henrique Loyola e Romeu Tuma

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SENHORES SENADORES:

Ademir Andrade Agnelo Alves Alvaro Dias –
Amir Lando – Antonio Carlos Magalhães – Antô-
nio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Bello Parga
– Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Pa-
trocinio – Djalma Bessa – Edison Lobão – Emília
Fernandes – Fernando Matusalém – Francelino
Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo
Cândido – Geraldo Melo – Gerson Camata – Gil-
berto Mestrinho – Heloísa Helena – Henrique Lo-
yola – Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader Bar-
balho – Jefferson Peres – Jonas Pinheiro – Jorge
Bornhausen – José Agripino – José Alencar –
José Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jorge –
José Roberto Arruda – José Sarney – Juvêncio da
Fonseca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha –
Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Otavio –
Luiz Pontes – Maria do Carmo Alves – Marina Sil-
va – Marluce Pinto – Moreira Mendes – Mozarildo
Cavalcanti – Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo
Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Si-
mon – Ramez Tebet – Renan Calheiros – Ribamar
Fiquene – Ricardo Santos – Roberto Freire – Ro-
berto Requião – Romero Jucá – Romeu Tuma –
Ronaldo Cunha Lima – Sérgio Machado – Teotô-
nio Vilela Filho – Tião Viana – Valmir Amaral – Wel-
lington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 68 Srs. Se-
nadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz
Otávio, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM  DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 907, DE 2000-CN
(Nº 1.415/2000, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelênci-
as, acompanhado de Exposição de Motivos do Se-
nhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, Interino, o texto do projeto de lei que “Abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
do Desenvolvimento Agrário, crédito suplementar no
valor de R$31.000.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento”.

Brasília, 4 de outubro de 2000.– Marco Maciel.

EM Nº 262/MP

Brasília, 2 de autubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O Ministério do Desenvolvimento Agrário solici-

ta a abertura de crédito suplementar ao Orçamento
Fiscal da União (Lei nº9.969, de 11 de maio de 2000),
no valor de R$31.000.000.00 (trinta e um milhões de
reais), para reforçar dotação orçamentária de sua
Administração direta.

2. A solicitação em pauta destina-se à imple-
mentação de ações no âmbito do Programa Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar — PRONAF, direciona-
das à capacitação de agricultores, com vistas a pro-
porcionar-lhes os conhecimentos necessários à ela-
boração e implantação de projetos economicamente
sustentáveis, e a assegurar o desenvolvimento rural
deste segmento.

3. A abertura do crédito viabilizar-se-á mediante
projeto de lei, a ser encaminhado à apreciação do
Congresso Nacional, cujos recursos decorrerão de



anulação parcial das dotações da Reserva de Contin-
gência, estando em conformidade com o disposto no
art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964, e obedecidas as prescrições do art. 167, in-
cisos V e VI, da Constituição.

4. Nessas condições, submeto à elevada delibe-
ração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei,
que visa a efetivar a abertura do referido crédito su-
plementar.

Respeitosamente. – Guilherme Gomes Dias,
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Interino.

PROJETO DE LEI Nº 44, DE 2000-CN

Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, crédito suplementar no
valor de R$31.000.000,00, para reforço de

dotações consignadas no vigente orça-
mento.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da

União (Lei nº9.969, de 11 de maio de 2000), em favor
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, crédito su-
plementar no valor de R$31.000.000,00 (trinta e um
milhões de reais), para atender à programação indi-
cada no Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão da anulação par-
cial de dotações da Reserva de Contingência, indicada
no anexo II desta lei, no montante especificado.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brasilia,   de         de 2000.
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LEGISLAÇÃO CITADA

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.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui normas gerais de direito fi-
nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Fe-
deral.

....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e

especiais depende da existência de recursos disponí-
veis para ocorrer a despesa e será precedida de ex-
posição justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)

I – o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior;

(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;

(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total

de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

IV – o produto de operações de crédito autoriza-
das, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realiza-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a dife-
rença positiva entre o ativo financeiro e o passivo fi-
nanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos crédi-
tos adicionais transferidos e as operações de crédito
a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferen-
ças acumuladas mês a mês entre a arrecadação pre-
vista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendên-
cia do exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduz
ir-se-á a importância dos créditos extraordinários
abertos no exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
....................................................................................

(À Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.)

PARECER Nº 937, DE 2000

Da Comissão de Relaçoes Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 196, de 2000 (nº
639, de 2000, na origem) que “Aprova o
texto do Acordo por Troca de Notas, en-
tre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos
da América para o Fornecimento de Ma-
terial de Defesa Norte-Americano, cele-
brado em Washington, em 2 de junho de
2000".

Relator: Senador José Fogaça

I – Relatório

Atendendo a dispositivo constitucional, o Se-
nhor Presidente da República submeteu à apreciação
do Congresso Nacional o texto do Acordo, por Troca
de Notas, em epígrafe, devidamente acompanhado
de exposição de motivos de nosso Chanceler.

Segundo afirmação do Itamaraty, o referido ins-
trumento é mais comumente conhecido como ”Acor-
do 505", em referência a seção de mesmo número do
“Foreign Assistance Act” (1961), que regula o forneci-
mento de material de defesa, em bases concessiona-
is, por parte das forças armadas norte-americanas.

Os Estados Unidos da América já assinaram
acordos do gênero com 86 países, inclusive com to-
dos os da América Latina, à exceção de Cuba.

Relata ainda a exposição de motivos do Executi-
vo, o compromisso brasileiro, aplicável somente aos
materiais e serviços cedidos pelo Governo nor-
te-americano ao amparo do Acordo 505, de não re-
passar tais equipamentos a terceiros, de garantir a
segurança desse material e de eventualmente autori-
zar sua verificação, sempre de comum acordo.

O acordo em apreço foi discutido desde o final
de 1998 pelas autoridades bilaterais: o Ministério das
Relações Exteriores e o Ministério da Defesa, pelo
Brasil, e o Departamento de Estado e o Pentágono,
pelos Estados Unidos.

Como o Brasil desejasse ver constar do docu-
mento alguns esclarecimentos adicionais e os Esta-
dos Unidos só pudessem oferecer um texto-padrão,
pré-aprovado pelo Congresso, decidiu o Embaixador
norte-americano em Brasília, utilizar o procedimento
que possibilitou acordo do mesmo tipo com o México,
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isto é, apresentar uma “side letter” que complemen-
tasse os termos do Acordo 505.

Desse modo, as principais questões levantadas
pelo Brasil foram assim solucionadas:

a)os artigos que determinam a observação con-
tínua e a verificação devem na prática ser implemen-
tados de forma cooperativa e aceitável por ambos os
países;

b) ao participar da referida verificação, o pesso-
al norte-americano não participará de qualquer ativi-
dade operacional do Governo brasileiro na utilização
do equipamento de defesa;

c) as ofertas ao Brasil de artigos de defesa, trei-
namento correlato e outros materiais de defesa, no
âmbito do “Foreign Assistance Act”, de 1961, serão
efetivadas por meio de oferecimentos em separado
da Parte dos Estados Unidos; os compromissos assu-
midos no acordo somente se aplicarão os menciona-
dos materiais de defesa a partir da aceitação pelo
Brasil dos mencionados oferecimentos.

É o relatório.

II – Análise

A Nota enviada pelo Embaixador brasileiro em
Washington, em 2 de junho de 2000, à Senhora Se-
cretária de Estado dos Estados Unidos da América,
aderindo aos termos da proposta americana, revela o
conteúdo dos compromissos assumidos pelo Brasil
ao aceitar os mencionados equipamentos de defesa:

1) o Governo brasileiro não permitirá, salvo con-
sentimento dos Estados Unidos, qualquer uso do ma-
terial por quem não seja funcionário, empregado ou
agente do Governo Brasileiro.

2) não transferirá nem permitirá que qualquer
funcionário, empregado ou agente transfira tais mate-
riais por meio de doação, venda ou qualquer outra
modalidade.

3) não utilizará o material para fins outros que os
pactuados.

4) os mencionados materiais, quando não forem
mais necessários para os propósitos pactuados, se-
rão devolvidos aos Estados Unidos da América.

5) o montante líquido das vendas, recebido pelo
Governo Brasileiro ao transferir, com o consentimento
americano, qualquer artigo de defesa a ele fornecido,
a título de doação, deverá ser pago ao Governo dos
Estados Unidos.

6) o Governo brasileiro manterá a segurança
dos referidos materiais e permitirá sua avaliação e ob-
servação contínuas.

7) os Estados Unidos poderão, esporadicamen-
te, fornecer outros materiais de defesa e treinamento
correlato ao Brasil, de conformidade com outras leis.

III – Voto

O Senado Federal já havia manifestado sua pre-
ocupação quanto ao presente Acordo, do qual se ti-
nha notícia apenas pela mídia. Houve, inclusive, da
parte de alguns ilustres Senadores, a apresentação
de requerimentos de informação às autoridades res-
ponsáveis pela defesa no Brasil.

Julgo, contudo, após leitura do material anexado
ao processado, que o acordo pode trazer benefícios
ao Brasil, sem ferir a nossa soberania. A “side letter”
que complementa ao Acordo 505 dá garantias de que
teremos autonomia na implementação do Acordo.

Além disso, deve-se enfatizar que alguns des-
ses equipamentos já estão no Brasil sob a modalida-
de de contratos de leasing, que estão por chegar a
seu término.

Voto, portanto, pela aprovação do Presente
Acordo, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
nº 196/2000.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2000.– José
Sarney, Presidente – José Fogaça, Relator – Lauro
Campos (voto Contrário) – Gilberto Mestrinho –
Mozarildo Cavalcanti – Tião Viana – Emilia Fer-
nandes (abstenção) – Romeu Tuma – Pedro Piva –
Djalma Bessa – Moreira Mendes.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Do
Expediente lido, que vai à publicação, consta men-
sagem presidencial encaminhando o Projeto de Lei
n.º 44, de 2000-CN, que vai à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos da Resolução n.º 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do projeto:

Até 10-10 publicação e distribuição de avulsos;

Até 18-10 prazo final para apresentação de
emendas;

Até 23-10 publicação e distribuição de avulsos
das emendas;

Até 2-11 encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Luiz Otávio.

É lido o seguinte:
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Excelentíssimo Senhor Antonio Carlos Magalhães
Presidente do Senado Federal

REQUERIMENTO Nº 513, DE 2000

Senhor Presidente,

Nos termos do disposto no art. 258, do Regi-
mento Interno do Senado, requeiro Tramitação em
Conjunto dos Projetos de Lei do Senado nºs 73 e
203, de 2000 com os Projetos de Lei do Senado nºs
122, 131, 198, 223 e 356, de 1999 e nº 18, de 2000,
que já tramitam em conjunto, por versarem sobre
matéria correlata (saque no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) para pagamento de men-
salidades escolares no ensino médio e superior, de
dívidas do Programa de Crédito Educativo e dá ou-
tras providencias).

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. Se-
nador, Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O re-
querimento lido será publicado e, posteriormente, in-
cluído em Ordem do Dia, nos termos do artigo 255,
inciso II, alínea ”c“, item 8, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre
a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Luiz Otávio.

É lido o seguinte:

Of nº 133/2000-GLDPT

Brasília, 4 de outubro de 2000

Senhor Presidente,

Em atenção ao Oficio nº 1.377/2000, comu-
nico a Vossa Excelência que estou indicando o
Senador Sebastião Rocha para compor a Comis-
são Parlamentar de Inquérito criada pelo Reque-
rimento nº 497, de 2000, destinada a investigar
fatos envolvendo as associações brasileiras de
futebol.

Atenciosamente, – Heloísa Helena Líder do
Bloco Parlamentar de Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência designa o Senador Sebastião Rocha para
compor a referida Comissão, nos termos do ofício
que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.

São lidos os seguintes:

OF nº 136 /2000-GLDPT

Brasília, 4 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor
Senador Antonio Carlos Magalhães
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que estou indi-

cando o Senador Tião Viana, em substituição à Se-
nadora Marina Silva, para compor a Comissão Parla-
mentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº
475, de 2000, destinada a apurar as denúncias vei-
culadas a respeito da atuação irregular de organiza-
ções não-governamentais – ONGs.

Atenciosamente, Heloísa Helena, Líder do Blo-
co Parlamentar de Oposição.

Oficio nº 1.870-L-PFL/00

Brasília, 5 de outubro de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce-

lência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 2.061, de 29
de setembro de 2000, que ”Dispõe sobre o Programa
de Recuperação Fiscal – REFIS", em substituição
aos anteriormente indicados.

EFETIVO:
Deputado GERVÁSIO SILVA
SUPLENTE:
Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,

Líder do PFL.

Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Indico, em substituição à designação desta Pre-

sidência, os senadores do PSDB que comporão a Co-
missão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte
Medida Provisória:

MP Nº: 2.060

Publicação DOU: 27-9-00

Assunto: Dispõe sobre o reajuste dos benefí-
cios mantidos pela Previdência Social, e altera dispo-
sitivos das Leis nºs 8.212 e 8.213 de 24 de julho de
1991, 9.604, 5 de fevereiro de 1998, 9.639, de 25
maio de 1998, 9.717 de 27 novembro de 1998, e
9.796, de 5 de maio de 1999, e dá outras providênci-
as.

Titular: Ricardo Santos
Suplente: Luiz Pontes
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Brasília, 28 de setembro de 2000. – Senador
Sérgio Machado, Líder do PSDB.

Sr. Presidente do Congresso Nacional

Indico, em substituição à designação desta
Presidência, os senadores do PSDB que comporão
a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a
seguinte Medidas Provisória:

MP Nº 2.061

Publicação DOU: 2-10-00

Assunto: Dispõe sobre o programa de recupe-
ração fiscal.

Titular: Sérgio Machado Romero Jucá
Suplente: Romero Jucá
BrasÍlia 2 de outubro de 2000 – Senador Sergio

Machado – Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Serão fe-

itas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-

dência comunica ao Plenário que, nos termos do inci-
so I do art. 2º da Resolução n.º 1, de 1966-CN, enca-
minhou o Projeto de Lei do Senado n.º 176, de 2000,
à Comissão Parlamentar Conjunto do Mercosul por
versar sobre matéria de seu interesse.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Tião Viana, pela ordem.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem) – Sr.Presidente, com base no Regimento, solici-
to a minha inscrição para uma comunicação inadiá-
vel.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Na pror-
rogação da Hora do Expediente, V. Exªdisporá de cin-
co minutos para fazer a sua comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Há ora-
dores inscritos.

Por cessão do Senador Luiz Otávio, tem a pala-
vra o Senador Osmar Dias, por vinte minutos.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.) – Sr.Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, hoje não vou falar do
Banestado, embora devesse, já que o Secretário da
Fazenda do Paraná usou toda a sua dose de cinismo e
falsidade ao dizer para a imprensa daquele Estado, on-
tem, que quem desbaratou a quadrilha que estava no
Banestado Leasing foi o Governo do Paraná.Ora, é mu-
ita cara-de-pau! Foi o próprio Governo do Paraná quem
nomeou a quadrilha. Mas tratarei do assunto outro dia,

porque hoje quero falar de alguns problemas que exi-
gem decisão urgente do Governo Federal.

Dirijo-me diretamente aos Ministros da Fazen-
da, do Planejamento e até ao Presidente da Repúbli-
ca acerca de um processo de desmantelamento da
agricultura, em razão de três problemas – cuja solu-
ção dependem de uma atitude rápida do Governo Fe-
deral -, que quero destacar.

Primeiro, houve um sinistro em Estados produ-
tores – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo – oca-
sionado por intensa geada, que caiu por diversos dias
ininterruptos e, praticamente, dizimou a produção dos
Estados do Sul, atingindo também o Estado de São
Paulo de forma intensa. Muitos produtores tinham as
suas lavouras asseguradas com a seguradora cha-
mada Cosesp, do Estado de São Paulo; na verdade, a
única seguradora que atua com seguro agrícola no
País e que precisa continuar atuando, precisa ser for-
talecida e, neste momento, valorizada, muito embora
o Banco do Brasil esteja propondo entrar nessa área
de seguros agrícolas. Nós todos que reclamamos tan-
to que precisamos desse instrumento de política agrí-
cola para que a agricultura possa ter mais segurança,
não devemos agora abandonar a Cosesp à própria
sorte. Há uma lei, clara, que diz que, quando ocorrer
um sinistro, lança-se mão do Fundo de Estabilização
dos Seguros, que era administrado pelo IRB – Institu-
to de Resseguros do Brasil, cuja competência, pare-
ce-me, foi transferida para a Susep. No entanto, isso
não anula a responsabilidade do Governo Federal em
alocar recursos suficientes para que a Cosesp possa
cumprir com a sua obrigação junto aos produtores ru-
rais de todos os Estados onde há segurados. Só no
Paraná são cinqüenta mil contratos. Para colocar em
dia as suas contas com os produtores rurais, a Co-
sesp precisa de R$103 milhões, o que não trará difi-
culdade alguma, desde que o Governo tenha boa
vontade e, sobretudo, decisão política. Já vi bancos
serem atendidos de um dia para o outro com valor
bem superior: R$1,5 bilhão para um, R$3 bilhões para
outro. No caso dos bancos, falamos em bilhões de re-
ais; e aqui estou falando em R$103 milhões para sal-
var mais de cem mil produtores que não poderão
plantar caso não tenham os seus débitos junto aos
bancos liquidados, já que não poderão, inadimplentes
que estão, contratar outros financiamentos agrícolas
para plantar a safra de verão.

Está chegando ao plenário o Senador Ramez
Tebet, do Mato Grosso do Sul, um dos Estados atingi-
dos pela geada e que tem também muitos produtores
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segurados pela Cosesp precisando de um socorro do
Governo Federal. Não estamos pedindo favor algum,
porque isso está previsto em lei. O recurso orçamen-
tário para o Fundo de Estabilização dos Seguros
deve ser transferido imediatamente para que a Susep
e o IRB possam atender à Cosesp imediatamente, e
esta, que é a seguradora, pagar, indenizar aqueles
que pagaram para ter direito a esse seguro, que per-
deram as suas lavouras de trigo, de milho e outras
culturas de inverno e que precisam agora estar em
dia com o banco, pagar o seu financiamento. Mas,
para pagar o financiamento, precisam receber o se-
guro; para que a Cosesp pague o seguro, precisa re-
ceber esse dinheiro do Governo Federal.

A questão está na seguinte condição, Senador
Ramez Tebet: o Governo Federal já demonstrou boa
vontade. Tenho tratado desse assunto quase que dia-
riamente com o Ministro Malan, com o Secretário Gui-
lherme Dias, do Planejamento, com o Secretário
Amaury Bier, da Fazenda. Todos eles sabem da im-
portância da regularização dessa situação, mas não
encontraram uma fórmula e estão preocupados em
elaborar uma medida provisória. Ora, todos nós aqui
assistimos à crítica constante do Congresso Nacional
em relação às medidas provisórias. Mas, neste caso,
ela se justifica, porque é um problema emergencial.
Para comprar carro para o Presidente da República, é
lógico que não se justificava uma medida provisória,
assim como em muitos outros casos. Mas, para cobrir
o seguro da Cosesp, é evidente que se justifica.

Faço um apelo aos Ministros no sentido de que
editem uma medida provisória a fim de regularizar
essa situação imediatamente, porque, por projeto de
lei, só no ano que vem a questão será resolvida. E aí
faltará comida na mesa dos brasileiros, porque os
agricultores inadimplentes não vão conseguir financi-
amento para plantar. Sem a safra de inverno, que per-
deram com a geada, e sem financiamento, é evidente
que não têm dinheiro para plantar. E para que obte-
nham financiamento precisam regularizar a situação
junto ao banco. Para isso, a Cosesp precisa cobrir o
seguro. E para que esta cubra o seguro, o Governo
Federal precisa colocar o dinheiro na rubrica que já
está aberta, daí por que sou favorável à edição de
medida provisória neste sentido.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Permite-me
V. Exª um aparte, Senador Osmar Dias?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Ouço o
aparte de V. Exª, Senador Ramez Tebet.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Osmar Dias, V.Exª tem pontificado aqui no Senado da

República, principalmente em defesa da agricultura,
dos agricultores e da produção agrícola deste País.
V. Exª faz isso com autoridade e com a experiência de
quem ocupou a Secretaria de Agricultura no Paraná e
conhece o assunto. V. Exª toca agora em um ponto
que considero de fundamental importância. Não pode
o Governo, a meu ver, esquivar-se de socorrer os
agricultores que foram sacrificados pela natureza,
sob a alegação de que precisa de projeto de lei, quan-
do sabemos que as medidas provisórias – tão critica-
das por nós, e com toda razão – são editadas muitas
vezes pelos critérios subjetivos da urgência e da rele-
vância, critérios estes que muitas vezes não conse-
guimos enxergar quando a matéria chega ao Senado.
No caso em que V. Exª pede socorro ao homem do
campo, ao homem que trabalha na terra, esses requi-
sitos estão evidentemente encaixados, caem como
uma luva. Aí, sim, estão perfeitamente enquadrados
nos requisitos de urgência e relevância; urgência,
porque o agricultor não pode esperar, pois está sem
recursos e não tem condição de partir para uma nova
safra; relevância, porque é importante para o cresci-
mento do País, já que reflete no balanço de pagamen-
to e na vida do homem do campo. Se eu transportar o
discurso de V. Exª – e permita-me que o faça – para o
meu Estado de Mato Grosso do Sul, vejo o quanto so-
mos injustiçados lá. Se V. Exª quiser visitar Mato
Grosso do Sul – e fica aqui o meu convite – verá que
há um desestímulo para que o agricultor possa traba-
lhar, porque estamos ali praticamente sitiados por
acampamentos, assentamentos, invasões, reintegra-
ções de posse não cumpridas, por demarcações de
terras indígenas. Sou um defensor do Texto Constitu-
cional, defendo as minorias do País, mas não posso
defender aquela situação em que se encontra Mato
Grosso do Sul, que tem pouco menos de 400 mil qui-
lômetros quadrados e não vai virar mais nada, porque
em todas as quatro regiões do meu Estado a agricul-
tura está quase impraticável. O agricultor não sabe o
que fazer, se deve ou não plantar e não tem a mínima
garantia de nada. Se atentam até contra a proprieda-
de dos filhos do Presidente da República, imagine V.
Exª o que está acontecendo no resto do Brasil. Sei
que o pronunciamento de V. Exª se centra num ponto
de fundamental importância e acredito que os argu-
mentos que invoco, dando como exemplo – e triste
exemplo – o Estado de Mato Grosso do Sul, caem
como uma luva. Cumprimento V. Exª pelo discurso.
Ao Mato Grosso do Sul, que está me ouvindo neste
momento, quero dizer que dou inteira procuração a V.
Exª. V. Exª não está falando só pelo Estado do Para-
ná, mas, também, pelos agricultores de Mato Grosso
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do Sul e do resto do Brasil. Espero que a sugestão de
V. Exª seja imediatamente aprovada pelo Presidente
da República e se resolva esse problema com a edi-
ção de uma medida provisória.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Senador
Ramez Tebet, o aparte de V. Exª me estimula a elabo-
rar um documento propondo ao Governo Federal esta
medida e tomarei a liberdade de procurá-lo para co-
lher sua assinatura no sentido de pedir não uma me-
dida provisória, mas uma solução para os agricultores
do Mato Grosso do Sul, do Paraná, do Espírito Santo,
de São Paulo, de Minas Gerais, de Santa Catarina, do
Rio Grande do Sul, enfim, dos Estados que têm esse
seguro com a Cosesp e querem ver esse seguro sen-
do pago, sendo cumprido.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Será um
prazer, Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado. O convite de V. Exª já está aceito também, por-
que gosto muito do Estado do Mato Grosso do Sul,
onde vivem muitos agricultores vindos do Paraná.

Gostaria de aproveitar também para pedir ao
Governo que tome uma outra medida: pague o Proa-
gro, pelo amor de Deus, vencido desde 1992! Não é
possível que agricultores que pagaram um prêmio
para ter direito ao Proagro tenham que agüentar essa
conversa de que o Tesouro não tem dinheiro para co-
brir esses prejuízos sofridos ao longo dos anos por in-
tempéries climáticas. Eles têm direito a receber o Pro-
agro. Faltam aproximadamente R$80 milhões para
cobrir o Proagro velho. Tem gente que tem crédito jun-
to ao Banco Central e ao Banco do Brasil desde 1992
e1994, para receber do Proagro, que está vencido, e
não se encontra uma solução. Parece-me que, nesta
mesma medida provisória para arrumar um recurso
para a Cosesp, poderia também ser resolvido o pro-
blema do Proagro antigo, que está deixando muitos
agricultores em condições precárias para se desen-
volver, para plantar a sua cultura, enfim para continu-
ar na lavoura gerando renda, emprego e ajudando o
País a crescer.

Há um terceiro problema, Senado Gerson Ca-
mata – V. Exª que se movimenta para pedir um aparte
– que considero de extrema importância que o Gover-
no resolva prontamente. Ficamos loucos para dar
apoio ao Governo, para defendê-lo. Quando as pes-
soas criticam o Governo, procuramos um jeito de de-
fendê-lo, mas o Governo, às vezes, não ajuda. Estou
louco para dizer às cooperativas do Paraná que o Go-
verno lançou um programa chamado Recoop, que foi
uma grande idéia de capitalização das cooperativas.

O Governo Fernando Henrique foi o autor desse pro-
jeto Recoop, que moderniza as cooperativas, que exi-
ge a profissionalização dos dirigentes cooperativis-
tas, que busca a interiorização da economia e o forta-
lecimento da agroindústria, o crescimento da agricul-
tura pelo fortalecimento cooperativista e, ao mesmo
tempo, o desenvolvimento de uma agricultura com
mais renda agregada, mais valor agregado nos seus
produtos pela agroindustrialização. O Recoop é um
programa de refinanciamento que exige não apenas
garantias financeiras, mas a garantia de profissionali-
zação dos dirigentes cooperativistas. O que está fal-
tando mesmo é estimular mais o profissionalismo e
infiltrar um pouco mais de espírito cooperativista nas
cooperativas, para que as empresas não se transfor-
mem pura e simplesmente em empresas agropecuá-
rias, para que elas sejam realmente uma cooperativa;
que o cooperativismo justifique a sua existência no
seu aspecto maior, que é a solidariedade, que é o
compartilhar das dificuldades, dos projetos, das idéi-
as. Tudo isso está dentro do Recoop. Foi uma grande
idéia que precisa ser colocada em prática.

Há dois anos, essa idéia vem sendo debatida, e
quero fazer aqui mais do que um protesto; quero fazer
uma denúncia. Não contra o Governo. Chega de de-
núncia contra o Governo! Quero fazer uma denúncia
contra os bancos estrangeiros – principalmente con-
tra os bancos estrangeiros. Em vez de eles se incor-
porarem ao Recoop, eles estão, ao contrário, execu-
tando as cooperativas. Qual é o espírito do Recoop?
As dívidas de cooperativa existentes junto à rede ban-
cária seriam refinanciadas e, evidentemente, esses
bancos não perderiam nada. Mas os bancos estão
sendo canibais nessa história, porque estão matando
aquele que poderia fortalecer o próprio banco, que é o
cliente preferencial, a cooperativa. Isso está ocorren-
do sistematicamente com os bancos estrangeiros e
também com alguns bancos nacionais, inclusive com
alguns estatais.

Aqui vai a denúncia em relação aos bancos es-
trangeiros e aos bancos privados, que estão execu-
tando cooperativas. O Governo brasileiro tem obriga-
ção, sim, de interferir nesse processo, para exigir que
o Recoop seja executado, seja também aceito pelos
bancos estrangeiros, porque eles estão aqui se apro-
veitando dos benefícios da nossa economia e devem
participar também do esforço, para que a nossa eco-
nomia possa crescer e para que as cooperativas sai-
am dessa crise em que se encontram.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, além disso, não
quero denunciar o Banco do Brasil, mas quero dizer
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que, pelo amor de Deus! O Banco do Brasil é o Banco
do Brasil, como diz a propaganda. É o banco do povo
brasileiro, é o banco do Governo brasileiro. O Banco
do Brasil não pode continuar dificultando as opera-
ções, junto ao Recoop, que as cooperativas querem
realizar. É preciso que ele dê o exemplo aos outros
bancos. No entanto, o Banco do Brasil está dificultan-
do as operações das cooperativas no Programa Re-
coop, o que é lamentável!

Denunciei os bancos estrangeiros e só fiz uma
reclamação em relação ao Banco do Brasil, mas, da-
qui a alguns dias, quero voltar para denunciá-lo, por-
que isso não é possível.

Sempre apoiei o Banco do Brasil e acho que ele
é um dos maiores instrumentos dentro da política
agrícola nacional, principalmente quando é bem arti-
culado com o Ministério da Agricultura – aqui, vejo o
ex-Ministro da Agricultura, Senador Iris Rezende; no
tempo de S.Exª, lembro-me, o Banco do Brasil se arti-
culava com o Ministério da Agricultura. Ele pode ser
um instrumento importante dentro da política agrícola
nacional, mas, da forma como está agindo, na verda-
de ele está dando um péssimo exemplo para os ban-
cos estrangeiros e privados .

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Ouço o Se-
nador Gerson Camata, pedindo licença aos Senado-
res Lúcio Alcântara e Roberto Requião.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Agradeço
a V. Exª. Primeiro, cumprimento-o pela oportunidade
da sua fala, como sempre, abordando o problema da
agricultura brasileira. V. Exª citou três problemas. As
três pragas que estão destruindo a lavoura do Brasil.
Citarei mais duas. A primeira refere-se ao Banco do
Brasil. V. Exª deve saber muito bem que o Banco do
Brasil, quando aplica os recursos do Funcafé, que
não são dele – são recursos da própria lavoura cafeei-
ra -, ele exige, em contrapartida do agricultor, seguro,
permanência de recursos, enfim, faz uma série de im-
posições. Ele age como banqueiro em relação a re-
cursos que não pertencem ao Banco do Brasil. Ele fa-
tura recursos provenientes do Tesouro Nacional, que
guarda esse dinheiro, advindo da antiga taxação so-
bre o café, das taxas de retenção. Mais uma praga
que destrói a lavoura brasileira. A outra, Senador, é
uma supernovidade! V. Exª sabe que o Espírito Santo
e o sul da Bahia – mas, principalmente o Espírito San-
to – são os maiores produtores mundiais do café cha-
mado robusta, o café conilon, indispensável no café
solúvel e nos blends que formam os cafés mais finos.

Pois bem, sabe-se que o Brasil agora começou a im-
portar o café robusta. O maior produtor do mundo vai
virar o maior importador do mundo. Está importando,
pior, do Vietnã.

O Sr. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Por quê?
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Porque o

café do Vietnã é chamado de mortal coffee. Ele é
proibido de entrar lá. Há tanto veneno jogado nesse
café, tantos produtos proibidos, tantos defensivos! O
seu consumo já foi proibido no mundo inteiro. Foi proi-
bido nos Estados Unidos e na Europa; mas, no Brasil,
ele pode entrar. O Brasil não impõe nenhuma barreira
sanitária e sofre todo o tipo de discriminação da bar-
reira sanitária. Saiba V. Exª que os nossos agriculto-
res – o Senador Ricardo Santos está aqui e vem
acompanhando esse problema – vão ter que concor-
rer com os agricultores do Vietnã, que usam defensi-
vos proibidos. É bom que os consumidores brasileiros
comecem a se preparar para a entrada de determina-
das marcas de café. Estamos inclusive elaborando
uma campanha e pedindo ao Ministro que coloque
esta advertência: ”este café contém produtos do café
do Vietnã“, para a pessoa saber, ter a consciência de
que está sendo envenenada com esses defensivos
que se encontram no chamado mortal coffee. O café
envenenado do Vietnã, cujo maior importador do
mundo, agora, é o Brasil. Veja, V. Exª! O mesmo ocor-
reu com o leite, com a cebola, com o alho e, agora, va-
mos acabar também com a produção de café no Bra-
sil. Além das três pragas mencionadas por V. Exª, há
mais duas. E se o Plenário começar a se manifestar,
aparecerão dez pragas piores que as do Egito.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Agrade-
ço-lhe o aparte, Senador Gerson Camata, e acrescento
mais duas culturas que foram dizimadas por essa praga
que V. Exª citou: o algodão e o trigo. Éramos o maior ex-
portador de algodão do mundo e, num curto espaço de
tempo, passamos a ser o grande exportador do mundo.
Agora, com a recuperação que está havendo no Mato
Grosso, com a área crescendo, podemos até voltar a
sonhar em abastecer o mercado interno.

Em relação ao trigo, no tempo do Ministro Iris
Rezende, que me pede um aparte, éramos au-
to-suficientes. Naquele tempo, eu era Secretário da
Agricultura no Paraná, e o Estado produzia 70% do
trigo nacional. Chegamos a produzir 6 milhões e 400
mil toneladas para um consumo de 6 milhões e meio.
Este ano, vamos importar 90% do trigo, em função do
abandono da cultura do trigo, o que é uma pena.

Essas questões que mencionei são emergenci-
ais; as outras são conjunturais, podemos resolver de-
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vagar. Porém, as questões referentes ao Cosesp, ao
Recoop e ao Proagro devem ser resolvidas imediata-
mente. Caso contrário, teremos problemas não só
com o agricultor, que deixará de plantar; teremos pro-
blema com o abastecimento e com a segurança ali-
mentar do País, que precisa ser melhor cuidada. Se
não fizermos isso, dentro de alguns anos teremos
graves problemas.

O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Permite V.
Exª um aparte?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – O Senador
Iris Rezende me pede um aparte, e peço a compla-
cência da Mesa nesse sentido.

O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Agradeço a
gentileza de V. Exª, bem como a da Presidência dos
trabalhos, em nos permitir, já esgotado o tempo de V.
Exª, que participemos dessa discussão. Serei rápido,
Sr. Presidente e ilustre Senador Osmar Dias. O meu
aparte é mais para cumprimentá-lo pelo inconformis-
mo que V. Exª vem demonstrando ao longo do seu
mandato em relação às atenções dispensadas à agri-
cultura brasileira. Devo reconhecer isso publicamen-
te.Como V.Exªbem afirmou, quando eu estava no Mi-
nistério da Agricultura, e V. Exª, na Secretaria da Agri-
cultura do maior Estado produtor de grãos do País,
Estado do Paraná, encontrei em V. Exª aquele parcei-
ro incomparável; aquele companheiro de todas as ho-
ras, defensor intransigente da agricultura, dos agricul-
tores; um companheiro a discutir permanentemente
as questões que afligem a agricultura brasileira. Que-
ro parabenizá-lo por isso. Desde aquela época, até
hoje, V. Exª tem trazido à discussão nesta Casa todas
essas questões. Cumprimento-o, parabenizo-o e o in-
centivo a continuar abordando essas questões, por-
que no dia em que o Brasil entender – e, quando me
refiro ao País, não quero referir-me simplesmente ao
Governo, às autoridades, mas à própria sociedade –
o valor da agricultura no contexto sócio-econômico
desta Nação, aí, sim, o País ocupará aquela posição
com a qual todos sonhamos, nesse contexto sócio
econômico internacional. V. Exª fez, en passant, uma
referência ao trigo, cujo abastecimento, no Brasil,
sempre foi dependente da Argentina, do Canadá e
dos Estados Unidos. O produto é imprescindível para
os brasileiros e não sabemos o que seria do País se,
num determinado momento, ele nos faltasse, já que o
pão é um costume na nossa alimentação diária. Bas-
tou permitirmos que a agricultura brasileira cultivasse
o trigo para que esta alcançasse, em dois anos, prati-
camente a auto-suficiência: a produção saltou de 1,8
para 6 milhões de toneladas, quando o nosso consu-

mo era de 7 milhões. No entanto, tratou-se como que
de um fogo de palha, porque daí a dois anos as autori-
dades brasileiras voltaram a dificultar o cultivo do tri-
go, para atender acordos com o Canadá e a Argenti-
na. Hoje, muitas vezes, consumimos o produto por
um valor alto, o que traz prejuízos para a nossa balan-
ça comercial. Assim, sou absolutamente solidário à
advertência que V. Exª faz, ao Governo, da necessi-
dade de providências em determinados pontos que
afligem a agricultura. No entanto, devemos, também,
fazer com que as autoridades e a sociedade sintam o
valor do setor, a fim de que o Brasil ocupe o lugar que
lhe está reservado no contexto sócio-econômico
mundial. Meus cumprimentos, Senador.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Iris Rezende.

Para melhorar o desempenho do Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária, e do Governo Federal,
o qual quero mas é difícil apoiar, talvez tenhamos que
voltar aos tempos em que o ministro calçava uma bo-
tina, ia para o campo, sujando-se com a terra verme-
lha, e entendia bem os problemas dos agricultores.
Fazer reunião em Bruxelas, Paris e Nova York é im-
portante, mas, antes disso, é necessário que o minis-
tro freqüente a propriedade rural, vá ao campo e co-
nheça o problema da agricultura brasileira, conver-
sando com os agricultores brasileiros. Talvez seja isso
que esteja faltando.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo

a palavra ao Senador Lúcio Alcântara por vinte minu-
tos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr.Presidente, Srªs e Srs.Senadores, sem o brilho e a
profundidade de conhecimento do Senador Osmar
Dias, quero também falar a respeito da agricultura
brasileira.

Recentemente, no PPA – Plano Plurianual – e
no Plano de Safras, o Governo Federal contemplou a
cultura do caju, de grande importância para nós, nor-
destinos, e, inclusive, para o Presidente da nossa
sessão, Senador Geraldo Melo. O produto, poucos
sabem, é responsável por cerca de US$200 milhões
em exportações e emprega grande contingente de
pessoas – as quais, muitas vezes, não têm outra al-
ternativa de trabalho – na sua cultura e apanho, bem
como no processamento da castanha.

Por ser de inteira justiça, aqui faço uma referên-
cia ao meu querido amigo, Senador Iris Rezende,
que, quando Ministro da Agricultura e atendendo a
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um pedido meu e do Senador Mauro Benevides, au-
torizou a implantação, na Embrapa, de um centro de
pesquisas da cajucultura, o qual tem produzido exce-
lentes resultados, como o desenvolvimento do cajuei-
ro anão precoce – uma espécie que, como o nome já
diz, não cresce muito mas produz precocemente,
com grande produtividade – e da tecnologia de enxer-
to e renovação de copas, que permite aos cajueiros
velhos retomarem sua produção com muito maior vi-
gor e intensidade.

Ficamos muito alegres com isso, pois tratam-se
de 50 milhões anuais destinados a empréstimos aos
produtores de caju, com juros anuais de 8,75% e o Mi-
nistro Pratini de Moraes participou do Frutal, no Ceará
– um grande evento destinado ao desenvolvimento da
fruticultura irrigada, de novas tecnologias e de expor-
tação de frutas -, ocasião em que foi muito festejado,
porque seu apoio à cajucultura interessa àquele Esta-
do, ao Rio Grande do Norte e Piauí, bem como à Ba-
hia, à Paraíba e a outros Estados. No entanto, apesar
de esse dinheiro do FAT ser movimentado pelo
BNDES e de seu agente financeiro ser o Banco do
Brasil, quando os agricultores bateram às portas do
banco elas estavam fechadas.

O Banco do Brasil se recusa a funcionar como
agente financeiro do BNDES, alegando que, conside-
rando o Del-credere que deve pagar ao BNDES, que
se tratam de pequenos produtores, que há um núme-
ro enorme de operações, o que eleva muito o seu cus-
to, e que o risco total é do agente financeiro, a opera-
ção lhe traz prejuízo. A ironia está no fato de que o
controle do Banco do Brasil é feito pela União, a qual,
por sua vez, é presidida pelo Senhor Fernando Henri-
que Cardoso, que anunciou o programa. Assim tam-
bém, o BNDES é uma agência financeira e de desen-
volvimento do Governo Federal.

Ontem, durante Comissão em que estavam pre-
sentes o Secretário da Agricultura do Piauí, o repre-
sentante da Federação da Indústria do Ceará, bem
como representantes do Sindicaju (Sindicato das
Indústrias de Caju) e do Sincaju (Sindicato dos Pro-
dutores de Caju), o Ministro Pratini de Moraes nos in-
formou que o programa foi decidido antes de seu
anúncio, o qual não teria ocorrido se não houvesse a
concordância do Banco do Brasil e do BNDES, e que
o Governo fora surpreendido por tal atitude.

Fatos como esse desmoralizam o Governo, pois,
além disso, o PPA prevê a destinação de 150 milhões
para a fruticultura nacional, os quais o Banco do Brasil
também se nega a emprestar por se tratar de uma situa-

ção semelhante, bem como tem negado empréstimos
aos setores da ovino e da caprinocultura.

O assunto foi levado ao Ministro Pratini de Moraes,
que nos prometeu uma solução e ficou, de certa manei-
ra, indignado com a situação que se criou, pois, repito,
houve concordância do BNDES e do Banco do Brasil.

No Rio Grande do Sul, o problema está sendo
resolvido porque os bancos cooperativos estão subs-
tituindo o Banco do Brasil, tradicional financiador da
agricultura brasileira.

Apoiamos todas as operações de rolagem e se-
curitização de dívidas do Banco do Brasil, mas não
podemos ficar eternamente resolvendo os problemas
de passivo do Banco, já que isso não é função nossa,
do Ministro da Agricultura ou do Governo. Todavia, o
Banco do Brasil precisa retomar o seu papel de finan-
ciador da agricultura brasileira. Caso contrário, não
precisa existir Banco do Brasil; temos que procurar
outra solução para financiar a agricultura brasileira.

Faço, portanto, um apelo à Presidência do Ban-
co do Brasil, interinamente ocupada pelo Sr. Ricardo
Conceição, que é Diretor da área agrícola do Banco e
conhece em profundidade esses assuntos. Além dis-
so, também deve haver interesse do Ministro Malan
em tomar a si a questão, procurar disciplinar e fazer
com que o Banco do Brasil cumpra o seu papel. Se
existe um problema de repasse entre o BNDES e o
Banco do Brasil, que isso seja acertado ou então que
o dinheiro vá direto para o Banco do Brasil, ao invés
de ir primeiro para o BNDES, para que, assim, o Ban-
co possa fazer os empréstimos dispensando esse
trânsito pelo BNDES. E digo isso porque em conversa
com os dirigentes do Banco do Brasil, eles disseram
que caso isso seja feito, o Banco está disposto a em-
prestar o dinheiro como é o desejo do Governo.

É preciso, então, haver um acordo dentro do Go-
verno, haja vista que esses programas são lançados,
mas não acontecem e o desgaste é muito grande. E os
grandes prejudicados são o agricultor e o País, já que
há um grande esforço do Ministro Pratini de Moraes no
sentido de promover as exportações dos produtos
agrícolas. Mas para exportar é preciso produzir, e para
produzir é preciso haver crédito e assistência técnica,
coisas que o Governo está procurando viabilizar.

No entanto, embora isso tenha sido acordado
entre as partes, segundo nos informou ontem o Minis-
tro da Agricultura, na prática, na hora de executar os
financiamentos, isso não está acontecendo.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Concedo o aparte ao Senador Leomar Quintanilha,
com grande prazer.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Nobre
Senador Lúcio Alcântara, não tive o privilégio de ouvir
o início do seu discurso, mas assim que adentrei o
plenário ouvi o registro de V. Exª questionando o cré-
dito agrícola. Há uma máxima antiga que diz que o
crédito agrícola só é eficaz se for oportuno e suficien-
te. V. Exª tem razão quando alerta as autoridades
para a inoportunidade e insuficiência do crédito agrí-
cola, claro que associado à assistência técnica para
que ele realmente alcance os seus objetivos. Mas o
Banco do Brasil, que sempre foi o grande parceiro do
produtor, que sempre esteve na linha de frente, na
vanguarda da assistência, principalmente aos agri-
cultores, não tem se revelado como aquele parceiro
que atende com suficiência e oportunidade o crédito
agrícola. A demanda pelo crédito agrícola continua,
não só na fase de produção; a fase de comercializa-
ção também está terrível. V. Exª também deve estar
acompanhando que o aviltamento dos preços tem in-
viabilizado, efetivamente, a agricultura em nosso
País. O meu Estado tem experimentado uma desati-
vação da atividade agrícola, principalmente o peque-
no produtor, em razão das enormes dificuldades de
acesso ao crédito.V.Exª faz um alerta em um momen-
to muito importante, porque se é a vocação natural da
nossa economia, se podemos ampliar a geração de
riquezas do País, se podemos, no setor primário,
onde ainda reside 30% da população brasileira, gerar
empregos, é preciso que o crédito agrícola seja olha-
do com mais carinho, com mais critério, com mais ri-
gor. Saúdo-o e me solidarizo com V. Exª por essas
preocupações que traz a esta Casa nesta manhã.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Mu-
ito obrigado, Senador Leomar Quintanilha. V. Exª, que
é um homem que conhece isso, porque tem formação
na área financeira, vem do sistema financeiro, colo-
cou muito bem as questões, de maneira mais abran-
gente, genérica, com as quais concordo inteiramente.

No caso, estamos reclamando, especificamen-
te, da recusa do Banco do Brasil em funcionar como
agente financeiro dos recursos do BNDES. Isso não
pode continuar; temos encontrar uma solução.

O Sr. Ricardo Santos (PSDB – ES) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Concedo o aparte ao Senador Ricardo Santos, do
Espírito Santo.

O Sr. Ricardo Santos (PSDB – ES) – Gostaria
de parabenizar o pronunciamento de V. Exª, que toca
em uma questão essencial naquilo que diz respeito à
cultura de seu Estado, que é o caju, que foi incluído,
inclusive, no plano de safra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Exato, pela primeira vez.

O Sr. Ricardo Santos (PSDB – ES) – Pela pri-
meira vez, o que significou uma grande conquista. E
com taxas fixas de juros. Quanto a esses problemas
de liberação de crédito oficial para a agricultura, expe-
rimentamos isso em nosso Estado e estamos tendo
grandes dificuldades com a questão dos atrasos.
Como todos sabem, a agricultura tem prazo para
plantar e para colher, e esses atrasos, muitas vezes,
vêm trazendo grandes transtornos aos produtores ru-
rais do Estado do Espírito Santo. E muitas vezes nos
movimentamos – vamos ao Banco do Brasil e ao Mi-
nistério da Agricultura – a fim de solucionar essas
questões. Creio que, na base desse problema, Sena-
dor Lúcio Alcântara, está a falta de um maior compro-
metimento das autoridades monetárias com o pro-
cesso de crescimento do País, com o processo de
crescimento da agricultura em particular.Acredito que
há que se ter um maior comprometimento das autori-
dades monetárias no sentido de liberar fluxos finan-
ceiros e flexibilizar, em determinadas épocas, a políti-
ca monetária, a política creditícia, principalmente em
relação à agricultura brasileira. Parabenizo V. Exªpelo
pronunciamento.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Mu-
ito obrigado. O depoimento de V. Exª ratifica a minha
preocupação, que acredito ser também de todo o Se-
nado, com o crédito agrícola. Oportunidade, quantida-
de e qualidade devem ser consideradas para que o
crédito realmente produza os seus efeitos, como estí-
mulo para que os produtores plantem e colham o sufi-
ciente para o nosso auto-abastecimento e para a ex-
portação e geração de divisas.

O algodão também se trata de um caso típico:
passamos a ser grandes importadores do produto,
mas já há sinais de recuperação da sua produção,
graças à expansão da cultura em alguns Estados,
como o Mato Grosso.

Enfim, isso tudo nos mostra que há uma certa
indiferença, um certo descaso com essa questão. Sa-
bemos que o problema é complexo, mas quando pa-
rece surgir uma solução, deparamo-nos com esses
desentendimentos entre agências de crédito, os qua-
is inviabilizam, por exemplo, o enorme esforço feito
para a colocação do caju num plano de safra.
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Espero, e este é o meu apelo, que os Ministros
Malan e Pratini encontrem uma solução para que o
Banco do Brasil possa operar, realmente, como finan-
ciador, não somente do caju, mas também da fruticultu-
ra, da ovinocapricultura e de outros setores que, pela
sua pulverização, requerem um esforço muito grande
na elaboração de contratos. Isso representa custos que
devem ser considerados no estabelecimento das rela-
ções entre o BNDES e o Tesouro, que paga essa equa-
lização para manter os juros fixos em 8,75%.

É necessário que se encontre uma solução, até
mesmo para que o Governo não fique desmoralizado
por anunciar um programa que existe apenas no papel.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Moreira Mendes. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Ricardo Santos,
por vinte minutos.

O SR. RICARDO SANTOS (PSDB – ES. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, voltamos a
esta tribuna para nos ocuparmos de um tema que afli-
ge milhares de brasileiros – e, infelizmente, cada vez
mais brasileiros -, apesar de não surpreender por sua
contemporaneidade: trata-se do já conhecido proble-
ma do ”terreno de marinha“, tantas vezes abordado
nesta Casa, objeto de tantos esforços já despendidos
pelos nossos Pares, do presente e do passado, de
tantos projetos elaborados, e, apesar disso, de tão
pouco avanço no encaminhamento efetivo de solu-
ções para assegurar a esses brasileiros a tranqüilida-
de desejável da posse efetiva de sua moradia.

Não precisamos nos deter muito em revisões de
literatura, até porque outros já o fizeram e constata-
ram que há mais manifestações e discursos no Con-
gresso Nacional, do que contribuições doutrinárias
que permitam flexibilizar o instituto jurídico do terreno
de marinha, uma reminiscência da colonização brasi-
leira sem similitude internacional.

Srªs e Srs. Senadores, ao contrário dos progres-
sos históricos, culturais e institucionais pelos quais
vem passando o País e da atual reforma do Estado,
reafirmando o seu papel indutor e menos intervencio-
nista na economia, prevalece, no caso do terreno de
marinha, uma visão colonial e patrimonialista, domi-
nando, hoje, uma postura fiscalista notória no trato
dessa questão, apesar de se ouvirem, ainda, justifica-
tivas de natureza ambiental e de segurança nacional,
todas já superadas pelos argumentos já expostos em
discursos anteriores, nesta Casa.

Surpreendentemente, ainda na Assembléia Na-
cional Constituinte, mesmo não subsistindo as razões
históricas avençadas, prevaleceu a posição de man-
ter os terrenos de marinha e seus acrescidos sob o
domínio da União. Contudo, permanece, ainda, pelo
Decreto-Lei nE 9.760, de 1946, a delimitação dos ter-
renos a partir da preamar média de 1831, de difícil de-
terminação ao longo da costa brasileira, razão por
que há projetos de lei em tramitação nesta Casa para
alterar a linha de preamar média para períodos mais
atuais.

Também se registram, nos discursos apresenta-
dos no Congresso Nacional, descrições fartas de pro-
blemas e aflições vivenciados pela população de Mu-
nicípios confrontantes ao litoral, que edificou de
boa-fé residências e outras benfeitorias situadas nos
limites dos terrenos de marinha, mesmo que muito
distantes da praia. Essas famílias, além de não terem
oportunidade de contar com a escritura definitiva de
seu imóvel, pagam anualmente taxas de ocupação
cada vez mais desproporcionais à sua renda.

O problema do terreno de marinha atinge várias
populações do litoral ou as localizadas às margens de
rios e em ilhas, com ou sem acrescidos, em muitos
Estados brasileiros, a exemplo das cidades de Salva-
dor, Recife, Florianópolis, São Luiz, São Vicente (São
Paulo), Rio de Janeiro, Vitória, entre outras.

Mas é preciso destacar a singularidade da situa-
ção da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo,
uma vez que a Secretaria do Patrimônio da União a
escolheu, em 1995, juntamente com Vila Velha e Gu-
arapari, para implantar um projeto piloto de cadastra-
mento ex officio de terrenos de marinha, para poste-
riormente estender a experiência a outras cidades li-
torâneas do País.

Como resultado desse esforço, foram cadastra-
dos 20 mil imóveis ex officio, além dos 13 mil já ca-
dastrados, de ofício, nesses Municípios.

A partir de 1995, iniciou-se a cobrança das ta-
xas de ocupação para esses imóveis cadastrados ex
officio , gerando-se pânico e aflição a muitos contri-
buintes novos, a maioria deles de baixo nível de ren-
da, que passaram a ser onerados, anualmente, em
5% do valor do terreno, a título de taxa de ocupação.

Em 1996, esses contribuintes foram convoca-
dos para requererem aforamento, e atingiram-se
8.600 requerimentos. Entre 1996 e 1997, foram anali-
sados 1.500 processos pela Secretaria do Patrimônio
da União, sendo concedidos, com base na lei, apenas
500 aforamentos gratuitos. Mas o andamento moroso
na análise dos processos, em face da precária estru-
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tura da Secretaria do Patrimônio da União, motivou a
terceirização dos serviços, cuja transferência na ope-
racionalização se efetivou em 1998.

As alterações organizacionais ocorridas na
Secretaria do Patrimônio da União, passando a sua
vinculação do Ministério da Fazenda para o Ministé-
rio do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem
como as decorrentes substituições funcionais na
Secretaria do Patrimônio da União e na Gerência
Regional de Vitória levaram ao reexame de todos
esses processos, paralisando a sua análise e a
emissão dos contratos de aforamento. Esta é a sin-
gularidade da região de Vitória, registrando-se que
muitos contribuintes, antes mesmo de terem uma
posição clara quanto ao andamento de seus pro-
cessos, estão recebendo comunicações da Secre-
taria do Patrimônio da União, visando ao aforamen-
to oneroso dos terrenos que ocupam. Ou seja, os
atuais ocupantes estão sendo obrigados a comprar
esses terrenos e imóveis da União – e muitos já os
ocupam há muitos anos.

No evento realizado pela Associação de Mora-
dores da Praia do Canto, em Vitória, o Dr. João Nu-
nes, Gerente daquele órgão no Espírito Santo, e sua
assessoria prestaram a um grande número de partici-
pantes, interessados no tema, os esclarecimentos so-
licitados, demonstrando grande espírito de colabora-
ção em sugerir e encaminhar soluções para as diver-
sas situações ali apresentadas, dentro dos limites da
legislação vigente.

Preocupa-nos de modo particular o trabalho de
reexame que vem sendo feito pela Secretaria do Pa-
trimônio da União, a que estão sendo submetidos cer-
ca de 1.300 processos de requerentes do aforamen-
to, que apresentaram a documentação necessária,
muitos deles desde o ano de 1996, além de mais de
3.500 processos que se encontram na Gerência Re-
gional, aguardando remessa para a análise daquela
Secretaria, aqui em Brasília.

Enquanto não se conclui a revisão dos processos
em questão, todos os ocupantes que apresentaram a
documentação exigida, cumprindo o que determinam
as normas e as leis, e, portanto, já habilitados, de direito
e de fato, à análise para o deferimento do pedido de afo-
ramento, obrigam-se a pagar a taxa de ocupação por
tempo indeterminado – que, como todos sabem, é de
5% ao ano, sobre o valor de mercado dos imóveis.

Esta situação está trazendo, obviamente, gran-
de intranqüilidade aos moradores que são afetados
pela legislação que rege os terrenos de marinha, por-
quanto todo esforço de regularização, que exige lon-

go e penoso ritual de busca e recuperação de docu-
mentos para demonstrar toda a cadeia sucessória
dos imóveis em questão – base para a análise do de-
ferimento do pedido de aforamento –, esbarra na in-
definição de prazos para o deferimento.

É evidente que o ônus a que estão sendo sub-
metidos os contribuintes que se encontram diante
dessa situação é injusto, cabendo ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e à Secretaria do
Patrimônio da União a busca de soluções para o pro-
blema, agravado pela iniciativa do cadastramento ex
officio , sem a devida continuidade do processo de
aforamento.

Neste sentido, estamos encaminhando ao Exmº
Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Dr. Martus Antônio Rodrigues Tavares, a quem está
subordinada a Secretaria do Patrimônio da União,
correspondência, propondo medidas que possam
acelerar a análise e deferimento dos processos de
aforamento dos terrenos de marinha e estabelecer
novos critérios de cobrança de taxas de ocupação du-
rante a análise dos processos, até a sua conclusão,
aplicáveis a todas as cidades brasileiras que se de-
frontam com esse mesmo problema.

Nossas proposições, de forma sumária, são as
seguintes:

Que seja suspensa ou inibida a cobrança da
taxa de ocupação durante o período de análise do
processo até a sua conclusão;

Que, após a aplicação do art. 47 da Lei
9.636/98, que prescreve débitos patrimoniais para
com a Fazenda nacional, as taxas de ocupação a se-
rem cobradas sejam de 2% e não mais de 5%, consi-
derando-se que as ocupações são anteriores a 1988,
porém cadastradas pela União somente em 1992;

Que os débitos consolidados da taxa de ocupa-
ção, devidos pelos ocupantes, em decorrência da
suspensão proposta, sem os acréscimos legais,
sejam parcelados em condições de prazo não infe-
riores a 36 meses, ou ao período de tramitação do
processo, se ultrapassar o prazo fixado;

Que sejam aplicados os mesmos critérios de
pagamento dos débitos descritos anteriormente
para os pedidos de aforamento indeferidos, desde
que comprovem a efetiva ocupação anterior a
1988;

Que a Secretaria do Patrimônio da União esta-
beleça um prazo, não superior a 12 meses, para análi-
se dos processos de concessão de aforamento;
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Que no contrato de concessão de aforamento
conste cláusula especial explicitando que os efeitos
do contrato retroagem à data do efetivo deferimento.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Senador,
V. Exª me permite um aparte?

O SR. RICARDO SANTOS (PSDB – ES) – Con-
cedo um aparte ao Senador Gerson Camata.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Ilustre
Senador Ricardo Santos, V. Exª, como capixaba, e to-
dos os Senadores de Estados que têm litoral e cida-
des litorâneas percebem o sério problema que essas
cidades enfrentam. O desenvolvimento urbano da ci-
dade é atravancado; qualquer tentativa de urbaniza-
ção correta, lógica, normal da cidade fica impedida, o
que penaliza permanentemente os moradores das ci-
dades litorâneas, que não sabem se moram no que é
deles, se um dia vão ser donos do local onde moram,
se vão perdê-lo. A intranqüilidade do cidadão que é
dono de um pedaço de terra sobre o qual ele fez a sua
casa – quase sempre a população pobre, que foi para
a beira dos manguezais – gera intranqüilidade para
sua família, para seus netos, para o futuro, algo que é
permanentemente um punhal a ameaçar, a fustigar o
futuro daquela família, o futuro daquela gente. Desde
a Constituinte, ou antes dela, já tínhamos projetos de
lei – e V. Exª me dizia que até o Senador Attílio Vivac-
qua, nas priscas eras, já tinha um projeto – para resol-
ver esse problema e ainda não conseguimos fazê-lo.
Quando apresentamos aquela emenda à Assembléia
Constituinte, em 88, a resposta foi essa medida provi-
sória desastrada, que piorou o problema. A solução,
já que se fala tanto no social, seria o Governo mostrar
que tem interesse e entregar esses terrenos ou ao
Estado ou às Prefeituras. A renda auferida com a ter-
ceirização da venda dos terrenos seria destinada a
urbanizar as áreas pobres, faveladas, das respectivas
cidades. Resolver-se-iam dois problemas: legali-
zar-se-iam os terrenos e urbanizar-se-iam as favelas,
as áreas mais pobres dessas cidades, desses municí-
pios. É hora de o Governo mostrar que tem interesse
em resolver problemas sociais. Não se pode manter
essa permanente ameaça a cidadãos, e não se pode
também, Senador – V. Exª tem toda razão quando
afirma isso –, ver a União gastar mais recursos para
manter os cadastros do que para cobrar os laudêmios
e aforamentos que passam a incidir sobre esses ter-
renos. Além da lentidão que isso propicia, temo outro
tipo de ação, que não vai pelos cânones da moral e da
ética com que devem ser tratadas as coisas públicas.
De modo que cumprimento V. Exª. As três posições
que V. Exª coloca resolveriam o problema, porque

acabariam com a intranqüilidade e, ao mesmo tempo,
provocariam a União para que apressasse a solução
desse problema que se arrasta há séculos, uma coisa
antiquada, que não existe no Direito em nenhuma
parte do mundo. Essa tentativa, que existia para res-
guardo do litoral, acabou. Já passamos pelo canhão,
e, hoje em dia, há os foguetes. Veja V. Exª que está
na hora de resolver essa situação. A lei não pode ficar
tão retardada e atrasada. Chega aqui o Senador Pau-
lo Hartung, também autor de uma proposição sobre
esse problema que aflige a todos nós que moramos
no Estado do Espirito Santo e, principalmente, nas
suas áreas litorâneas. Cumprimento V. Exª. É neces-
sário que se encontre uma solução, que precisa ser
rápida, porque não podemos esperar mais um século
com um sistema tão antiquado como esse dos terre-
nos de Marinha.

O SR. RICARDO SANTOS (PSDB – ES) –
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Gerson Cama-
ta, que, na Constituinte, tentou solucionar o problema
transferindo para os Municípios os terrenos de Mari-
nha. É importante que se registre também que tanto o
Senador Gerson Camata quanto o Senador Paulo
Hartung possuem proposições e processos em trami-
tação no Senado Federal para se reconceituar a
questão do terreno de Marinha, visando, sobretudo,
diminuir o ônus e tirar o caráter de bitributação exis-
tente sobre o proprietário de imóvel urbano nas gran-
des cidades, já que são obrigados a pagar o IPTU e o
terreno de Marinha.

O Sr. Henrique Loyola (PMDB – SC) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. RICARDO SANTOS (PSDB – ES) – Con-
cedo um aparte ao Senador Henrique Loyola.

O Sr. Henrique Loyola (PMDB – SC) – Agrade-
ço a V. Exª a oportunidade que me dá e quero me as-
sociar ao seu pronunciamento e ao aparte do Sena-
dor Gerson Camata. Os terrenos de Marinha, na mi-
nha opinião, constituem-se um dos maiores proble-
mas de gestão neste País. Em 1996, quando exerci a
função de Senador, tive oportunidade de fazer um
pronunciamento e até de publicar um livreto sobre o
assunto – vou enviá-lo a V. Exª, para que o some às
suas proposições. Na época falava-se em três mi-
lhões de imóveis que a União teria, dos quais apenas
500 mil cadastrados. V. Exª fez referência ao Estado
do Espírito Santo, à sua Capital, Vitória, uma ilha,
com milhares de habitantes. Por sinal, isso aflige toda
a costa do País, aflige o País inteiro, aborrece cida-
dãos no Brasil inteiro. Naquela ocasião, recebi mani-
festação de uma viúva, do Rio de Janeiro, que estava
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na terceira geração de uma herança e ainda não tinha
legitimado o próprio processo de inventário, em virtu-
de da dificuldade de concessão do alvará pelo Patri-
mônio da União para viabilizar aquele fato. Isso me-
lhorou, já não há mais o prazo de 60 dias para viabili-
zar o processo. Eu mesmo tive um caso desses no
Rio de Janeiro, um apartamento no Flamengo, sujeito
à autorização do Patrimônio da União. Não é possível
que se mantenha essa questão sem solução por tem-
po indefinido, afligindo a população de toda a costa
do País. Na minha cidade natal, Joinvile, por exemplo
– V. Exª fez referência ao mangue -, a prefeitura, na
gestão anterior, absurdamente, fez um convênio com
o Patrimônio da União e resolveu cadastrar uma re-
gião de mangue. Para tanto, passou a haver cobran-
ça de uma taxa de 10%, nas taxas devidas à União,
por aquela ocupação. Veja que absurdo, Senador. A
cidade de Joinvile é no interior, tem apenas um aflu-
entezinho de rio, com maré, do tempo do Imperador,
e é considerada devedora, por ter terra de Marinha. É
um rio que nem navegável é! É uma situação que afli-
ge milhares de pessoas. Prédios de apartamento,
edifícios de apartamento, na cidade, pagam uma taxa
de 2% ao ano; seus proprietários incomodam-se todo
ano com uma guia que acaba nem remunerando,
como disse o Senador Camata, o próprio custo do in-
vestimento nesse processo. Houve o convênio, que
taxou de novo em dois e meio os mais antigos, já ca-
dastrados. Com a tese de cadastrar, criou-se uma
nova categoria, com taxa de 5%; e, pior, na área de
mangue, outra, de 10%. Se, com esse cadastramen-
to, se resolver atualizar o valor, vamos chegar à con-
clusão matemática de que, em 10 anos, o pobre coita-
do do habitante do mangue vai pagar o valor do imó-
vel, o que é outro absurdo. É um somatório de ques-
tões que perturbam a vida de cidadãos no País intei-
ro, e por isso a minha manifestação de adesão ao seu
pronunciamento. Quero cumprimentá-lo por ele.

O SR. RICARDO SANTOS (PSDB – ES) –
Agradeço o aparte de V. Exª, que vem confirmar a si-
tuação aflitiva por que vêm passando milhares de fa-
mílias brasileiras afetadas pelo instituto do terreno de
Marinha. Gostaria de receber o livro que V. Exª escre-
veu, a fim de que possamos nos ilustrar com as ob-
servações e as análises feitas por V. Exª.

O Sr. Henrique Loyola (PMDB – SC) – Na épo-
ca do pronunciamento, a arrecadação possível da
União seria de 200 bilhões. Ela pagaria toda a dívida
interna e, por conseqüência, o juro seria zero.

O SR. RICARDO SANTOS (PSDB – ES) – Mui-
to obrigado.

Finalmente, Srªs.e Srs.Senadores, é preciso re-
gistrar que essas medidas de natureza administrativa
permitem dar curso aos processos de aforamento
acumulados na Secretaria do Patrimônio da União e
não anulam as iniciativas dos nossos Pares para
aperfeiçoar a legislação hoje vigente sobre ”terrenos
de marinha“, visando atender aos anseios dos contri-
buintes, onerados com as várias taxas imputadas
pela União, tais como foro, taxa de ocupação, laudê-
mio e multas de transferência.

Como já mencionamos, encontram-se protocola-
dos nesta Casa de Leis vários projetos refletindo o an-
seio da população por uma solução mais consistente
com sua realidade sócioeconômica. Acabei de citar
projetos dos Senadores Paulo Hartung e Gerson Ca-
mata.

Certamente, há conflitos a superar, especial-
mente junto ao Poder Executivo, que vê nos terrenos
de marinha um significativo potencial de arrecada-
ção, mas sua contribuição efetiva à receita é peque-
na em face da postura fiscalista dominante.

Estamos convencidos de que novos projetos
de lei serão apresentados a esta Casa visando o
aperfeiçoamento do aparato legal relativo ao tema.
Mas é fundamental que a esse esforço parlamentar
convirjam as vontades políticas de encaminhar solu-
ções tecnicamente consistentes, socialmente justas
e politicamente viáveis para o equacionamento dos
problemas relativos aos ”terrenos de marinha“.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – De ofício,

prorrogo a Hora do Expediente, na forma regimental,
para conceder a palavra ao Senador Tião Viana para
uma comunicação inadiável. S. Exª dispõe de 5 minu-
tos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer um co-
mentário auspicioso sobre a decisão do STJ, que, nas
últimas horas do dia de ontem, trouxe um fato novo,
favorável à população brasileira, no setor de saúde.

Trata-se de posição contrária a uma cláusula
contratual dos seguros e planos de saúde, a qual es-
tabelecia um limite para a internação do usuário do
sistema de saúde. Toda a população brasileira, que
muitas vezes sacrifica de 20 a 30% do orçamento fa-
miliar para a garantia de um plano de saúde ou de um
seguro de saúde que possa trazer um mínimo de es-
tabilidade familiar na hora de uma aflição, de uma do-
ença, comemora essa decisão do Superior Tribunal
de Justiça brasileiro. Essa decisão rompe uma cláu-
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sula contratual que, sem dúvida alguma, só trazia be-
nefícios aos prestadores de serviço, às seguradoras
e aos planos de saúde no País.

Infelizmente, em nenhum momento de nossa
história contemporânea observou-se que esses pla-
nos ou seguros de saúde se fundamentassem em um
componente ético ou que a relação usuário/serviço
fosse pautada em princípios e comportamentos éti-
cos. Tivemos momentos de selvageria expostos na
mídia brasileira: os usuários dos planos de saúde,
após pagarem mensalidade durante 20, 30 anos, sem
qualquer reserva de recurso familiar, na hora de uma
doença, quando ultrapassavam o limite de 3, 5, 6 ou
11 dias de internação, no máximo, viam-se obrigados
a deixar a unidade hospitalar, a unidade de terapia in-
tensiva, a unidade de diagnóstico e a entrar na fila do
Sistema Único de Saúde.

Penso, então, que o Superior Tribunal de Justiça
homenageia a população brasileira, aquela popula-
ção que encontra dificuldade, em muitos Estados do
Brasil, para ter acesso seguro, tranqüilo e ético ao Siste-
ma Único de Saúde. Essa decisão de uma instância da
magistratura brasileira é definitivamente um fato novo,
pois não era natural no pensamento e no comporta-
mento das decisões judiciais a interferência em contra-
tos entre usuário e prestador de serviços. Nós entende-
mos que é um grande avanço da instituição, do Superior
Tribunal de Justiça, a favor do povo brasileiro. Tomara
Deus todas as decisões que digam respeito a seguros e
a planos de saúde neste País tenham como intenção e
como vetor o direito do cidadão brasileiro.

Quando se trata de saúde, torna-se muito mais
relevante uma decisão dessa natureza, porque ne-
nhum pai e nenhuma mãe brasileira têm capacidade
de tolerar a exclusão, o abandono de um familiar na
hora de uma aflição, de uma doença, o que era corri-
queiro observar nas filas dos hospitais particulares e
dos conveniados.

Penso que é uma lição ética que alguns países
de Primeiro Mundo já vêm adotando há mais de 6
anos, e a sociedade brasileira, aflita, esperava a deci-
são da Justiça a favor dos usuários. E isso foi feito!

Registro minha profunda admiração e respeito
por essa decisão do Superior Tribunal de Justiça.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª por 5 minutos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)

– Será uma brevíssima comunicação. Sr. Presidente,
Srªs. e Srs. Senadores, hora do espanto 1. Eu não me
espantei, ontem, quando o Senador Romeu Tuma me
assegurou, numa postura ética e firme, que só apoia-
ria, em São Paulo, um candidato que se comprome-
tesse a aprofundar as investigações sobre o escân-
dalo dos precatórios e o destino do dinheiro malversa-
do na Prefeitura de São Paulo. Não me assustei. É
uma postura ética, natural e previsível num homem
como o Senador Romeu Tuma, uma das peças es-
senciais nos trabalhos da CPI, que, por muitas vezes,
foi presidida, Senador Geraldo Melo, por V. Exª.

O Senador Romeu Tuma realizou um trabalho
de investigação, acompanhou-me – eu era Relator –
ao Paraguai, e não se poderia esperar de S. Exª atitu-
de diversa. É evidente que, por vias indiretas, o Sena-
dor Tuma disse, sendo S. Exª do PFL, que, por uma
questão ética, pelo menos vota na Marta Suplicy, em
São Paulo.

Esse não é o espanto. O espanto me foi causa-
do pela declaração do Presidente da República: que
São Paulo foi roubada durante muito tempo, que teve
o seu dinheiro malversado, e que, portanto, precisa
mudar – implicitamente dizendo que apoiaria a nossa
candidata do PT, Marta Suplicy.

Não entendo isso. Quando convocamos Paulo
Maluf para depor na CPI dos Precatórios, o PSDB votou
contra. E recebemos um ofício do Paulo Maluf dizendo
que estava no exterior. No dia seguinte, descobrimos
que ele estava jantando com o Presidente da República
no Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada.

As liberações dos precatórios em São Paulo fo-
ram absolutamente irregulares, concedidas de forma
especial pelo Malan, depois das conversas do Maluf
com o Presidente da República.

Não sei que postura ética repentina é essa do
Presidente Fernando Henrique. Não notei, durante a
CPI dos Precatórios, essa postura ética. Notei por
parte dele, pessoalmente, de seu Governo, de seu
Ministro, o favorecimento da negociata de São Paulo.

Eu me pergunto agora: será que Marta Suplicy
aceitará o apoio de Fernando Henrique? O candidato
do PSDB em Londrina, o ex-Líder do Governo, Depu-
tado Luiz Carlos Hauly, deixou explícita a aceitação
desse apoio. O desastre sucedeu de forma abrupta e
inesperada: em um dia, perdeu 10 pontos. Continuou
perdendo e, de franco favorito, em uma semana, foi
para o quarto lugar no ranking dos mais votados. Eu,
no lugar de Marta Suplicy, exigiria do Presidente da
República o que o Senador Romeu Tuma está exigin-
do do candidato que venha a apoiar: a apuração, em
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profundidade, dos desvios dos precatórios em São
Paulo. Exigiria mais: que o Presidente da República
explicasse, de uma vez por todas, a sua participação
e do seu Ministro no caso dos bancos Marka e Fonte-
Cindam; e que explicasse, definitivamente, como se
compra uma fazenda de 1.047 alqueires, em Minas
Gerais, por US$2 mil – US$1.98 o alqueire –, junto
com Sérgio Motta. Posteriormente, essa fazenda foi
transferida para uma empresa, constituída pelo Presi-
dente da República atual e por Sérgio Motta, por
US$20. Duas incidências ou uma incidência e uma re-
incidência de sonegação fiscal.

No lugar da candidata do PT, Marta Suplicy, eu
não aceitaria o apoio de Fernando Henrique, porque
esse apoio, uma vez aceito, talvez torne a candidatura
de Marta Suplicy igual a todas as outras. O PT, até ago-
ra, tem se diferenciado no Brasil por uma postura ética,
de correção e de ausência de escândalos em suas ad-
ministrações. Porém, se esses apoios se consolidam e
são bem-vindos, essas candidaturas petistas caem na
vala comum da corrupção política brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretá-
rio em exercício, Senador Osmar Dias.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 514, DE 2000

Solicita informações ao Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Sr.
Martus Tavares, sobre o documento “Do-
cumento de País” do Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID).

Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Fede-

ral, e no art. 216, Inciso I, do Regimento Interno, soli-
cito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Mi-
nistro de Estado do Planejamento Orçamento e Ges-
tão, senhor Martus Tavares, pedido de cópia da ver-
são final do documento “Documento de País”
(Country Paper), aprovado pela diretoria do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) no mês de
agosto de 2000.

Esse documento descreve a estratégia e as pri-
oridades do BID para a concessão de empréstimos a
serem concedidos ao Brasil. O “Documento de País”
contém, portanto, as áreas prioritárias e os planos
para operações de crédito para os próximos três (3)
anos, inclusive recursos destinados às áreas sociais
(agricultura, infra-estrutura, reforma agrária, meio
ambiente, educação, saúde):

Esse documento é de responsabilidade do BID,
mas é elaborado dentro de um processo de negocia-
ção com o Governo Federal. Apesar desse processo
de negociação e estabelecimento de prioridades
não incluir debates com o Legislativo, é prerrogativa
do Senado Federal analisar e deliberar sobre em-
préstimos internacionais, resultantes das estratégi-
as políticas estabelecidas a partir desses dois docu-
mentos.

A versão final do “Documento de País” transfor-
ma-se na principal referência para as concessões de
empréstimos pelo Banco Interamericano de Desenvol-
vimento ao Brasil. Esses empréstimos deverão ser ana-
lisados, aprovados e fiscalizados pelo Senado Federal.

Diante da importância do ”Documento de País“,
solicito seja encaminhada ao Senhor Ministro Martus
Lavares pedido de cópia da versão final do mesmo,
aprovado pela diretoria do BID, para estudos e análi-
ses também pelo Senado Federal.

Sala das Sessões 5 de outubro de 2000. – Se-
nadora Heloísa Helena.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O requeri-
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do art. 216, inciso III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1 o Secretário em exercício, Senador Osmar Dias.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 515, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno,

requeiro a dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos, para inclusão em Ordem do Dia, do Pare-
cer nº 937, de 2000, oferecido ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 196, de 2000, que aprova o texto do
Acordo por Troca de Notas, entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos da América para o fornecimento de defesa
norte-americano, celebrado em Washington, em 2 de
junho de 2000.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. – Gil-
berto Mestrinho.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Na forma
regimental, esse requerimento deve ser submetido à
apreciação do Plenário imediatamente.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se re-

fere figurará na Ordem do Dia da próxima sessão deli-
berativa ordinária.

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

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 222, DE 2000

Altera o art. 192 da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 192 da Consolidação das Leis do

Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 192. O exercício de trabalho em
condições insalubres, acima dos limites de
tolerância estabelecidos pelo Ministério do
Trabalho e do Emprego, assegura a percep-
ção de adicional respectivamente de 40%
(quarenta por cento), 20% (vinte por cento)
e 10% (dez por cento) da remuneração per-
cebida pelo empregado, segundo se classifi-
quem graus máximo, médio e mínimo.” (NR)

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a pre-
sente lei no prazo de noventa dias.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

A Constituição Federal de 1988 estabelece, no
inciso IV do seu art. 7º,que é vedada a vinculação do
salário minimo para qualquer fim. A partir dessa ori-
entação, inúmeras manifestações doutrinárias passa-
ram a analisar a constitucionalidade do art. 192 da
Consolidação das Leis do Trabalho — CLT. Esse arti-
go prevê o pagamento do adicional de insalubridade
com base no salário mínimo, sendo quarenta por cen-
to desse valor em caso de grau máximo de insalu-
bridade, vinte por cento para o grau médio e dez por
cento para o grau mínimo. Discute-se, em resumo, se
esse adicional deve incidir sobre a remuneração mensal
percebida pelo empregado ou se continua em vigor a
norma vigente antes da mudança constitucional.

Em decisão recente, a 1ª Turma do Supremo
Tribunal Federal firmou entendimento contrário à
utilização do salário mínimo como parâmetro para
o adicional de insalubridade. Trata-se de decisão
de grande ressonância e que certamente provoca-
rá mudança no Enunciado 228 do Tribunal Superi-
or do Trabalho — TST, que reza: “O percentual do
adicional de insalubridade incide sobre o salário
mínimo de que cogita o art. 76 da Consolidação
das Leis do Trabalho”. Registre-se que também o
Enunciado 137 do mesmo Tribunal faz referência
ao pagamento do adicional com base no salário
mínimo. Além de alterar a jurisprudência, a senten-
ça recentemente prolatada vai aumentar o número
de demandas judiciais tendentes a fazer valer a
nova forma de incidência.

Na realidade, o salário mínimo não representa o
melhor referencial, quando se trata de compensar
os danos à saúde provocados pelo trabalho em
condições de insalubridade. Infelizmente, o valor
dele têm servido mais como referência econômica.
E a regra constitucional que prevê a sua fixação
em valor suficiente para atender às necessidades
vitais básicas do trabalhador e de sua família aca-
ba tendo efeitos meramente programáticos. É bem
mais razoável e justo, portanto, calcular esse adici-
onal com base na remuneração do empregado.
Essa define os padrões de vida, demanda por qua-
lidade e valor de mercado do trabalho efetivamen-
te executado em condições insalubres.

Esse projeto representa uma tentativa de aca-
bar de vez com as dúvidas a respeito da incidência do
adicional de insalubridade. Dessa forma, acreditamos
que muitos litígios serão evitados e muitos trabalha-
dores serão beneficiados com pagamento de valores
mais compatíveis com as suas condições profissiona-
is e sociais. O objetivo maior, em suma, é aumentar a
segurança jurídica nas relações de trabalho nas quais
o adicional de insalubridade é devido, além de fazer
justiça para com os trabalhadores que colocam em
risco a sua saúde no trabalho.

Por todas essas razões, esperamos contar com
o apoio dos nobres Pares para aprovação dessa mu-
dança na legislação trabalhista, evitando, dessa for-
ma, que seja postergada a fruição de um direito já re-
conhecido judicialmente.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. – Se-
nador Carlos Patrocínio, PFL-TO.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 10 DE MAIO DE 1943

172 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO 2000



Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

...........................................................................
Art. 192. O exercício de trabalho em condições

insalubres, acima dos limites de tolerâncias estabele-
cidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percep-
ção de adicional respectivamente 40% (quarenta por
cento), 20% (vinte por cento) e 10 (dez por cento) do
salário mínimo da região, segundo se classifiquem
nos graus máximo, médio e mínimo.

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

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 76 DE 2000

Altera a 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 fundações, inclusive concessão de ga-
rantias, seus limites e condições de auto-
rização, e dá outras providências.

Art. 1º O § 4º do Art. 3º da Resolução nº 78, de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação

§ 1º ..................................................................
§ 2º ..................................................................
§ 3º ..................................................................
§ 4º A antecipação de receitas de royalties,

além do mandato do chefe de Poder Executivo, pode-
rá ser autorizada desde que os saldos financeiros ge-
rados para os tesouros estadual ou municipal, que re-
sultarem da redução de gastos com inativos e pensio-
nistas, sejam destinados à capitalização de seus res-
pectivos fundos de previdência ou para amortizar dí-
vidas com a União.

Senador Ricardo Santos – Gerson Camata.

Justificação

No encerramento dos trabalhos do Senado em
junho passado, foi aprovada a resolução nº 58, de
2000, que regulamenta a antecipação de créditos de-
correntes do direito dos Estados, Municípios e Distrito
Federal nas modalidades de royalties, participações
especiais e outras participações no resultado da ex-
ploração de petróleo e gás natural e de recursos mi-
nerais e hídricos.

Aquela resolução resulta de posição majoritária
alcançada no âmbito da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, lastreada em três convicções que se forma-

ram após autorização de duas operações de anteci-
pação de royalties que beneficiaram os Estados do
Rio de Janeiro e do Paraná. São elas:

a) em princípio, as antecipações de royalties
devem ficar restritas aos valores relativos ao mandato
do Chefe do Executivo que a propõe;

b) essas antecipações de receitas devem se
destinar, exclusivamente, à capitalização de Fundos
de Previdência; e

c) excepcionalmente, admitir-se-á a antecipação
de royalties, além de mandato do Chefe do Executivo,
desde que os recursos se destinem a capitalizar a parce-
la do Fundo de Previdência que dêem cobertura aos no-
vos aposentados que passarem a usufruir seus direitos a
partir da data da operação de antecipação.

Este último posicionamento, expresso no pará-
grafo 4º da aludida Resolução, parece-nos artificial e
de difícil implementação. Artificial no sentido de que
admite a cobertura do pagamento de novas aposen-
tadorias e pensões dentro de um mandato, enquanto
veda o pagamento de aposentadorias e pensões con-
cedidas anteriormente, e ainda assim pagas no man-
dato do governante que propõe a antecipação.

Além disso, acreditamos que a aplicação do pa-
rágrafo 4º será de difícil implementação e controle
uma vez que sua determinação ficará condicionada a
um conjunto de premissas de natureza atuarial, nem
sempre facilmente verificáveis.

Por essa razão estamos encaminhando propos-
ta de nova redação para o § 4º que preserva a essên-
cia do projeto original e, ao mesmo tempo, permite a
busca de solução definitiva para os problemas previ-
denciários para diversos estados e municípios.

Senador Ricardo Santos – Senador Gerson
Camata.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

(******) RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1998

Dispõe sobre as operações de cré-
dito interno e externo dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e de
suas respectivas autarquias e fundações,
inclusive concessão de garantias, seus
limites e condições de autorização, e dá
outras providências.
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...........................................................................
Art. 3º É vedado aos Estados, ao Distrito Fede-

ral, aos Municípios e às suas respectivas autarquias e
fundações, que pleitearem autorização para contratar
as operações de crédito regidas por esta Resolução:

I – captar recursos por meio de transferências
oriundas de entidades por eles controladas, inclusive
empresas nas quais detenham, direta ou indireta-
mente, maioria do capital social com direito a voto,
ainda que a título de antecipação de pagamento ou
recolhimento de tributos;

II – assumir compromissos diretamente com for-
necedores, prestadores de serviços ou empreiteiras
de obras, mediante emissão ou aval de promissórias
ou carta de crédito, aceite de duplicatas ou outras
operações similares;

III – realizar qualquer operação de crédito que
represente violação dos acordos de refinanciamento
firmados com a União;

IV – conceder isenções, incentivos, reduções de
alíquotas e quaisquer outros benefícios tributários,
fiscais ou financeiros, relativos ao Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação,
que não atendam ao disposto no § 6º do art. 150, e no
inciso VI e na alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155
da Constituição Federal.

Parágrafo único. Constatando-se infração ao
disposto no caput, e enquanto não promovido o can-
celamento ou amortização total do débito, as dívidas
serão consideradas vencidas para efeito do cômputo
dos limites dos arts. 5º e 6º e a entidade mutuária fica-
rá impedida de realizar qualquer operação sujeita a
esta Resolução.

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

RESOLUÇÃO Nº 58, DE 2000

Altera a 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 fundações, inclusive concessão de ga-
rantias, seus limites e condições de auto-
rização, e dá outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 3º da Resolução nº78, de 1998, do

Senado Federal, passa a vigorar acrescido do seguin-
te inciso V:

”Art. 3º ..............................................................

........................................................................."
“V – em relação aos créditos decorrentes do di-

reito dos Estados, dos Municípios e do Distrito Fede-
ral, de participação governamental obrigatória, nas
modalidades de royalties, participações especiais e
compensações financeiras, no resultado da explora-
ção de petróleo e gás natural, de recursos hídricos
para fins de energia elétrica e de outros recursos mi-
nerais no respectivo território, plataforma continental
ou zona econômica exclusiva:” (AC)

“a) ceder direitos relativos a período posterior
ao do mandato do chefe do Poder Executivo;” (AC)

“b) dar em garantia ou captar recursos a título
de adiantamento ou antecipação, cujas obrigações
contratuais respectivas ultrapassem o mandato do
chefe do Poder Executivo.” (AC)

Art. 2º O art. 3º da Resolução nº 78, de 1998, do
Senado Federal, passa a vigorar acrescido dos seguin-
tes §§ 2º a 4º, numerando-se o atual parágrafo único
como § 1º:

“Art. 3º .............................................................
........................................................................."
“§ 1º Constatando-se infração ao disposto no ca-

put, e enquanto não promovido o cancelamento ou
amortização total do débito, as dívidas serão considera-
das vencidas para efeito do cômputo dos limites dos
arts.5º e 6º e a entidade mutuária ficará impedida de re-
alizar qualquer operação sujeita a esta Resolução.”

“§ 2º Nas operações a que se refere o inciso V,
serão observadas as normas e competências da Pre-
vidência Social relativas à formação de Fundos de
Previdência Social.” (AC)

“§ 3º Qualquer antecipação de receita proveniente
da antecipação de receitas de royalties será exclusiva
para capitalização de Fundos de Previdência.” (AC)

“§ 4º Toda antecipação de receitas de royalties,
além do mandato do chefe do Poder Executivo, só
será autorizada para capitalizar a parcela do Fundo
de Previdência que vai dar cobertura aos novos apo-
sentados, que passarem a usufruir os direitos a partir
da data da operação.” (AC)

“§ 5º As operações de antecipação de receitas
realizadas no âmbito do que dispõem os §§ 3º e 4º,
somente surtirão efeitos legais após a aprovação es-
pecífica pelo Senado Federal.” (AC)

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Senado Federal, 3 de julho de 2000 – Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Publicado no Diário do Senado Federal de 2-8-2000.
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(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os proje-
tos serão publicados e remetidos às Comissões com-
petentes.

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido
pelo Sr.1o Secretário em exercício, Senador Osmar Dias.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 77, DE 2000

Cria, no âmbito do Senado Federal,
a Universidade do Legislativo Brasileiro.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Senado Fe-

deral, a Universidade do Legislativo Brasileiro –
UNILEGIS, com o objetivo de;

I – contribuir para a construção de uma socieda-
de e educação cidadãs;

II – colaborar no processo de integração e de
modernização dos parlamentos brasileiros, nas esfe-
ras federal, estadual e municipal;

III – estimular o intercâmbio com legislativos es-
trangeiros, visando à troca de experiências e ao mú-
tuo aperfeiçoamento;

IV – formar, especializar e desenvolver, de for-
ma continuada, recursos humanos que atuem nos
três níveis do Poder Legislativo, mediante a oferta de
cursos de graduação, pós-graduação, extensão e se-
qüenciais, em distintos níveis, na modalidade de cur-
sos presenciais e a distância;

V – fomentar o desenvolvimento de pesquisas
acadêmicas voltadas para o aprimoramento instituci-
onal, as políticas públicas e o desenvolvimento da Na-
ção brasileira.

VI – atuar, no âmbito de sua competência, junto
à sociedade, no sentido de informar e esclarecer a
respeito do papel do Legislativo e das instituições do
Estado na vida nacional;

VII – formar e treinar lideranças.
Art. 2º Fica autorizada a Comissão Diretora a

adotar as providências e expedir os atos necessários
à execução desta Resolução.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

A Lei nº9.394, de 1996, que estabelece as dire-
trizes e bases da educação nacional, dentre as inova-
ções que trouxe, incentiva as novas experiências na
área de ensino, ao permitir, por exemplo, a instituição

de universidade especializada por campo do saber.
Reconhece e estimula, ainda, o Poder Público a de-
senvolver e disseminar programas de ensino a dis-
tância e de educação continuada.

O texto constitucional vigente, após a aprovação
da Emenda à Constituição nº 19, reforça a diretriz go-
vernamental, no sentido de que a administração pública
brasileira mantenha escolas de governo, destinadas à
“formação e ao aperfeiçoamento dos servidores públi-
cos, constituindo-se a participação nos cursos um dos
requisitos para a promoção na carreira”.

A sintonia com o ordenamento legal e a possibilida-
de de atender ao legítimo anseio da comunidade legislati-
va brasileira inspiram esta Casa a criar e a manter uma
instituição de ensino superior, pesquisa e extensão, volta-
da especialmente para o estudo das questões legislativas.

Com a instituição da Universidade do Legislativo
Brasileiro, o Senado Federal toma para si parte da respon-
sabilidade de democratizar o ensino, além de agregar
mais essa atribuição a seu papel soberano, viabilizando,
assim, a formação e a capacitação, com qualidade e vari-
edade, de gerações sucessivas de agentes públicos.

Pretende-se, assim, desenvolver um projeto que
atenda inclusive à tipicidade da chamada “universidade
aberta”, o que se efetivará por meio do sistema de ensi-
no a distância, como um dos propósitos da iniciativa.

Para o atendimento de seus objetivos de formar,
capacitar e desenvolver recursos humanos, serão im-
plementados eventos diversos, de interesse e eficá-
cia abrangentes, sob as formas presencial e a distân-
cia, a partir de um currículo multidisciplinar que
abranja áreas essenciais, como processo e técnica
legislativos, orçamento público, políticas públicas e
gestão governamental, ciências política e social, dire-
ito, língua portuguesa, entre outros.

Serão, também, oferecidos cursos de gradua-
ção, de pós-graduação, em diferentes áreas e níveis,
programas e cursos de extensão, fóruns, debates, se-
minários, congressos e conferências, atividades es-
sas que deverão contar com a contribuição efetiva
dos mais renomados profissionais em suas respecti-
vas especialidades.

A Universidade do Legislativo Brasileiro se
constitui, dessa forma, num efetivo projeto de demo-
cratização do ensino.

Sala da Comissão. – Antonio Carlos Magalhães,
Nabor Júnior, Carlos Patrocínio – Geraldo Melo.

UNIVERSIDADE DE ALTOS ESTUDOS LEGISLATIVOS
(UNILEGIS)

1. Conceitos Básicos
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O termo Universidade é utilizado de acordo com o
que permite o parágrafo único do art. 52 da LDB a ”criação
de Universidades especializadas por campo do saber“.

Por conseqüência desse princípio, supõe-se que as
Universidades especializadas sejam instituições de Altos
Estudos, pois a simples graduação não caracterizaria
essa especialização. A graduação, embora possa ser mi-
nistrada pela Universidade proposta, não constitui, porém,
seu núcleo central, podendo, no entanto, oferecer a estru-
tura básica da especialização. A especialização, formal-
mente, ocorre na pós-graduação, seja ela strictu ou lato
senso, bem como em outras atividades formativas e infor-
mativas.Deve-se, enfim, afirmar que a denominação altos
estudos não se esgota em formação, cursos e informação.
A idéia de Altos Estudos reforça o conceito de Universida-
de como Centro de pesquisa, investigação e formulação,
conceitos inerentes, pois, á proposta da Unilegis.

Enfim, deve-se considerar que o termo Legislativo
deve ser entendido num significado maior do que apenas
processo legislativo, para abranger o estudo, a pesquisa
e a formulação referente aos conteúdos legislativos, isto
é, os assuntos sobre os quais cabe ao Legislativo atuar.

Dessa forma, devem ser objeto da especialida-
de da Unilegis:

�Em relação ao processo ou conteúdo formal:
� estrutura e organização legislativa; processo

legislativo;

� formação e treinamento de pessoal.
�Em relação ao conteúdo essencial, a Unilegis

deve especializar-se nos grandes temas referentes
às políticas públicas:

� organização social economia; política:

� direito e ética pública; relações internacionais:
� administração, planejamento e Controles go-

vernamentais;

� suporte técnico às ações governamentais;Outros.
controles
2. Estrutura da Unilegis
� Nesta concepção, a Unilegis deve ser estru-

turada como um núcleo básico de estudos, constituí-
do de professores altamente capacitados, da própria
Casa ou não, capaz de identificar, de forma dinâmica,
as demandas referentes aos conteúdos formais e es-
senciais da Universidade e transformá-los em proje-
tos de atividades universitárias, sejam eles cursos
nas mais diversas modalidades:

� de pós-graduação, lato ou strictu senso; pre-
senciais;

� de graduação e outros.

� ou sejam atividades de investigação, pesquisa e

� formulação, referentes a projetos, políticas ou
ações do legislativo e do governo em geral (do Estado)

� Complementarmente a esse núcleo básico, a
Unilegis contará com um cadastro de colaboradores
de alto nível para ministrar cursos, disciplinas, pales-
tras, seminários e outras atividades programadas.

Poderão compor esse cadastro:

� Funcionários de alto nível do próprio Senado, do

� Congresso e dos outros Poderes da República;

� Senadores e Deputados;

� Executivos da área pública e privada;

� Especialistas e/ou cientistas de qualquer parte
do País e do exterior.

Os componentes do cadastro de colaboradores
serão contratados, se for o caso, para tarefas especí-
ficas, o que permitirá grande economia de custos e de
manutenção da Universidade.

� No que se refere aos cursos a serem minis-
trados, eles poderão ser presenciais ou na modalida-
de de formação ou treinamento à distância, utilizando
a excepcional disponibilidade de meios de comunica-
ção de que dispõe o Senado. Sob esse aspecto espe-
cial importância deve ser dada a cursos destinados a
legislativos – sem exclusão de outros poderes – esta-
duais e municipais, através da Rede TV Senado e do
Sistema lnterlegis, especialmente.

3. Institucionalização

A natureza de Fundação é, sem dúvida, a forma
que melhor se adapta à autonomia necessária – inde-
pendentemente de constituir dispositivo constitucio-
nal – da Universidade.

No entanto, questões de ordem administrativa e
processual aconselham que a adoção dessa natureza
possa ocorrer posteriormente, dispositivo que pode até
constar dos atos constitutivos imediatos da Instituição.

Nessas condições, a forma mais factivel, e ime-
diata, poderia ser:

� A transformação do Instituto Legislativo Brasi-
leiro – ILB, na Universidade de Altos Estudos do Le-
gislativo – UNILEGIS.

� A reformulação do atual ILB, passando a ser
Instituto Universitário, com as ações específicas que
lhe são inerentes.

Esta estratégia definiria como atividades da Co-
missão, a serem realizadas nos 60 dias posteriores à
sua implantação:
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� A elaboração do Estatuto constitutivo da
Unilegis, com definição de sua estrutura acadêmi-
ca.

� O levantamento da infra-estrutura disponível,
envolvendo:

� disponibilidade de pessoal;
� montagem do cadastro de colaboradores in-

ternos;
� identificação de espaços e meios para funcio-

namentoda Unilegis, incluindo biblioteca, meios infor-
máticos, de comunicação, etc.

� Elaboração do estatuto do novo ILB.
� Elaboração da Resolução da Mesa, criando a

Universidade e baixando seu Estatuto e o Estatuto do
novo ILB.

Criada a Universidade, seu processo de reco-
nhecimento poderá ser iniciado imediatamente, não
sendo, porém, obstáculo a que suas atividades sejam
iniciadas logo após sua criação.

4. Distribuição das Tarefas
Em face da composição da Comissão especial e

na busca de objetivar as propostas dentro dos prazos
estabelecidos, sugere-se que a Comissão se reuna
com a freqüência necessária para definir rumos, arti-
cular ações e aprovar propostas setoriais. No entanto,
seriam atribuídas a seus membros, individualmente,
a implantação de atividades de acordo com sua espe-
cialidade ou representação.

Assim, as tarefas poderiam ser distribuídas da
seguinte forma, independentemente do exercício da
Presidência e da Presidência Substituta da Comis-
são, já definidas no Ato Conjunto nº 1/2000

Luciano de Souza Dias – representando a 1ª
Secretaria – Secretaria Executiva da Comissao.

Osvaldo DeIla Giustina – Assessor técnico do
Senado, elaboração do Estatuto da Universidade e do
respectivo processo de criação e reconhecimento.

Mario Lúcio Lacerda – Diretor Executivo do ILB.
Regina Célia Pérez Borges, Diretora Executiva

do Prodasen, e Fernando Cesar Mesquita, Diretor da
Secretaria de Comunicação Social – identificaçâo
dos meios eletrônicos e de comunicação social dispo-
níveis e o plano de seu aproveitamento na implemen-
tação dos objetivos da Universidade.

Agaciel da Silva Maia e Raimundo Carreiro
Silva, respectivamente, Diretor-Geral e Secretário
Geral da Mesa do Senado – identificação do pes-
soal disponível para docência, pesquisa e adminis-
tração, bem como de infra-estrutura física e mate-
rial disponíveis.

A Comissão Especial, neste contexto, teria o
apoio técnico-executivo de subcomissões voltadas a
desenvolver o projeto acadêmico-institucional, seus
aspectos administrativos e de infra-estrutura e outros
que julgar necessários.

No prazo de 45 dias a partir de 14 de setembro,
os relatórios setoriais passariam a ser trabalhados
em conjunto, podendo ser concluído o Relatório Final,
no prazo de 60 dias, viabiIizando, dessa forma, ainda
na atual legislatura, a implantação da Universidade
de Altos Estudos Legislativos – UNILEGIS, e a rees-
truturação do ILB, objeto do Ato Conjunto nº1/2000.

ATO CONJUNTO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO E DO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE

SUPERVISÃO DO ILB

CONSTITUI COMISSÃO ESPECIAL

ATO Nº 1, DE 2000 (*)

O Primeiro Secretário do Senado Federal e o
Presidente do Conselho de Supervisão do Instituto
Legislativo Brasileiro – ILB, no uso de sua competên-
cia regimental e regulamentar, resolve:

Art. 1º Constituir comissão Especial incumbida
de elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias:

I – estudos técnicos destinados a viabilizar a im-
plantação da Universidade do Legislativo; e

II – proposta de estruturação administrativa do
Instituto Legislativo Brasileiro, incluindo a regulamenta-
ção interna de suas atividades e do seu Conselho de
Supervisão.

Art. 2º Designar os servidores Agaciel da Silva
Maia matr. 2291-SEEP; Mário Lúcio Lacerdade Medei-
ros, matr. 1688; Raimundo Carreiro Silva, matr. 1531;
Fernando César de Moreira Mesquita, matr. 5250; Regi-
na Célia Peres Borges, matr. 101-PRODASEN; Osvaldo
Della Giustina, matr. 31227; e Luciano de Sousa Dias,
matr. 4935, para, sob a presidência do primeiro: e, em
seus impedimentos, do segundo, integrar a comissão
Especial de que trata o art. 1º.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 31 de agosto de 2000. – Sena-

dor Ronaldo Cunha Lima, Primeiro Secretário do
Senado Federal. Senador Carlos Patrocínio, Presi-
dente do Conselho de Supervisão do ILB.

(*) Publicado no DSF de 2-9-2000.
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Universidade do Legislativo Brasileiro

UNILEGIS

Criação, Implantação e Funcionamento
Perspectivas

A Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as dire-
trizes e bases da educação nacional (LDB), traz signi-
ficativos avanços em matéria educacional, principal-
mente por esLimular a organização de cursos e de
instituições de ensino em caráter experimentais.

Neste contexto e certamente imbuída do mes-
mo espírito, na recente reforma administrativa objeto
da Emenda Constitucional nº 19/98, dentre as inúme-
ras inovações que impôs à administração, merece
destaque especial a que decorre do parágrafo 2º do
Artigo 39, que, com força constitucional, a qual reco-
menda aos entes federados (União, Estados e Distrito
Federal) a manutenção de escolas de governo, desti-
nadas à formação e ao aperfeiçoamento dos servido-
res públicos, constituindo-se a participação nos cur-
sos um dos requisitos para a promoção na carreira..."

Atentos ao comando constitucional e conscien-
tes da necessidade de o Senado Federal dar conteú-
do prático às linhas condutoras da reforma adminis-
trativa, surge a idéia de criação de uma instituição de
ensino superior para o Legislativo: a Universidade do
Legislativo Brasileiro (UniLegis), tendo a proposta ob-
tido imediato apoio e apreço do Exmº Senador Antô-
nio Carlos Magalhães, que, por ato próprio, instituiu
Comissão Especial, – presidida pelo Diretor-Geral e
composta pelos Diretores da Secretaria de Comuni-
cação Social, Consultoria Legislativa, do – ILB e Se-
cretário-Geral da Mesa, destinada a realizar os estu-
dos preliminares, formular projetos e adotar todas as
medidas necessárias à implantação da UniLegis.

A presente exposição tem por objeto traçar, em
linhas gerais, o perfil idealizado para a universidade,
definindo a sua missão, os objetivos, as metas e pers-
pectivas, dentre outros aspectos, conforme segue.

1. Contexto
A criação do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB),

em janeiro de 1997, foi motivada pelo desejo, princi-
palmente do Senador José Sarney, então Presidente
do Senado Federal, de dotar o Senado e, subsidiaria-
mente, o Poder Legislativo de um centro de excelên-
cia no terreno dos ideais políticos e de desenvolvi-
mento de recursos humanos.

Inúmeras ações, projetos e atividades foram im-
plementadas nessa direção. Entretanto, reconhece-
mos a necessidade de se ampliar o âmbito de atua-

ção desse órgão, dota-lo de melhores condições para
que efetivamente possa atender aos anseios legislati-
vos, especialmente na esfera Estadual e Municipal,
que tanto se ressentem de meios instrumentais de
acesso ao conhecimento, como de pessoal adequa-
damente qualificado.

Apesar de a LDB facultar — e até incentivar – a
criação de instituição especializada por campo do sa-
ber e a organização de cursos ou instituições em ca-
rater experimentais (artigos 51 e 81), poucas são as
iniciativas destinadas a minimizar a realidade brasilei-
ra em termos de qualificação técnico-profissional de
recursos humanos.

Este é o cenário por meio do qual vislumbramos
a efetiva possibilidade de o Senado Federal concreti-
zar o sonho de criar uma instituição de ensino superi-
or, especializada e voltada especialmente para os es-
tudos e pesquisas das questões legislativas, aprovei-
tando-se, inclusive, a experiência já consolidada do
ILB, o que, certamente, não era possível até a edição
da nova legislação.

Sob essa perspectiva, iniciamos os estudos pre-
liminares objetivando a implantação de uma institui-
ção superior de ensino, pesquisa e extensão.

2. Missão e Objetivos
A missão principal da UniLegis será:
� democratizar o ensino, facilitando o acesso ao

conhecimento e à informação;

� integrar os parlamentos brasileiros, nas esfe-
ras federal, estadual e municipal, e até os estrangei-
ros;

� contribuir para a modernização da administra-
ção pública;

� contribuir para a construção de uma socieda-
de e educação cidadãs.

Os objetivos, sem prejuízo de outros que pode-
rão ser agregados, serão:

� formar, especializar e desenvolver de forma
continuada, os quadros burocráticos para atuação
nos três níveis do Poder Legislativo, mediante a oferta
de cursos de graduação, pós-graduação, extensão e
sequenciais, em distintos níveis, tanto pela metodolo-
gia tradicional (presencial), como também a distância,
recorrendo-se para tanto de todos os meios e veícu-
los disponíveis (internet, correio, teleconferência, ca-
nal VIP etc);

� fomentar o desenvolvimento de pesquisas de
nível acadêmico para o aprimoramento das institui-
ções e de seus procedimentos e rotinas administrati-
vas;
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� atuar junto às comunidades no sentido de in-
formar e esclarecer a respeito do papel do Legislativo
e das instituições do Estado, com cursos rápidos, pai-
néis, seminários etc;

� formar e treinar lideranças;

� estimular o intercâmbio com legislativos es-
trangeiros para a troca de experiências e pessoal.

3. Atuação e Funcionamento
A UniLegis deverá atuar como instrumento de-

terminante para á prevalência do conhecimento técni-
co nas ações cotidianas da administração do Poder
Legislativo, oferecendo ao cidadão-contribuinte um
retorno efetivo de seus investimentos na manutenção
dos Parlamentos.

Atendendo-se ao princípio da gestão democráti-
ca a concepção, formulação e planejamento de ativi-
dades, ações, estatutos, a criação, organização, for-
malização de projetos educacionais, cursos ou pro-
gramas da Unilegis, inclusive providências perante o
MEC/CNE, estarão, necessariamente, subordinados
a um Órgão Colegiado Deliberativo, que poderá ser
constituído de servidores e de profissionais externos,
com notória experiência sobre o assunto.

Podemos identificarinicialmente, cinco níveis de
ação em que a UniLegis poderá atuar, passíveis de
implementação imediata:

1. Oferecimento de cursos de pós-graduação
em Políticas Públicas e Gestâo Governamental, a dis-
tância, em parceria com a Universidade Federal de
Santa Catarina;

2. Curso de pós-graduaçâo em Administraçâo
Pública Legislativa, presencial, em parceria com a
Universidade de Brasília;

3. Programa Permanente de Qualificaçâo Técni-
ca (PPQT) para todos os servidores do Senado Fede-
ral, com a participação de instrutores do quadro de
pessoal da Casa;

4. Cursos seqüenciais a distância, via TV Sena-
do, Internet, etc, e presenciais;

5. Fóruns, seminários, conferências e eventos
diversos, que congreguem renomados pensadores
políticos.

Ressalte-se que, além de um elenco de profes-
sores e profissionais altamente qualificados, os parti-
cipantes dos eventos frequentariam aulas expositi-
vas, com o acompanhamento e a supervisão de equi-
pes de tutores especialmente treinados para tal fim.

Para a consecuçâo dos seus obetivos, a Unile-
gis poderá celebrar convênios, firmar parcerias com
outras instituições de ensino, a exemplo do que já

ocorre com a Associaçâo Nacional das Instituições
Federais de Ensino Superior (Andifes), com a qual o
Senado mantém contrato.

Em um segundo momento buscar-se-á, além da
autorização e reconhecimento oficial dos seus cursos
de pósgraduaçâo, extensâo e sequenciais oferecidos
pela Instituiçâo, estabelecer e operacionalizar os de
graduaçâo, tanto presencial como a distância.

4. Conclusão
As atribuições do Congresso Nacional, no que

tange a sua funçâo institucional, têm sido objeto de
estudo da ciência jurídica pátria que, através de nos-
so Direito Constitucional, aborda o tema sob uma óti-
ca sistêmica sem, no entanto, dar ao tema o aprofun-
damento necessário e aspirado por nossa sociedade.

No Senado, há muito vêm sendo diagnosticados
os níveis de comprometimento dos serviços legislati-
vos das Câmaras Municipais e Assembléias Legislati-
vas em virtude da dificuldade de acesso às informa-
ções e de formaçâo de pessoal especializado em
Administraçâo Pública Legislativa e Processo Legis-
lativo. Há, ainda, o envelhecimento de técnicas e mé-
todos de gestão pública que prejudicam o cumpri-
mento de suas missões institucionais.

As peculiaridades que envolvem o processo le-
gislativo e de formaçâo política stricto sensu care-
cem, portanto, de tratamento específico que resulte
na formação acadêmica especializada, de fácil aces-
so, propiciando, assim, a almejada exegese das atri-
buições do Poder Legislativo voltadas a:

a) a excelência das políticas públicas;
b) a excelência do processo fiscalizador;
c) a excelência da formação dos quadros políti-

cos, envolvendo os servidores dos Legislativos fede-
ral, estadual e municipal.

Uma instituição como a Unilegis contribuirá de-
cisivamente para a elevaçào do nível dos quadros bu-
rocráticos e das próprias lideranças surgidas dentro
da sociedade, traduzindo-se em melhores serviços
de apoio para os representantes (parlamentares) e de
atendimento aos representados (cidadãos).

Do nosso ponto de vista, pensamos que nenhu-
ma outra instituição pública brasileira estaria, nos
tempos atuais, em melhores condições de implantar
um projeto com essa envergadura. Instalações físicas
adequadas; complexo de informação, documentação,
informática, gráfico e de comunicação social de pri-
meiro mundo. No contexto do Congresso Nacional há
profissionais absolutamente qualificados para exer-
cerem a docência, aliás, temos conhecimento de que
muitos dos nossos servidores ministram ou já minis-
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traram aulas em instituições renomadas, como a Uni-
versidade de Brasília (UnB). O Senado Federal reú-
ne, pois, todas as condições materiais e humanas
para lançar-se ao desafio.

Segundo a legislação, a criação de Universida-
de Federal ou Estadual Pública decorre de projeto de
lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo federal
ou estadual, conforme o caso. Se o Chefe do Poder
Executivo pode criar Universidade Federal ou Estadu-
al, depreendemos, analogicamente, que também o
Chefe do Poder Legislativo teria competência dessa
mesma natureza, podendo propor, pelo que entende-
mos, a criação de Universidade Especializada no âm-
bito do poder do qual seja titular. É exatamente esse
procedimento que ora propomos.

Operacionalmente, e em observância ao prin-
cípio da continuidade do serviço público, poderiam
somar-se às competências da nova instituição
aquelas que, com maestria, o ILB vem exercendo
regularmente. A grande vantagem é de se aprovei-
tar a vasta experiência já consolidada em termos
de desenvolvimento e treinamento de recursos hu-
manos.

A acomodação no serviço público é fato supera-
do. Diante da necessidade de aperfeiçoamento e da
exigência de eficiência, o Legislativo precisa, sob
pena de comprometimento da qualidade de seu tra-
balho institucional, formar e melhorar o perfil técnico
de seu corpo funcional.

Portanto, o Senado Federal, enquanto institui-
ção para onde convergem as expectativas da socie-
dade, tem a legitimidade e o dever de dar mais esse
significativo passo, e tomar para si a iniciativa de criar
a UniLegis, agregando às suas re

l
evantes responsa-

bilidades constitucionais mais essa missão.

Sob o aspecto legal e político, no entanto, mister
se faz o pronunciamento da Consultoria Legislativa
do Senado Federal, uma vez que o Projeto de Resolu-
ção que deverá positivar a criação e funcionamento
da UniLegis deve enquadrar-se nos ditames da LDB e
nas Portarias do MEC que regulam a matéria, que
prevêm, entre outros aspectos relevante, que as insti-
tuições superiores de ensino (sem restrições) devem
ser autorizadas, avaliadas e reconhecidas pelo Poder
Executivo.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI N. 9.294, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional

...........................................................................
Art. 52. As universidades são instituições pluri-

disciplinares de formação dos quadros profissionais
de nível superior, de pesquisa, de extensão e de do-
mínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam
por:

I – produção intelectual institucionalizada medi-
ante o estudo sistemático dos temas e problemas
mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e
cultural, quanto regional e nacional;

II – um terço do corpo docente, pelo menos, com
titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;

III – um terço do corpo docente em regime de
tempo integral.

Parágrafo único. É facultada a criação de univer-
sidades especializadas por campo do saber.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998

Modifica o regime e dispõe sobre
princípios 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 providência

...........................................................................
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Proje-

to de Resolução n.º 77, de 2000, que acaba de ser
lido, ficará sobre a mesa durante cinco dias úteis a fim
de receber emendas, nos termos do art. 401, § 1º, do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que recebeu o Relatório
Final nº 5, de 2000, da Comissão Temporária Externa
criada pelo Requerimento nº 426, de 2000, destinada
a acompanhar o atendimento feito junto aos desabri-
gados, flagelados e familiares das vítimas das en-
chentes e desmoronamentos que ocorreram nos
Estados de Pernambuco e Alagoas.

O Referido Relatório concluiu pela apresenta-
ção de Recomendações, que serão encaminhadas às
autoridades competentes, e pelo oferecimento do
Projeto de Resolução nº 78, de 2000, que, anexado
ao Projeto de Resolução nº 75, de 2000, vai ao exame
da Comissão de Assuntos Econômicos.

É lido o seguinte o relatório recebido:
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REQUERIMENTO Nº 426/2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a instalação

de uma Comissão Temporária Externa, representati-
va do Senado Federal, cuja composição será de cinco
Senadores, e igual número de suplentes, pelo prazo
de 60 dias, com ônus para esta Casa, tendo por fmali-
dade acompanhar o atendimento feito junto aos desa-
brigados, flagelados e familiares das vítimas das en-
chentes e desmoronamentos que ocorrem nos Esta-
dos de Pernambuco e Alagoas.

Sala das Sessões, – Senador Roberto Freire.

REQUERIMENTO Nº 507/2000

A Comissão Temporária, criada através do Re-
querimento nº 426/2000, destinada a acompanhar o
atendimento feito junto aos desabrigados, flagelados
e familiares das vítimas das enchentes e desmorona-
mentos que ocorrem nos Estados de Pernambuco e
Alagoas, com fundamento nos artigos 76, § 1º do Re-
gimento Interno do Senado Federal, requer a prorro-
gação dos seus trabalhos por mais 20 (vinte) dias,
para apresentação do Relatório final.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2000. – Se-
nador Roberto Freire, Presidente – Ramez Tebet –
Heloisa Helena – José Jorge.

Designo os Srs. Roberto Freire, Clodoaldo Tor-
res, José Jorge, Renan Calheiros, Heloísa Helena,
Teotônio Vilela Filho e Ramez Tebet, para comporem
a Comissão.

COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA, CRIADA
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 426, DE 2000-SF
“DESTINADA A ACOMPANHAR O DRAMA DAS
ENCHENTES NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO E
ALAGOAS, QUE JÁ OCASIONARAM MORTE DE
VÍTIMAS“.

Ata da 1ª Reunião de Instalação, realizada
em 3-8-2000

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois
mil, às quatorze horas e dez minutos, na sala 02 da
ala Senador Nilo Coelho, reúnem-se os Senhores
Senadores Clodoaldo Torres, Roberto Freire, José
Jorge, Renan Calheiros, Teotônio Vilela Filho, Heloí-
sa Helena e Ramez Tebet, membros da Comissão
Especial Externa ”destinada a acompanhar o drama
das enchentes nos Estados de Pernambuco e Ala-
goas, que já ocasionaram morte de vítimas“. De
acordo com os preceitos regimentais, assumiu a
presidência eventualmente, o Senador Ramez Te-
bet, que declara aberta a reunião de Instalação da

Comissão, e procede a eleição do Presidente e Vi-
ce-Presidente, convocando os Senhores Senado-
res: José Jorge e Renan Calheiros, para funciona-
rem como escrutinadores, procedida a apuração, a
mesma apresentou o seguinte resultado: Senador
Roberto Freire para Presidente e Senador Teotônio
Vilela Filho para Vice-Presidente, ambos por acla-
mação dos presentes. Assumindo a Presidência,
Sua Excelência, Senador Roberto Freire informa e
designa o Senhor Senador Clodoaldo Torres para
ser o Relator da Comissão. O Presidente, agradece
a, em seu nome e em nome do Senador Teotônio
Vilela Filho a honra que lhe foi conferida. A seguir o
Plenário aprova por unanimidade sugestão da Rela-
toria, no sentido de se proceder uma visita da Co-
missão, a ser realizada nos próximos dias 4 a 7 do
corrente mês, destinada a visitar ”in loco“, o drama
das vítimas dos estados atingidos. Não havendo
nada mais a tratar, encerrou-se a reunião e, para
constar, eu, Luis Claúdio de Brito, Secretário even-
tual da Comissão, lavrei a presente ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
irá a publicação.

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO

Presidente Senador Roberto Freire
Vice-Presidente Senador Teotônio Vilela Fi-

lho, Relator Senador Clodoaldo Torres
Membros Senador Renan Calheiros (PMDB-AL)
Senador Ramez Tebet (PMDB-MS)
Senador José Jorge (PFL-PE)
Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL)
Senador Roberto Freire (PPS-PE)
Senador Clodoaldo Torres (PTB-PE)
Senadora Heloísa Helena (Bloco/PT-AL)

TRAMITAÇÃO DO REQUERIMENTO
Nº 426, DE 2000

SF RQS 00426/2000 de 2-8-2000

Autor Senador – Roberto Freire

Ementa: Requer a criação de uma Comissão
Temporária destinada a acompanhar o atendimento
feito junto aos desabrigados, flagelados familiares
das vítimas das enchentes e desmoronamentos que
ocorrem nos Estados de Pernambuco e Alagoas,
composto de 5 (cinco) titulares e 5 (cinco) suplentes,
com duração de 60 dias.

Indexação: requerimento, senador, criação, co-
missão temporárla, prazo determinado, objetivo, ela-
boração, plano, acompanhamento, ação, emergên-
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cia, vítima, desabrigados, enchente, providência,
atendimento, familiares, flagelados, área, região nor-
deste, estados, (PE), (AL).

Última Ação: SF RQS 00426/2000
Data: 3-8-2000
Local: SGM – Secretaria Geral da Mesa
Situação: Aprovada
Texto: A Subsecretaria de Comissões.
Tramitações: SF RQS 00426/2000
4-10-2000 SACEI – Serviço Apoio Com. Esp.

Parl de Inquérito
À SGM para conhecimento do Plenário; deter-

minar a publicação do Relatório e a adoção das reco-
mendações da Comissao.

4-10-2000 SACS – Serviço Apoio Com. Esp.
Parl de Inquérito

Anexado o Relatório Final da Comissão, aprova-
do em Reunião nesta data, conforme Ata original ane-
xa (pgs. 128 a 162)

3-10-2000 ATA-PLEN – Subsecretaria de Ata –
Plenario É lido e aprovado o Requrerimento nº
507/2000, subscrito pelo Sr. Roberto Freire

(Presidente) e outros Srs. Senadores, solicitan-
do a prorrogação dos trabalhos por mais 20

dias, para apresentação do Relatório final. A
SACEI.

3-10-2000 SGM – Secretaria Geral da Mesa
Encaminhado ao Plenário.
27-9-2000 SACEI – Serviço Apoio Com. Esp.

Parl de Inquérito
À SGM com o original do Requerimento do Se-

nador Roberto Freire, Presidente da Comissão e dos
FAX’s dos Senadores Membros, Ramez Tebet, José
Jorge e Heloísa Helena, solicitando a prorrogação da
Comissão por mais 20 (vinte) dias, para apresentação
do Relatório Final

9-8-2000 SACEI – Serviço Apoio Com. Esp. Parl
de Inquérito Anexada Ata da 1ª Reunião de (Instala-
ção) da Comissão publicada no DSF nº 115, de

9-8-2000 (fl.126).
7-8-2000 SACE – Serviço Apoio Com. Esp. Part.

de Inquérito
Anexei ao Processado Boletim Informativo da

Defesa Civil de Alagoas; várias matéria
Jornalística sobre os danos causados em Ala-

goas e um documento do Governo de
Pernambuco com um breve relato do ocorrido

naquele Estado. (Pg. 5 a 125).
7-8-2000 SACEI – Serviço Apoio Com. Esp.

Part. de Inquérito

No período de 4 a 7-8-2000, a Comissão, repre-
sentada pelos três Senadores de Alagoas e de Per-
nambuco, estiveram em Audiência com os Governa-
dores daqueles Estados, bem como, com os Prefeitos
das localidades atingidas e, ainda, ouviram o relato
das demais autoridades envolvidas nos levantamen-
tos dos recursos e providências tanto emergênciais
quanto preventivas para que no futuro não ocorram
catastrofes como essa que levou a morte dezenas de
irmãos brasileiros, sem falarmos nas perdas materia-
is da população, dos Estados de Alagoas e Pernam-
buco e do País. Após os referidos encontros com as
autoridades locais os Senadores se dividiram em gru-
pos para algumas visitas in loco por vários Municípi-
os atingidos pelas enchentes.

3-8-2000 SACEI – Serviço Apoio Com. Esp.
Parl. de Inquérito

Realizada
1ª

Reunião (Instalação), quando foram
eleitos para Presidente e Vice-Presidente, respectiva-
mente, os Senadores Roberto Freire e Teotônio Vilela
Filho. O Senador Clodoaldo Torres foi designado pela
Presidência como Relator da Comissão.

Publicação em 9-8-2000 no DSF páginas:
16434

3-8-2000 SACEI – Serviço Apoio Com. Esp.
Parl. de Inquérito

Avoco a Secretaria da presente Comissão. Luiz
Cláudio de Brito – Chefe do SACEI.

3-8-2000 SACM – Serviço de Apoio Comissões
Mistas ao Sacei.

3-8-2000 SGM – Secretaria Geral da Mesa
Situação: Aprovada
À Subsecretaria de Comissões.
3-8-2000 ATA-PLEN – Subsecretaria de Ata –

Plenário
Aprovado. A Presidência designa os Srs. Rober-

to Freire, Clodoaldo Torres, José Jorge, Renan Calhe-
iros a Sra.Heloísa Helena; e os Srs.Teotônio Vilela Fi-
lho e Ramez Tebet, para comporem a referida Comis-
são. A SGM.

Publicação em 4-8-2000 no DSF páginas:
15757

3-8-2000 SGM – Secretaria Geral da Mesa
Encaminhado ao Plenário para votação e desig-

nação da Comissão.
2-8-2000 ATA-PLEN – Subsecretaria de Ata –

Plenário
É lido e publicado.AO PLEG com destino à SGM

para inclusão em Ordem do Dia.
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1 – INTRODUÇÃO
As chuvas que este ano já caíram em vários es-

tados do Nordeste com grande intensidade chegaram
ao auge nos últimos dias de julho e primeiros de
agosto. Os Estados de Pernambuco e Alagoas foram
mais particularmente atingidos, inclusive em suas ca-
pitais.

A iniciativa do Senador Roberto Freire de criar
Comissão Especial Externa, no âmbito do Senado
Federal, destinada a examinar o drama das enchen-
tes que atingiram Pernambuco e Alagoas, pronta-
mente aprovada pelo Plenário da Casa, reflete a pre-
ocupação dos parlamentares de se fazerem presen-
tes nas situações excepcionais por que passem as
populações dos estados brasileiros.

Integram a Comissão os representantes dos
dois estados sem distinção partidária: Senadores Ro-
berto Freire, José Jorge e Clodoaldo Torres, por Per-
nambuco; Senadores Heloísa Helena, Renan Calhei-
ros e Teotõnio Villela Filho, por Alagoas; e o Senador
Ramez Tebet, de Mato Grosso do Sul.

Na sua condição de casa representante dos
estados da federação, o Senado Federal há que posicio-
nar-se e participar das discussões e negociações que fo-
rem conduzidas para análise e encaminhamento das so-
luções quanto ao problema das enchentes. Intenta-se,
ainda, que sejam, sempre que possível e oportuno, ofere-
cidas contribuições dentro da área de proposições legisla-

tivas, com intuito de normatizar ações de caráter mais per-
manente, de forma a evitar que voltem a ocorrer, com a
mesma intensidade e sob as mesmas condições, as per-
das humanas e materiais que tanto abalaram Pernambu-
co e Alagoas.

II – OS TRABALHOS DA COMISSÃO

Instalada em 3 de agosto de 2000, a Comissão
iniciou imediatamente os seus trabalhos com reunião
em Recife, à qual estiveram presentes o Governador do
Estado e seu Secretariado. Além da entrega aos sena-
dores de relatórios circunstanciados sobre a situação
dos municípios atingidos pelas enchentes, foram discu-
tidas possíveis providências para encaminhamento das
ações de emergência e de mais longo prazo.

No dia 4 de agosto, reunião de caráter semelhante
foi realizada em Maceió, quando os senadores tomaram
conhecimento da intensidade do problema que atingia a
capital e os municípios do Litoral Norte do Estado.

Em ambos os estados a Comissão teve oportu-
nidade de visitar algumas das áreas atingidas e cons-
tatar o grau de destruição provocado pelas enchen-
tes. Registre-se, por oportuno, que o Presidente da
República, acompanhado do Ministro da Saúde e do
Secretário Nacional da Defesa Civil realizou um so-
brevôo pelas áreas atingidas.

O caráter fortemente localizado e a condição de
calamidade da situação que provocou a constituição
desta Comissão justificam a forma como se realizaram
seus trabalhos, voltados para a observação in loco do
problema e intensa participação nas negociações que a
nível local e federal resultassem em providências.

Neste sentido, os membros da Comissão com-
pareceram à audiência com o Presidente da Repúbli-
ca, em para relatar a situação das áreas atingidas,
além de discutir e solicitar as mais imediatas ações do
governo federal que permitissem minorar o sofrimen-
to das populações e recuperar as perdas materiais de
propriedade pública e privada.

Da mesma forma, o presente relatório pretende
registrar aquela participação e, principalmente, as
idéias consensuais dos membros da Comissão, seja
quanto aos problemas relacionados com a recorrente
calamidade das enchentes, seja quanto às medidas,
emergenciais e de médio e longo prazos que permiti-
rão equacioná-los.

III –  ANTECEDENTES

3.1 A Variabilidade do Clima Nordestino

O Nordeste brasileiro é, historicamente, relaciona-
do com as secas e a situação de fome e desagregação
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da atividade econômica que ela produz. No entanto,
ocorrem em certos pontos do mesmo Nordestes chu-
vas torrenciais que provocam mundaças de grande
porte. Na verdade, o Nordeste possui uma significativa
variabilidade climática, com diferentes regimes de chu-
vas para as diferentes áreas da região.

Assim é que na porção norte da região, os me-
ses mais chuvosos são março e abril; enquanto no sul
e sudoeste as maiores precipitações ocorrem em de-
zembro e janeiro. As áreas costeiras, enfim, têm suas
maiores chuvas de maio a julho.

Segundo o estudo coordenado por Otamar de
Carvalho ”Variabilidade Climática e Planejamento da
Ação Governamental no Semi-Árido Nordestino —
Avaliação da Seca de 1993", a maior parte das preci-
pitações nas áreas tropicais, como é o caso do Nor-
deste, acontece dentro das chamadas ”zonas de con-
vergência tropical“, sendo as mais importantes a
Zona de Convergência Intertropical — ZCIT, a Zona
de Convergência do Pacífico Sul — ZCPS e a Zona
de Convergência do Atlântico Sul — ZCAS.

A variabilidade climática do Nordeste, assim,
está relacionada com a posição e movimento da ZCIT
(Norte e Litoral Leste) e ZCAS (Sul e Oeste), ainda que
outros fatores possam também concorrer para episódios
de seca e chuvas torrenciais.O Litoral Leste do Nordeste,
exatamente o mais atingido pelas recentes inundações,
embora mantenha algumas semelhanças com o se-
mi-árido é distinto deste, pois a faixa de ocorrência das
chuvas é bem localizada, os meses de concentração de
precipitação vão de abril a agosto, enquanto naquela
área a estação chuvosa é de fevereiro a maio. Além dis-
so, mais da metade das chuvas da Zona da Mata aconte-
ce à noite, enquanto no semi-árido a maioria das precipi-
tações cai no período diurno.

Éainda o estudo acima referido que pondera sobre
o ainda relativo desconhecimento das dinâmicas que
respondem pelo sistema de precipitações dessa área do
Nordeste. As teorias que relacionam a origem das chu-
vas a um mecanismo de convergência local não são sufi-
cientes para explicar os momentos de ocorrência das
precipitações e, igualmente, a sua intensidade. São ne-
cessários mais estudos que, ao explicar o sistema, ve-
nham a contribuir, também, para aumentar a condição de
previsibilidade das chuvas torrenciais.

Como se vê, embora a história das enchentes
nos Estados de Pernambuco e Alagoas seja conheci-
da, o estado da arte de explicação e previsão de tais
fenômenos ainda carece de maiores estudos. Essa
exigência implica um esforço de investimento em

equipamentos e recursos em geral, conforme se de-
talha no item 3.3 deste relatório.

3.2 As enchentes em Pernambuco e Alagoas

As referências sobre a história do município ala-
goano de Santana do Mundaú, um dos mais atingidos
pelas enchentes do mês de julho, indicam que a cria-
ção do município remonta a fins do século XVI. E
acrescentam:

Santana do Mundaú foi construído e reconstruído
várias vezes por força das enchentes do rio Mundaú.

A alusão reproduzida acima é emblemática da
situação e do caráter recorrente das enchentes em
Recife, na Zona da Mata pernambucana, e no Litoral
Norte alagoano, incluindo Maceió. Periodicamente,
os rios que banham essas regiões transbordam de
seus leitos e inundam cidades, destroem casas, fa-
zem desabar encostas e, em uma palavra, transtor-
nam a vida das populações ali residentes.

No mesmo mês de julho, em 1975, as inundações
que atingiram Pernambuco, Alagoas e, naquela ocasião,
também Sergipe, ficaram registradas como das mais ca-
tastróficas. Só em Pernambuco, cerca de 650 mil pesso-
as ficaram desabrigadas ou foram seriamente prejudica-
das, registrando-se, ainda, quase 100 mortes. Mais de
200km de estradas ficaram danificadas ou destruídas,
hospitais perderam equipamentos e nove dos 17 municí-
pios da região Metropolitana de Recife e do interior tive-
ram decretado estado de calamidade pública.

As notícias falavam, também de perdas agríco-
las em Alagoas que chegavam a 60% nas lavouras de
fumo, milho e feijão. A exemplo das ocorrências em
Pernambuco, a infra-estrutura rodoviária alagoana
sofreu sérios prejuízos e a enchente do rio Mundaú
havia espalhado um rastro de destruição que chegou
até a Lagoa Mundaú e deixou ao relento a população
que residia às suas margens.

Ou seja, as referências acima atestam a mono-
tonia e gravidade da repetição dessas enchentes,
sem que se observe, pelo menos, uma diminuição da
intensidade dos estragos provocados. A enchente de
1975, em Recife, provocou providencias no sentido
de conclusão das obras do já então existente Progra-
ma Especial de Controle de Enchentes para Pernam-
buco. Foram feitas obras envolvendo o rio Beberibe e
seus afluentes. No mesmo ano, o então Departamento
Nacional de Obras e Saneamento — DNOS, anunciava a
aceleração de obras para construção do dique na Lagoa
do Mundaú. Este ano de 2000, o rio Mundaú ainda conti-
nua prejudicando os municípios por onde passa quando
as chuvas em suas cabeceiras são mais intensas.
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Os técnicos e estudiosos são unânimes em afir-
mar que as obras de contenção de enchentes envol-
vem um esforço em várias e diferentes frentes: a ma-
crodrenagem, a contenção de encostas, o sanea-
mento, etc. São obras que demandam profundos es-
tudos para produção de informações que fundamen-
tem os projetos geralmente caros.

A par disso, há que reconhecer que as dificulda-
des se acumulam com o crescimento da população
nas áreas atingidas. Segundo dados da Secretaria
Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano de
Pernambuco, existem 500 assentamentos na cidade
de Recife, a terceira cidade do País em número de fa-
velas. Tais assentamentos caracterizam-se por ocu-
pação intensiva de morros e baixios. Sem contar com
serviços de coleta e tratamento de lixo, os resíduos
sólidos são lançados livremente nos canais e galerias
provocando a obstrução de calhas, impedindo a dre-
nagem das águas em momentos de chuva intensa.

3.3 Previsão dos Fenômenos Meteorológicos

A ocorrência de enchentes e outras catástrofes
relacionadas com mudanças climáticas transtorna a
vida das pessoas que habitem os locais sujeitos a tais
eventos. Assim, a previsão desses fenômenos ganha
lugar de destaque nas providências a serem tomadas
tendo em vista a minimização dos seus efeitos.

Em termos gerais, a capacidade brasileira em me-
teorologia, conforme assinalado no Relatório Final da
Comissão do “El Nino”, realizada no âmbito do Senado
Federal em 1997, teve razoável desenvolvimento nas úl-
timas décadas, mercê dos investimentos realizados pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT e de alguns es-
tados. Tanto é que “dentro desse esforço foi criado, no
âmbito do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) do MCT, o Centro de Previsão e Estudos Climato-
lógicos (CPTEC),”... “ampliados centros estaduais de
meteorologia e hidrologia e melhorada a infra-estrutura
de pesquisa de alguns centros acadêmicos.”

Hoje, em termos de previsão de tempo e clima, em
âmbito nacional, merecem destaque os trabalhos do
CPTEC e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)
do Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAA). No
entanto, conforme assinala o relatório acima referido, “O
desenvolvimento observado na meteorologia brasileira,
especialmente nos aspectos científicos relacionados
com a previsão, não produz, em sua integralidade, os re-
flexos necessários que permitam reduzir os impactos
econômicos e sociais adversos relacionados com tempo
e clima. Faltam mecanismos que permitam o fluxo ade-
quado da informação meteorológica/climatológica por to-
dos os setores interessados. A falta de definição clara de

papéis e atribuições provocam conflitos desnecessá-
rios prejudicando a sociedade.”

O Prof. Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral,
do Grupo de Recursos Hídricos da Universidade Fe-
deral de Pernambuco, elaborou trabalho sobre o
tema, em atendimento à solicitação do Relator, focali-
zando o caso do Estado de Pernambuco, mas que é,
naturalmente, aplicável às demais áreas nordestinas.
Em seu estudo, destaca dois sistemas a serem consi-
derados: o de previsão de chuvas torrenciais e o de
previsão de inundações.

3.3.1 Previsão de Chuvas Torrenciais

Para atender a esta finalidade, assinala o Prof. Ja-
ime Cabral, “Existem pelo menos seis sistemas atmos-
féricos que produzem precipitação no Nordeste Brasile-
iro: a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), as
bandas de nebulosidade associadas a Frentes Frias, os
Distúrbios de Leste, os Ciclones na Média e Alta Tro-
posfera do tipo Baixas Frias (conhecidos como Vórtices
Ciclônicos de Ar Superior – VCAS), as Brisas Terrestre
e Marítima e as Oscilações de 30-60 dias.

Os sistemas de previsão de inundação podem
atuar de duas maneiras, que poderiam ser chamadas
simplificadamente de meteorológica e

hidrológica. Os dois processos atuam de forma
integrada e complementar, sendo que no primeiro,
com base nas imagens de satélite e nas informações
das estações meteorológicas, é feita a previsão da
chuva que irá se precipitar nas horas e próximos dias
seguintes. No segundo processo, monitoram-se as
chuvas que efetivamente estão ocorrendo e basean-
do-se na topografia, nas condições do solo e nas ca-
racterísticas da bacia hidrográfica, é feito o cálculo
das vazões e dos níveis de água nas calhas fluviais
em diversos pontos da cidade. Os dois processos ne-
cessitam de equipamentos para monitoramento de
campo e de sistemas computacionais para tratamen-
to e processamento dos dados obtidos."

Em conseqüência, para se realizar a previsão
de temporais que possam vir a ocorrer há necessida-
de de interpretar, coordenadamente, as informações
fornecidas pelas imagens de satélite e as informa-
ções meteorológicas do oceano e das estações no
continente distribuídas nos diversos pontos da região
sujeitos às chuvas intensas.

O sistema de previsão de chuvas torrenciais as-
sim montado permitiria, nas palavras do Prof. Jaime
Cabral, “operacionalizar modelo de mesoescala; ge-
rar dados experimentais; monitorar e prever, a curto
prazo, as chuvas intensas no litoral e os efeitos locais

OUTUBRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 187



188 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO 2000

responsáveis por pancadas de chuvas no interior do
estado; estudar a dinâmica da precipitação; fornecer
aos órgãos governamentais e não governamentais in-
formações mais consistentes do tempo e do clima,
como suporte às tomadas de decisão; subsidiar a de-
fesa civil na atuação de desastres naturais decorren-
tes de fenômenos meteorológicos.”

3.3.2 Previsão de Inundações

Embora se constituam sistemas integrados e
complementares, a estrutura e instrumentos dos
dois sistemas são específicos. No caso das inunda-
ções há necessidade de monitorar as chuvas que
efetivamente estão ocorrendo e baseando-se na to-
pografia, nas condições do solo e nas característi-
cas da bacia hidrográfica, fazer o cálculo das vazões
e dos níveis de água nas calhas fluviais em diversos
pontos da área passível de ser atingida.

O Prof. Jaime Cabral afirma que “o sistema de
previsão de inundações baseia-se na medição da
chuva que está caindo em diversos pontos do estado,
e medição dos níveis dos rios, com transmissão auto-
mática das leituras pluviométricas e linimétricas para
uma estação base. A central de processamento rece-
be os dados por telefonia automatizada e com o auxí-
lio das informações de topografia e de batimetria e de
modelo de simulação matemática realiza o processa-
mento e faz as previsões das vazões e dos níveis de
cheia ao longo da calha fluvial, podendo-se, dessa
forma, avaliar as regiões que serão inundadas.”

E completa: “As atividades na preparação do siste-
ma consistem em caracterização do meio físico (levanta-
mento de seções transversais em campo, levantamento
das informações cartográficas disponíveis, caracteriza-
ção das condições de escoamento da calha fluvial), de-
senvolvimento/adaptação de modelo matemático de es-
coamento fluvial para simulação do escoamento na ca-
lha do rio, estruturação de SIG – Sistema de Informações
Geográficas – integrado ao modelo de simulação do flu-
xo, para visualização do impacto de possíveis inunda-
ções sobre a área da bacia.”

3.3.3 A Estrutura Existente

O trabalho elaborado pelo Prof. Jaime Cabral
demonstra claramente a existência das condições
técnicas para a realização de previsões de chuvas
torrenciais e de inundações, desde que se conte
com um adequado sistema, no âmbito do qual des-
taca-se a existência de estações de medição nos

pontos do continente e dos rios que transmitam as
informações a serem analisadas e interpretadas.

É preciso considerar que já existem Centros de
Previsão aparelhados para fornecer informações como é
o caso do CPTEC, que pode realizar previsões confiáve-
is com até seis meses de antecedência para o Nordeste.
Tais previsões são transmitidas rotineiramente aos ór-
gãos setoriais de meteorologia dos Ministérios da Agri-
cultura, Marinha, Aeronáutica, Minas e Energia, Coorde-
nação Nacional de Defesa Civil, aos órgãos estaduais de
meteorologia, secretarias estaduais de agricultura, cen-
tenas de cooperativas agrícolas e para o público em ge-
ral, por meio da rede Internet.

Complementarmente, embora com menor es-
trutura, conta-se com o INMET e centros estaduais de
meteorologia cuja estrutura e instrumental, além dos
quadros técnicos, deveriam constituir a base da for-
mação dos sistemas necessários à previsão de fenô-
menos meteorológicos.

IV – AS ENCHENTES DE 2000 EM PERNAMBUCO
E ALAGOAS

As informações reunidas quanto a extensão das
enchentes nos dois estados da federação e abaixo re-
produzidas, com certeza, não traduzem em sua inteire-
za o drama das pessoas e instituições atingidas pela
calamidade. Em primeiro lugar, não existem ainda esta-
tísticas completas que abranjam todos os aspectos e ti-
pos de prejuízos havidos. Além disso, a rigor, os efeitos
das enchentes estão em curso e são muitas as provi-
dências emergenciais que se colocam como prioridade
superior à compilação de dados.

Ainda assim, optou-se por utilizar as informa-
ções incompletas privilegiando o posicionamento
mais imediato da Comissão frente ao problema.

4.1 As Enchentes em Pernambuco

4.1.1 Áreas atingidas

Os 38 municípios atingidos mais fortemente pelas
chuvas em Pernambuco estão localizados na Zona da
Mata, no Agreste e na Região Metropolitana de Recife.
Em conjunto, cobrem uma área de 8.555,5 km2 corres-
pondente a 8,65% do território do estado.

A rigor, do total dos 38 municípios, apenas 5 não
se encontram em Situação de Emergência – SE ou
Estado de Calamidade Pública – ECP. Segundo se
detalha no Quadro 1, na Zona da Mata são 10 os mu-
nicípios com decretação de ECP e 8 como SE; no
Agreste dois municípios encontram-se em ECP e ou-



tros dois em SE. Na Região Metropolitana todos os
municípios já tiveram decretada a SE – seis municípi-
os – ou a ECP – 5 municípios.

A vigência dos decretos de SE e de ECIP varia
para até início de setembro ou final de outubro.Vale assi-
nalar, que pelas datas de decretação municipal das con-
dições especiais fica claro que vários municípios, mor-
mente na Zona da Mata, já sofriam com as enchentes

desde o mês de junho, tendo reconhecida essa situa-
ção por decreto estadual ainda nos meses de julho.

As chuvas torrenciais, concentradas nos últimos
dias de julho e primeiros de agosto, tiveram efeitos imedi-
atos, principalmente, na Zona Metropolitana e intensifica-
ram os problemas em curso na Zona da Mata.

4.1.2 As perdas

� Humanas (mortos e desabrigados)
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As informações oficiais da Secretaria de Planeja-
mento e Desenvolvimento Social dão conta de que, no
dia 5 de agosto, registravam-se 22 mortes em decorrên-
cia das enchentes. Destas, 16 haviam ocorrido na Re-
gião Metropolitana, 5 na Zona da Mata e 1 no Agreste.
O número de desabrigados que totalizava 57.459 pesso-
as no dia anterior – Quadro 2 – elevava-se naquele dia
para 58.665 desabrigados ou desalojados.

Trata-se de pouco mais de 1,6% da população total
das regiões acima referidas, onde se concentra metade
de todos os habitantes do estado. Em termos relativos, a
Zona da Mata foi a mais penalizada.Ali, quase 6% da po-
pulação – 34.718 pessoas – dos 22 municípios integran-
tes da região estão desalojados ou desabrigados.

O significado dos números de mortos e desabriga-
dos é bem mais amplo, na medida em que configura uma
interrupção de vida ou de condições de vida, sem alterna-
tivas de substituição. Sabe-se que a esmagadora maioria
das vítimas é pobre e perdeu com as enchentes bens cuja
aquisição demandou longas economias e privações.

Ainda nesse âmbito, é preciso considerar os
problemas decorrentes da enchente referidos à sa-
úde pública. Exacerba-se o risco de epidemias
como a febre tifóide, a dengue e a leptospirose, as
crises nervosas decorrentes do estresse profundo
abatem e prejudicam as vítimas. Segundo as infor-
mações da imprensa, a distribuição de cestas bási-
cas pelo governo já se iniciou. Trata-se de providên-
cia emergencial à qual devem-se suceder outras
ações visando ao equacionamento dos problemas
relativos à habitação, saúde e recuperação de bens
perdidos.

Assinale-se, ainda, a necessária compensação
de perdas às vitimas.Existem vidas que foram interrom-
pidas, muitas delas de pessoas que respondiam pelo
sustento de famílias. Existem prejuízos materiais de co-
merciantes e produtores rurais cujo negócio e safra fica-
ram comprometidos, implicando dificuldades para eles
próprios e, igualmente, para o abastecimento da popu-
lação.
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� Materiais
No que tange às perdas materiais o cômputo

dos prejuízos ë ainda preliminar.As estimativas oficia-
is apontam para a necessidade de recursos em torno
de R$ 128 milhões, para ações que incluem desde a
recuperação de estradas federais e estaduais, unida-
des habitacionais, infra-estrutura urbana, equipamen-
tos sociais (saúde, educação e outros) até o apoio a
comerciantes e agricultores.

Essa quantia, no entanto, não tem caráter defini-
tivo, por não se apoiar em informações completas e
detalhadas. Não existem, por exemplo, estimativas
sobre as perdas havidas na agricultura, embora se dê
como certo o comprometimento das culturas de man-
dioca, inhame, macaxeira e batata.

A malha viária do Estado foi fortemente atingida,
de tal maneira que apresenta pontos intransitáveis e
municípios em situação de isolamento em decorrên-
cia da destruição de estradas e pontes, além da que-
da de barreiras em mais de 100 pontos da rede.Os re-
latórios do Governo do Estado indicam erosões nas
cabeceiras das pontes e pontilliões, além do assorea-
mento de bueiros e danificação de vários acostamen-
tos nas PE-09, PE-38, PE-60, PÉ-61, PE-73, PE-64,
PE-75, PE-76, PE-96, PE-103 e PE-126. Desse con-
junto, as perdas alcançariam cerca de R$9 milhões.

O Departamento Nacional de Estradas de Ro-
dagem — DNER avaliou em R$10,5 milhões o prejuí-
zo causado pelas chuvas nas estradas federais den-
tro do Estado de Pernambuco. As BR-l01, BR-104,
BR-408 e BR-232 tiveram cerca de 480 km danifica-
dos, com quedas de barreiras e erosões nos aterros e
revestimentos asfálticos. Alguns pontos tiveram, in-
clusive, completamente interrompido o tráfego
(BR-l01 e BR-104) em virtude de ruptura completa do
corpo do aterro.

Naqueles municípios como Palmares, Catende,
Belém de Maria e Agua Preta onde o Rio Una atraves-
sa o município, os estragos foram intensos, atingindo
o Centro Comercial, bairros, hospitais e escolas. Nes-
ses municípios e também na área da Região Metro-
politana de Recife, canais e galerias ficaram total-
mente obstruídos, contribuindo para impedir o escoa-
mento das águas e, por conseguinte, provocando a
destruição de passeios e pavimentos.

As avarias na rede elétrica estiveram relaciona-
das com a queda de árvores e necessitarão reparos e
em alguns casos recuperação e troca de postes. Tais
incidentes determinaram o corte do fornecimento de
energia elétrica e das comunicações, com todas as
conseqüências que se podem inferir. Escolas e

unidades de saúde igualmente foram atingidas,
em muitos casos com perda de equipamentos de alto
custo.

Os prejuízos materiais com equipamentos e
estruturas urbanas, acima relacionados, compõem
uma listagem ainda incompleta, cuja recuperação,
segundo o Governo do Estado, necessitará de re-
cursos da ordem de R$ 69 milhões. Claro está que
esses recursos incluem não apenas obras de cará-
ter mais emergencial, típicas de recuperação, mas
também a execução de projetos de contenção de
encostas, visando a prevenção de novos tipos de
tragédias. Inclui-se naquele total, R$ 24 milhões
para proceder aos consertos e reposição dos equi-
pamentos de saúde e educação danificados pelas
enchentes.

Embora de valor mais baixo, a recuperação das
unidades habitacionais e outras edificações, orçadas
pelo Governo Estadual em R$25 milhões, é tarefa das
mais urgentes e importante. Na verdade, a recupera-
ção das casas — destruídas e/ou atingidas — é tarefa
delicada. Sem uma análise criteriosa dos riscos de
manter nos mesmos locais as habitações danifica-
das, a recuperação pode tomar-se uma ação de duvi-
dosa eficácia. Por outro lado, uma mudança de local
vai implicar a escolha de sítio disponível e adequado
além da negociação com as famílias, o que pode ter
desdobramentos imprevistos.

4.2 As Enchentes em Alagoas

Quando este relatório foi elaborado, as infor-
mações oficiais do Governo do Estado de Alago-
as sobre os danos causados pelas enchentes
ainda não estavam disponíveis. Apenas no que
tange às áreas atingidas e número de vítimas,
pode-se contar com dados mais organizados.
Ainda assim, optou-se por não postergar o posici-
onamento da presente Comissão, reunindo das
notícias dos jornais as informações quanto às
perdas constatadas.

4.2.1  Áreas atingidas

A Coordenação Estadual da Defesa Civil —
CEDEC relacionou, em 4-8-2000, 34 municípios de
Alagoas atingidos pelas enchentes nos meses de ju-
lho e agosto de 2000. Nesse mesmo dia a Prefeita
da Capital do Estado decretava Estado de Calami-
dade Pública em Maceió, sendo aguardado para o
mesmo dia a homologação da situação por decreto
do Governador de Alagoas. A relação dos municípi-
os, com a especificação do tipo de ocorrência que
foi registrada, consta do Quadro 3 a seguir:
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Dado que a área total de Alagoas soma
27.933,1 km2, resulta que a parte atingida pelas en-
chentes correspondeu a 28,2% do território, ou
7.884,1km2. A intensidade e a relação da calamidade
com a quantidade de chuvas acrescida ou não com o
transbordamento de rios, modifica o quadro da situa-
ção nas diversas áreas do Estado.

Os municípios de Maragogi, São Miguel dos Mi-
lages, Porto de Pedras, Novo Lino, Colônia Leopoldi-
na e Jacuípe somente podiam receber ajuda por in-
termédio de navios da Marinha e barcos pesqueiros,
dada a situação das estradas de acesso. O município
de Matriz de Camaragibe, no entanto, era o que apre-
sentava situação mais grave, seja em termos de isola-
mento, seja quanto aos estragos causados pela chu-
va.

4.2.2 As perdas

� Humanas (mortos e desabrigados)

Em três dos municípios atingidos pelas enchen-
tes, conforme se observa no Quadro 3, não existe ain-
da confirmação do número de vítimas, mas já se con-
tabilizavam, no dia 4 de agosto, segundo a Coordena-
ção Estadual de Defesa Civil — CEDEC, 87.128 de-
sabrigados e 35 mortos. Posteriormente, o número de
vítimas fatais foi revisto, fixando-se em 22 pessoas,
de acordo com o Presidente da Comissão de Defesa
Civil do Estado, Coronel Antônio Campos de Almeida.
Ao número total de desabrigados acrescentaram-se
10.000, em Maceió, elevando para 97.150 o total das
vítimas.

Considerando que a população total de Alago-
as, segundo o IBGE, alcançava, em 1996, 2.633.339
habitantes, tem-se que cerca de 4% da população do
Estado havia sido diretamente atingida pelas chuvas.
Analisando-se, no entanto, a situação dos desabriga-
dos e desaparecidos, apenas no interior de Alagoas,
chega-se à séria constatação de que quase 71% da
população daqueles 34 municípios podiam ser en-
quadrados nessa situação.

Naturalmente, o número ainda pode ser altera-
do, em virtude de alguns municípios estarem ilhados
e pessoas ainda desaparecidas, dificultando o esta-
belecimento dos números definitivos. Além disso, há
discrepâncias claras, como por exemplo, o número
assinalado de desabrigados em São Luiz do Quitun-
de que, segundo a primeira avaliação da CEDEC,
chega a 10.000, quando a Contagem da População
do IBGE para o município informa que a população to-
tal ali residente é de apenas 6.230 pessoas.

� Materiais

Os desabrigados e autoridades do Estado ainda
avaliam a extensão dos prejuízos infligidos à popula-
ção pelas chuvas torrenciais que castigaram grande
parte de Alagoas nos primeiros dias de agosto. Em
Maceió, a Comissão Municipal de Assistência prepa-
rava relatório sobre a situação na capital, ao mesmo
tempo que providenciava alimentação e roupas para
as famílias que haviam perdido suas residências em
decorrência das enchentes.

O Departamento Nacional de Estradas de Ro-
dagem – DNER em Alagoas informou que vários tre-
chos de rodovias e pontes foram destruídas pelas
águas. Os trechos mais comprometidos são, na
BR-104, do quilômetro zero ao quatro e do 31 ao 35,
nas cercanias de União dos Palmares. A BR-101 Sul,
a BR-102 e a BR-3 16 também tiveram trechos atingi-
dos, sendo crítica a situação para os motoristas e
para os habitantes das cidades próximas.

Quanto às perdas de produtores rurais e comer-
ciantes são ainda escassas as notícias. Registre-se a
respeito queixas de comerciantes de municípios atin-
gidos quanto a perdas de estoques e até impossibili-
dade de abrir o estabelecimento comercial para avali-
ar as perdas, uma vez que o nível das águas, até o dia
5 de agosto continuavam alto.

Os jornais já começavam a denunciar o atendi-
mento de pessoas com suspeita de leptospirose e có-
lera. Ainda não haviam informações sobre perda de
equipamentos de saúde e educação nos municípios
do interior mais atingidos. O Governo do Estado esti-
mou em R$100 milhões os recursos necessários para
recuperação das perdas havidas.

V – ANÁLISE DO PROBLEMA

Conforme tratado no item 3.2, anterior, as en-
chentes e a calamidade que a acompanha atingem,
recorrentemente, áreas dos estados de Pernambuco
e Alagoas, sendo as causas de caráter mais geral
bastante conhecidas. Na verdade, acumulam-se pro-
blemas de diferentes ordens para redundar na ocor-
rência de inundações e desastres, quando chuvas
mais intensas caem naquelas regiões. Não cabe nos
limites e na finalidade do presente relatório a análise
exaustiva desses problemas todos, razào porque,
neste item, buscar-se-á assinalar algumas questões
básicas e focalizar com mais detalhe o complexo
problema dos escorregamentos das encostas da ci-
dade de Recife.

A questão básica, subjacente mesmo, é a po-
breza. A população pobre que vive na periferia das
capitais instala-se em habitações precárias e, em ge-
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ral, improvisadas, naqueles locais onde o risco e a au-
sência de serviços básicos afasta as classes mais fa-
vorecidas. As tentativas de retirar de encostas e mar-
gens de rios e lagoas esses habitantes esbarra, não
raro, na dificuldade de assentá-los em locais que es-
tejam próximos aos pontos de oferta de empregos e
com uma infra-estrutura urbana niinima de água e luz.
Ademais, o fluxo contínuo de migrantes renova a ne-
cessidade de novas áreas de habitação, que implica
investimentos nem sempre possíveis de serem pro-
movidos pelo poder público, na velocidade que seria
desejável.

O tratamento da questão, assim, vai sempre co-
locar-se no âmbito de um planejamento de médio e
longo prazos, por intermédio da formulação e execu-
ção de planos diretores de gestão urbana. A existên-
cia de tais planos, como é o caso de Recife, não é
condição suficiente para a sua implementação. Os re-
cursos envolvidos em iniciativas dessa natureza são
apontados como a dificuldade maior a enfrentar para
a sua consecução, ainda mais que demandam tempo
mais longo e obras de expressiva envergadura.

Sem que se despreze ou renuncie à necessida-
de de dar um tratamento mais geral à questão urbana
e da rede hidrográfica, cabe examinar alternativas
práticas e simples para atacar o problema das calami-
dades que atingem as populações que habitam áreas
de risco.

No caso das encostas de Recife, estudos e pes-
quisas vêm sendo desenvolvidos há pelo menos duas
décadas na UFPE, particularmente nos departamen-
tos de engenharia civil e geologia, pelos grupos de
pesquisa de geotecnia e geologia ambiental. Os mu-
nicípios de Olinda (área do patrimônio histórico), Ja-
boatão dos Guararapes e Recife foram objeto de es-
tudos de risco, cujos mapas e relatórios foram dispo-
nibilizados aos setores de obras dos municípios e à
defesa civil.

Atendendo a pedido deste Relator, a Professora
Margareth M. Allieiros, do Departamento de Geologia
da UFPE elaborou trabalho sobre a questão dos es-
corregamentos nas encostas da Região Metropolita-
na de Recife. Após ponderar que ”O relevo de morros
na Zona Costeira de Pernambuco (região de origem
dominantemente sedimentar), ... Mostra-se estável
nos tempos atuais, o que é comprovado pela inexis-
tência de eventos espontâneos de escorregamento,
nas áreas não ocupadas, diferentemente das áreas
serranas do sudeste e sul, onde os eventos espontâ-
neos ocorrem após cada, episódio de chuvas inten-
sas“, assinala que é possível viver com segurança

nos morros, desde que a ocupação não se dê de for-
ma desordenada e agressiva.

Constituiriam ações que resultariam nos escor-
regamentos em Recife e outros municípios vizinhos a
”remoção da vegetação da encosta, a abertura das
vias de acesso dirigidas para o topo do morro, o corte
desordenado dos patamares para a criação do terre-
no, o lançamento do material removido logo à frente,
na borda, a construção de fossas próximas à barreira,
entre outras intervenções inadequadas.“ Postas as
condições naturais dos terrenos das encostas e a
ocupação predatória, ocorrem os deslizamentos
quando uma chuva intensa se acumula no solo. A pro-
fessora cita a respeito o caso do Córrego do Boleiro,
em Nova Descoberta/Recife, em 1996, quando a chu-
va ”provocou um movimento na encosta, que disten-
deu e rompeu uma tubulação de água, cujo vazamen-
to, deflagrou o acidente que resultou em cerca de 20
mortes.“

No entanto, é possível garantir a segurança das
cerca de 400 mil pessoas que habitam as encostas da
cidade. Para tanto, tais morros ”precisam ser conside-
rados como um espaço físico especial, com dinâmica
própria e especificidades, que exigem um tratamento
integrado e adequado à sua fisiografia. A íntima rela-
ção entre esse relevo em mutação pelos cortes e
aterros e a rede hidrográfica que se adapta enquanto
o modifica, faz das áreas de morros um organismo
vivo e dinâmico. A toponímia das localidades (Alto do
Mandú, Córrego do Abacaxi, etc.) expressa bem essa
relação entre a população e a fisiografia da área.
Obviamente quem mora em um córrego, construiu
sua casa dentro de um caminho natural das águas.“

A Professora Margareth Alheiros alude, ainda, a
iniciativas mais estruturadoras como os programas
Prometrópole e Viva-o-Morro, desenvolvidos e coor-
denados no âmbito da FIDEM. Na opinião da profes-
sora, tais ”programas atacam problemas relevantes,
como o esgotamento sanitário e a macrodrenagem,
no caso do primeiro e, a orientação técnica dos muni-
cípios para padrões e modelos de ocupação segura
dos morros, técnicas construtivas e urbanísticas ade-
quadas e relações sociais com a população dos mo-
nos, além de um sistema de geoprocessamento para
suporte ao sistema metropolitano de defesa civil, no
caso do segundo.“

Neste ponto, volta-se à questão das dificulda-
des de implementação de ações mais complexas e
dispendiosas. A par disso, existem providências de
custo mais acessível e de êxito garantido e que foram
enumeradas pela Professora Margareth. A importân-
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cia dessas sugestões é de tal ordem que entendemos
devam fazer parte das Recomendações da Comissão
e, nessa condição, foram incorporadas ao item 7.2
deste relatório, referente às medidas de médio e lon-
go prazos.

VI – CONCLUSÕES

É evidente que o Nordeste está sujeito a fenô-
menos meteorológicos que provocam catástrofes
periódicas, sejam relacionadas com a falta de chu-
vas, sejam decorrentes da ocorrência de chuvas tor-
renciais com as conseqüentes inundações como as
que ocorreram em Pernambuco e Alagoas, principal-
mente nos últimos dias de julho e primeiros de
agosto de 2000.

A percepção desse problema é antiga. Os rela-
tos sobre enchentes são antigos e, lamentavelmente,
monótonos na descrição das perdas provocadas e
nas medidas emergenciais tomadas.

Também não são recentes os estudos e reco-
mendações quanto a necessidade de complementar
o apoio imediato às populações atingidas com o in-
vestimento em obras e ações de caráter preventivo.
Algumas delas foram realizadas, testemunhando e
reforçando a certeza de que a destruição teria sido
ainda maior se não tivessem sido feitas.

E o caso das obras no rio Capiberibe iniciadas
após a grande enchente de 1975. De lá para cá, en-
tretanto, o crescimento das cidades, o afluxo da popu-
lação pobre construindo habitações em locais de ris-
co, o desmatamento das margens dos rios e o seu as-
soreamento foram fatores que agravaram o problema.

Se, por um lado, é indispensável o socorro às fa-
mílias que perderam parentes, a reconstrução dos
equipamentos urbanos danificados, das estradas e
pontes destruidas, por outro, é igualmente inegável a
necessidade de serem tomadas medidas de ordem
permanente que, no caso de novas ocorrências, mini-
mizem os seus efeitos.

A urbanização acelerada das últimas décadas
no País e, em particular, na região nordestina, vem se
fazendo de maneira desordenada, sem preocupação
com as condições e locais onde estão se fixando as
constantes levas de população que acorre às cidades
de médio e grande porte, na sua maioria de baixa ren-
da, expulsas do meio rural e sem qualificação profissi-
onal adequada.

No caso de Recife e Maceió, é clara a necessi-
dade de melhor gerenciamento do espaço urbano,
dedicando-se atenção maior ao uso do solo, à fiscali-
zação continua para se evitar a construção de habita-

ções em regiões de elevado risco, além de obras de
drenagem, entre outras. Essas ações de ordem práti-
ca hão de ser complementadas com a implementa-
ção de planos de caráter abrangente e de mais longo
prazo, nos quais devam ser consideradas as ques-
tões da exclusão social, do desemprego, da pobreza
e da ausência de educação básica.

Entendem, por fim, os membros da Comissão,
que deve ser dado conhecimento do presente relató-
rio aos diferentes setores da sociedade, de forma que
as recomendações e sugestões aqui apresentadas
sejam discutidas. A participação da comunidade é
fundamental para o equacionamento dos problemas
ocorridos e a mais rápida implementação das solu-
ções que permitirão evitar, no futuro, a repetição de
calamidades como as que sucederam em Alagoas e
Pernambuco.

VII – RECOMENDAÇÕES

O caráter e a finalidade da presente Comissão
estão relacionados com o que se espera da Casa
Legislativa representante dos estados da federação
diante de ocorrências que provocaram a perda de
vidas, a destruição de casas, danos materiais parti-
culares e públicos. Não cabe a esta Comissão a
execução das obras necessárias à recuperação das
áreas atingidas ou a tomada das decisões relativas
à coordenação de ações de caráter mais permanen-
te, relacionadas à necessária prevenção de catás-
trofes semelhantes.

Cumpre, no entanto, a esta Comissão, diante
das observações procedidas, das reuniões havidas,
dos contatos e oitivas realizados, formular recomen-
dações dirigidas aos governos federal, estaduais e
municipais, às comunidades que sofreram com as en-
chentes, às empresas e organizações da sociedade
civil, como contribuições às ações a serem desenca-
deadas por esses agentes sociais.

O presente capítulo estará, assim, organizado
em três grupos de recomendações: as emergenciais;
as de médio e longo prazos e as de caráter legislativo.

7.1 Medidas Emergenciais

7.1.1 De responsabilidade do Governo Fe-
deral

No âmbito de responsabilidade do Governo Fe-
deral são lembradas várias ações que, emergencial-
mente ou no médio prazo, podem constituir iniciativas
da maior importância para equacionamento dos pro-
blemas decorrentes das enchentes. Em 14 de agosto
de 2000, o Governo Federal editou a Medida Provisó-
ria nº2.504, destinando recursos extraordinários para
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custear ações que visam a recuperar as cidades atin-
gidas pelas chuvas torrenciais.

A par disso, no entanto, entende-se oportuno re-
gistrar iniciativas que complementam as obras de re-
cuperação e se dirigem, com prioridade, às pessoas
que tiveram perdas materiais, como forma de encami-
nhar, senão a indenização pelos prejuízos, pelo me-
nos a condição de reabilitação de suas atividades e
aquisição dos bens perdidos.

As ações abaixo relacionadas foram discutidas
entre os membros da Comissão e têm em comum o
fato de não implicarem grandes aportes extraordinári-
os de recursos:

a) liberação do FGTS para as pessoas que de-
monstrarem haver sofrido perdas com as enchentes –
entende-se que se trata de questão que pode ser re-
solvida por intermédio de Decreto ou mesmo ato da
Caixa Econômica Federal. Sugere-se que a liberação
tenha prazo para ser exercida e exija algum tipo de
comprovação da situação do pleiteante, no sentido de
demonstrar os prejuízos sofridos com as enchentes
dos últimos dias.

b) inclusão de artigo na próxima reedição da
Medida Provisória nº1.954-29, de 26 de julho de 2000
— trata-se de medida provisória que “Institui o Pro-
grama Especial de Financiamento para combate aos
efeitos da estiagem na área de atuação da Superin-
tendência de Desenvolvimento do Nordeste —
SUDENE, e dá outras providências”, pela qual são
alocados recursos do Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor — FAT, do Fundo Constitucional de Financiamen-
to do Nordeste — FNE e de programa administrado
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social — BNDES, para concessão de financiamen-
tos em condições especiais, especificadas no próprio
texto da medida provisória, para produtores rurais
que tiverem tido suas atividades prejudicadas pelos
efeitos da estiagem na área da Sudene.

Seca ou enchente, ainda que antônimas, são si-
tuações idênticas se analisadas do ponto de vista dos
prejuízos causados, dos dramas que provocam, da
origem comum em fenômenos meteorológicos de
ocorrência eventual. Tanto é que os mesmos instru-
mentos oficiais — a decretação de Situação de Emer-
gência ou Estado de Calamidade Pública — são utili-
zados em uma ou outra situação, e citados na medida
provisória como requisito do município onde se locali-
ze a propriedade rural, para que seja concedido o fi-
nanciamento.

Claro está que seria mais adequado e desejável
a edição de uma nova medida provisória especifica-

mente destinada ao apoio de produtores rurais de
Pernambuco e Algoas, que comprovem ter tido preju-
ízo em suas culturas, por força das fortes chuvas que
caíram neste ano, em um grupo de municípios, provo-
cando o transbordamento de rios e inundações.

Entende-se todavia que o processo de formula-
ção de uma norma nessas condições poderia deman-
dar mais tempo e a situação das áreas atingidas é de
absoluta emergência. Sob esse ponto de vista a reda-
ção de um ou poucos dispositivos a serem incluídos
na próxima edição da Medida Provisória nº 1.954– 29,
de 2000, a ocorrer nos próximos 15 dias, seria a alter-
nativa mais rápida e simples.

Ainda assim, seria importante garantir que ain-
da existem saldos dos recursos inicialmente alocados
(R$450 milhões) e, caso negativo, que se reforças-
sem as fontes, estabelecendo-se uma parte dos re-
cursos para os prejudicados com as enchentes.

7.1.2 De responsabilidade dos Governos
Estaduais e Municipais

O atendimento às vítimas das enchentes e a
recuperação dos equipamentos públicos atingidos
pelas enchentes sintetizam as ações que se espe-
ram dos governos estaduais e municipais. Enten-
de-se oportuno manter a mobilização formada nos
primeiros dias de forma a garantir o controle dos
efeitos persistentes depois do fim das chuvas mais
fortes.

Nesse sentido, seria recomendável que as di-
versas secretarias estivessem articuladas com a
Defesa Civil para encaminhamento das ações rela-
cionadas com a prevenção de epidemias, resolução
do problema dos desabrigados, distribuição de ali-
mentos, roupas e doações em geral. Por outro lado,
o cadastro da população atingida há que ser atuali-
zado e ter acompanhamento constante, de forma a
facilitar a garantia de alcance das ações que forem
encetadas, a partir do aporte de recursos federais
ou locais.

A disponibilização de recursos extraordinários
por parte do Governo Federal, por outro lado, vai exi-
gir o cuidadoso planejamento das ações de forma a
evitar a dispersão dos recursos financeiros e empre-
gá-los em projetos de caráter emergencial, mas,
igualmente em ações mais permanentes.

7.1.3 Participação da sociedade civil

A ocorrência de calamidades desperta sempre
nas comunidades o espírito de solidariedade, tradu-
zido na doação de bens às populações atingidas e
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prestação de socorros. O problema é que essas ma-
nifestações não se traduzem em ações de caráter
mais permanente, não mais direcionadas às doa-
ções, mas ao desenvolvimento de trabalhos preven-
tivos e educacionais.

Esta Comissão entende que os acontecimentos
em Alagoas e Pernambuco são excelente oportunida-
de para a formulação e desenvolvimento de projetos
de parceria entre as comunidades e órgãos oficiais,
por intermédio de organizações não-governamentais.

Desde ações de apoio tendo em vista o atendi-
mento aos flagelados até a normalização de suas vi-
das em novos e definitivos assentamentos, campa-
nhas de prevenção de doenças e cuidados de higie-
ne, campanhas educativas.Na perspectiva de que ca-
lamidades como essa põem a nu problemas básicos
de exclusão e pobreza, abrem-se possibilidades de
formulação de projetos permanentes visando a pro-
moção das famílias atingidas, como os já existentes
em favelas de outros estados.

Nessa mesma linha de iniciativas, recomen-
da-se a participação das universidades por intermé-
dio de sua participação mais efetiva no apoio e asses-
soramento técnico a projetos oficiais e na realização
de estudos e pesquisas que embasem novas e reno-
vadas ações.

7.2 Medidas de Médio e Longo Prazos

No item deste relatório abordando a análise do
problema, foi reforçada a importância de se imple-
mentar programas já formulados e ainda não reali-
zados versando sobre planos diretores para as cida-
des, normatização do uso do solo urbano, entre ou-
tras providências. A Professora Margareth Alheiros
enumera em oportuna síntese um conjunto de inicia-
tivas de fácil execução, capazes de prevenir desas-
tres e ajudar na solução de problemas decorrentes
das enchentes. Ainda que particularmente dirigido
aos morros de Recife, as sugestões também se
aproveitam aos problemas de outras cidades, uma
vez que a destruição de habitações é um dos pro-
blemas comuns a todas as áreas atingidas pelas
chuvas. São as seguintes as sugestões:

a) renovação ou recobrimento de lonas rasga-
das, que passam a amplificar o problema pela indu-
ção de caminhos de água para dentro da encosta ao
mesmo tempo em que impedem a evaporação da
água e a redução da umidade;

b) identificação das moradias e encostas com
fendas e fissuras para imediata remoção dos ocupan-
tes, tendo em vista serem sinais inequívocos de início

de ruptura do maciço, potencializando a probabilida-
de de acidente por ocasião de chuvas concentradas;

c) criação de um contingente treinado de agen-
tes ambientais recrutados entre os próprios habitan-
tes, para a fiscalização e orientação da população
nas práticas adequadas de manejo e convivência
com os morros e principalmente no monitoramento de
desastres e sistemas de alarme;

d) retomada e intensificação dos programas de
parceria entre o poder público e a população, para a
recuperação e tratamento das encostas;

e) relocação da população em situação de risco,
na própria área de morros, concatenando-se a neces-
sidade de tratamento das encostas com sua urbani-
zação e consolidação;

f) definição de áreas de morros compatíveis
com a implantação de conjuntos habitacionais para a
população de baixa renda;

g) execução de um plano de drenagem integra-
do para as encostas ocupadas, respeitando as carac-
terísticas do sistema bídrico natural, com remoção
das moradias implantadas em linhas d’água;

h) redução do adensamento populacional nas
áreas mais críticas e redistribuição para áreas mais
adequadas, segundo um plano de ocupação que res-
peite as peculiaridades do terreno, garanta a micro e
a macro drenagem e contemple um sistema viário
que permita o acesso dos serviços essenciais (trans-
porte público, coleta de lixo, ambulância, bombeiros,
etc.);

i) ocupação das áreas de alto risco pelo poder
público, transformando-as em áreas de lazer e servi-
ços essenciais (pequenas praças, telefones públicos,
etc.);

j) privilégio para o retaludamento e a reposição
vegetal da encosta, em detrimento da construção de
muros de arrimo (o seu custo elevado e a solução lo-
calizada não justificam a estabilização de muitas das
encostas onde foram adotados).

O custo para o tratamento de encostas varia de
acordo com o grau de risco, ou seja, com a intensida-
de das intervenções exigidas. De acordo com o mo-
delo de tratamento adotado nos trabalhos que respal-
dam essas considerações, o custo de tratamento de
encostas de alto risco pode ser estimado em US$40
mil por hectare efetivamente tratado, incluindo-se as
desapropriações e relocações.

No que tange à capacitação e aparelhamento
para aumento da capacidade de previsão de chuvas e
enchentes, o Professor Jaime Cabral estimou em
R$2.229.000,00 o custo geral para a implantação, em
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Pernambuco, de sistemas de previsão de chuvas tor-
renciais, previsão de inundações e análise de viabili-
dade de obras estruturais.

Recomenda-se iniciar, o mais rápido possível,
as providências visando a criação de Comitês de Ba-
cias Hidrográficas, nos termos definidos pelo Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
criado por intermédio da Lei nº9.433, de 1997. Com-
plementarmente, a estruturação dos órgãos estadua-
is correspondentes à estrutura nacional, a formulação
do plano de recursos hídricos e a criação de condi-
ções para coordenar a constituição de associações
de usuários da água dos cursos d’água. Tais provi-
dências afiguram-se importantes para a normatiza-
ção da questão dos recursos hidrográficos dos esta-
dos, o estabelecimentos de critérios para definir as
prioridades de usos e custos da água, o que permitirá
disponibilizar recursos para obras básicas de draga-
gem e drenagem dos rios.

7.3 Proposições Legislativas
A condição localizada e, principalmente, nitida-

mente estadual das calamidades objeto das preocu-
pações desta Comissão restringe as possibilidades
de apresentação de proposições legislativas, de inici-
ativa federal, com respeito ao problema.

Recomenda-se, ainda assim, encetar esforços
no sentido de agilizar a aprovação do Projeto de Lei
do Senado nº220, de 1997, oriundo da Comissão do
El Niño, o qual estabelece as Diretrizes Nacionais
para a Defesa Civil. Motivado pela ocorrência de fenô-
meno meteorológico, a proposição pretende reforçar
a estrutura da Defesa Civil, de maneira que possa
responder mais prontamente ás situações de emer-
gência.

O projeto de lei já se encontra em tramitação na
Câmara dos Deputados — Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, com parecer favorável do Re-
lator.

No âmbito da competência privativa do Senado
Federal — art. 52 da Constituição Federal — pro-
põe-se, ainda, o projeto de resolução abaixo, autori-
zando a União a rever os contratos de Confissão,
Assunção, Consolidação e Refinanciamento de dívi-
das celebrados com os estados de Pernambuco e
Alagoas, suspendendo pelo prazo de um ano as par-
celas mensais devidas.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 78, DE 2000

Altera a Resolução nº 78, de 1998,
do Senado Federal, para suspender, pelo
período de doze meses, o pagamento de

serviços de dívidas dos Estados de Ala-
goas e de Pernambuco junto à União.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Resolução nº 78, de 1998, do Senado

Federal, passa a vigorar acrescida do seguinte art.
45-D:

“Art 45-D Ficam suspensos, pelo pe-
ríodo de doze meses, os pagamentos de
serviços de dívidas dos Estados de Alagoas
e de Pernambuco, contratadas junto à
União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.

§ 1º Os valores referidos no caput te-
rão seu pagamento postergado e sobre eles
incidirão encargos financeiros idênticos aos
definidos nos respectivos Contratos de Refi-
nanciamento celebrados com a União.

§ 2º O saldo devedor resultante dessa
suspensão de pagamentos deverá ser liqui-
dado em até cento e vinte meses, nos ter-
mos de negociação a ser efetivada junto à
União, a partir do vencimento da última
prestação do Contrato de Refinanciamento.

§ 3º Os recursos liberados na forma do
caput serão, única e obrigatoriamente, aplica-
dos pelos respectivos Estados no financiamen-
to de obras, investimentos e outras ações ne-
cessárias à reconstrução e recomposição das
áreas municipais afetadas pelas recentes en-
chentes, vedada, ainda, toda e qualquer cober-
tura de despesa com pessoal.”

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

Justificação

É inegável que o recente processo de consoli-
dação e de refinanciamento de dívidas estaduais pela
União, os ajustes fiscais, patrimoniais e administrati-
vos a ele associados, contribuem para a ordenação
das finanças públicas, sobretudo no que diz respeito
à adequação dos gastos financeiros e com pessoal
na estrutura das despesas públicas.

A despeito da oportunidade e dos efeitos advin-
dos desses avanços, o fato é que, hoje, crescentes
ainda são as pressões sociais no sentido de mais am-
pla cobertura e alcance de serviços públicos, sem
que, para tanto, estejam as finanças públicas já orde-
nadas e adequadamente capacitadas a promoverem
seu financiamento com recursos próprios. Há a ne-
cessidade de complementá-los, e justamente num
momento em que as condições objetivas para sua
consecução acham-se restringidas.



Restringidas não apenas pela ainda não signifi-
cativa disponibilidade de fontes de financiamento,
como também por recentes pressões sobre os gastos
públicos, oriundas de calamidades que atingem vári-
os municípios dos Estados de Alagoas e de Pernam-
buco, em decorrência das fortes chuvas que atingiram
aqueles Estados.

A situação emergencial que aflige diversos mu-
nicípios desses Estados requer, igualmente, pronto e
efetivo apoio do setor público, nos seus níveis federal,
estadual e municipal. Hoje, nessas circunstâncias, há
que se tomar ações globais e integradas, visando á
recuperação da infra-estrutura urbana danificada,
como o abastecimento de água, redes elétricas e de
comunicação.

Há, também, as necessidades de financiamento
dos gastos com a reconstrução de moradias, com a
concessão de créditos aos comerciantes e lavradores
que perderam tudo e com a recuperação de estradas.

Certamente, entre as modalidades de apoio fi-
nanceiro, papel estratégico cabe ao mecanismo de
aporte de recursos que ora propomos.

A interrupção do fluxo de pagamentos dos servi-
ços das dívidas dos referidos estados à União, de for-
ma temporária e excepcional, representa pronta e
imediata disponibilização de recursos financeiros;
significa, por outro lado, que essa liberação de recur-
sos não é feita com concomitante aumento dos défi-
cits públicos: a parcela de dívida postergada continua
integrante do passivo estadual, devendo seu paga-
mento ser retomado em condições de prazos e de
custos financeiros já previstos e adotados no próprios
contratos de reflnanciamentos celebrados pela União
com esses estados.

Dessa forma, o tratamento diferenciado dispen-
sado aos Estados de Alagoas e de Pernambuco, na
forma ora proposta, é oportuno, justo, e não significa
que far-se-á em detrimento da idéia de controle e de
disciplinamento do endividamento do setor público.

Por todas essas razões, propomos o presente
Projeto de Resolução, de forma a propiciar a libera-
ção de recursos financeiros em virtude da calamida-
de provocada pelas enchentes que ocorrem nesses
estados. Os recursos das provenientes seriam, obri-
gatoriamente, aplicados nos municípios atingidos pe-
las enchentes e direcionados a obras, investimentos
e ações voltadas para a reconstrução das áreas afe-
tadas, vedado seu uso para o pagamento de pessoal,
sem descuidar da boa gestão econômica e financeira
do Poder Público.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2000. –
Robson Tuma – Ramez Tebet – Heloísa Helena –
José Jorge.
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COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA, CRIADA
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 426, DE
2000-SF “DESTINADA A ACOMPANHAR O DRAMA
DA ENCHENTES NOS ESTADOS DE PERNAMBU-
CO E ALAGOAS, QUE JÁ OCASIONARAM MORTE
DE VÍTIMAS”.

Ata da 2ª Reunião Ordinária realizada em
4-10-2000

Às onze horas e trinta minutos do dia quatro de
outubro de dois mil, na sala de reunião, da Ala Se-
nador Alexandre Costa do Senado Federal, reú-
ne-se a Comissão temporária, “destinada a acompa-
nhar o drama das enchentes nos Estados de Per-
nambuco e Alagoas, que já ocasionaram morte de
vítimas”, com a presença dos Senhores Senadores
Roberto Freire — Presidente, Ramez Tebet, Heloísa
Helena e José Jorge. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dis-
pensando a leitura da Ata da reunião anterior que é
dada por aprovada. A seguir Sua Excelência es-
clarece aos presentes que a reunião destina-se a
apreciação do Relatório elaborado pelo Senador
Clodoaldo Torres Relator da Comissão. Informa, ain-
da, que o Senador Clodoaldo Torres deixou o exercí-
cio do mandato em setembro último, ocasião que
entregou o texto do seu Relatório a esta Presidên-
cia. Antes de dar início a leitura do Relatório o Se
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nhor Presidente faz questão de registrar o valoroso
empenho do nobre Senador Clodoaldo Torres que
prestou extraordinária colaboração tanto nas discus-
sões e análises das soluções emergeneiais, quanto
nas ações permanentes, objetivando amenizar futu-
ras catástrofes, propostas no seu Relatório que ora
traz ao conhecimento da Comissão. Após a leitura
do Relatório o mesmo é aprovado por unanimidade
dos presentes. Não havendo nada mais a tratar, en-
cerrou-se a reunião e, para constar, eu, Luiz Cláudio
de Brito, Secretário eventual da Comissão, lavrei a
presente ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente e irá a publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas-
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 87, DE 1999

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 87, de
1999, tendo como primeiro signatário o Se-
nador Romeu Tuma, que altera dispositivo
da Constituição Federal (§ 8º do art. 144 –
constituição de guardas municipais), tendo

Parecer sob nº 796, de 2000, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Iris Rezende, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresen-
ta, com voto em separado do Senador José
Eduardo Dutra.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter-
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante cin-
co sessões deliberativas ordinárias em fase de dis-
cussão, em primeiro turno, quando poderão ser ofe-
recidas emendas, assinadas por um terço, no míni-
mo, da composição do Senado.

Transcorre hoje a terceira sessão de discussão.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1º

Secretário em exercício, Senador Osmar Dias.

É lida a seguinte:

EMENDA Nº 2-PLEN

Acrescentar ao art. 144 da Constituição Fede-
ral o seguinte parágrafo:

“Art. 144 ..............................................
.............................................................

§ 10. Compete à União criar, organizar
e manter a guarda nacional, com atribuição,
além de outras que a lei estabelecer, de pro-
teger seus bens, serviços e instalações."

Justificação

Verifica-se, na disciplina do art. 144 da Constitui-
ção, a inexistência de instituição especificamente desti-
nada a exercer a atividade de proteção dos bens, servi-
ços e instalações da União. Afigura-se oportuno, portan-
to, permitir à União, tal como ocorre em relação aos Mu-
nicípios, a criação de ente destinado especificamente
àquela atividade.Com isto, garante-se que a polícia fede-
ral e as Forças Armadas exerçam exclusivamente as ta-
refas que lhes são típicas, a saber, a função de polícia ju-
diciária – atribuição da policia federal –, a de defesa da
Pátria e garantia dos poderes constitucionais – atribuição
esta das Forças Armadas.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. – Val-
mir Amaral – José Roberto Arruda – José Agripi-
no – Leomar Quintanilha – Renan Calheiros – Ro-
meu Tuma – Edison Lobão – Jorge Bornhausem –
Gerson Camata – Jefferson Peres – Moreira Men-
des – Maria do Carmo Alves – Freitas Neto – Djal-
ma Bessa – Luiz Otávio – Mozarildo Cavalcanti –
Gilberto Martinho – Bello Parga – Lúcio Alcântara
– Paulo Hartung – Ribamar Figueira – Fernando
Matusalém – Paulo Souto – Maguito Vilela – Ricar-
do Santos – Osmar Dias – Bernardo Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Discussão,
em conjunto, da proposta e das Emendas. (Pausa.)

Como nenhum dos Srs. Senadores deseja ma-
nifestar-se no momento, a discussão terá prossegui-
mento na próxima sessão deliberativa ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 88, DE 1999

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 88, de
1999, tendo como primeiro signatário o Se-
nador Lúcio Alcântara, que altera os arts.
49, 57, 59, 66, 67 e 166 da Constituição Fe-
deral e reduz as hipóteses de Sessão Con-
junta do Congresso Nacional, tendo

Parecer favorável, sob nº 847, de 2000,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jefferson Péres.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no artigo 358 do Regimento
Interno, a matéria constará da Ordem do Dia duran-
te cinco sessões deliberativas ordinárias, em fase
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de discussão em primeiro turno, quando poderão
ser oferecidas emendas assinadas por um terço, no
mínimo, da composição da Casa.

Transcorre hoje a terceira sessão de discussão.
Em discussão a proposta.(Pausa.).
Como nenhum dos Srs. Senadores deseja ma-

nifestar-se no momento, a discussão terá prossegui-
mento na próxima sessão deliberativa ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 136, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 136, de 2000 (nº
376/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação
Educacional e Social de Montanha a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Montanha, Estado do Espírito
Santo, tendo

Parecer favorável, sob nº 915, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Ricardo Santos, 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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto 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 Osmar Dias.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 938, DE 2000
(Da Comissão Diretoria)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 136, de 2000 (nº 376, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº136, de 2000 (nº
376, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que autoriza a associação educacional e so-
cial de

montanha a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de montanha, estado do espíri-
to santo.

Sala de Reuniões da Comissão, em 5 de outu-
bro de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente – Geraldo Melo, Relator – Carlos Patrocínio –
Jonas Pinheiro.

ANEXO AO PARECER Nº 938, DE 2000

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 136, de 2000 (nº 376, 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, pro-
mulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Aprova o ato que autoriza a ”Asso-
ciação Educacional e Social de Monta-
nha“ a executar serviço de radiodfusão
comunitária na localidade de Montanha,
Estado do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 117, de 11 de agosto de 1999, que autoriza a
”Associação Educacional e Social de Montanha“ a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
Montanha, Estado do Espírito Santo.

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:

REQUERIMENTO Nº 466, DE 2000

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 466, de 2000, do Senador Roberto
Freire, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 76 e 137, de
2000, por regularem a mesma matéria.

Em votação o requerimento. (Pausa.)
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 76 e 137, de

2000, passam a tramitar em conjunto e vão ao exame
da Comissão de Educação e, posteriormente, à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania em deci-
são terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 5:

REQUERIMENTO 467, DE 2000

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 467, de 2000, do Senador Amir
Lando, solicitando o desapensamento dos
Projetos de Lei do Senado nºs 287 e 569,
de 1999, do Projeto de Lei da Câmara nº
10, de 1998.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei da Câmara nº10, de 1998, volta

a ter tramitação autônoma e vai à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, nos termos do Requeri-
mento nº 553, de 1999, uma vez que já está instruído
com o parecer da Comissão de Assuntos Sociais.

Os Projetos de Lei do Senado nºs 287 e 569, de
1999, continuam apensados e retornam ao exame da
Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 6:

REQUERIMENTO 488, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
488, de 2000, do Senador Jefferson Péres, solicitan-
do a tramitação conjunta das Propostas de Emenda à
Constituição nºs 77, de 1999; 2, 22 e 28, de 2000, por
regularem a mesma matéria.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
As Propostas de Emenda à Constituição nºs 77,

de 1999, e 2, 22 e 28, de 2000, passam a tramitar em
conjunto e retornam à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Esgota-
das as matérias constantes da Ordem do Dia.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 939, DE 2000

Da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº
168, de 2000, (nº 1.776-2000, na origem)
que “Submete à apreciação do Senado
Federal o nome do Senhor Jerson Kel-
man, para exercer o cargo de Dire-
tor-Presidente da Agência Nacional de
Águas.

A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, em
votação secreta realizada em 14 de setembro de
2000, apreciando o relatório apresentado pelo Se-
nhor Senador Juvêncio da Fonseca sobre a Mensa-
gem n º 168, de 2000, opina pela aprovação da indica-
ção do Senhor Jerson Kelman, para exercer o cargo
de Diretor-Presidente da Agência Nacional de Águas,
por 15 votos favoráveis, 0 contrário(s) e 0 abstenções.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2000. –
Senadora Emilia Fernandes, Presidente – Sen. Ju-
vêncio da Fonseca, Relator.

Conforme a Mensagem nº1.176, de 25 de agos-
to de 2000, o Senhor Presidente da República, nos
termos da alínea f do inciso III do art. 52 da Constitui-
ção Federal, combinado com os arts. 9º, § 1º e 22 da
Lei n º 9.984, de 17 de julho de 2000, submete à consi-
deração dos Senhores Membros do Senado Federal
o nome do Senhor Jerson Kelman para exercer o car-
go de Diretor-Presidente da Agência Nacional de
Águas, com mandato de cinco anos.

A Agência Nacional de Águas, criada pela Lei nº
9.984, de 17 de julho deste ano de 2000, é uma enti-
dade federal de implementação da Política Nacional
de Recursos Hídricos, e integra o Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Trata-se, conforme definição da mesma lei, de
uma autarquia federal sob regime especial, com auto-
nomia administrativa e financeira, vinculada ao Minis-
tério do Meio Ambiente, e tem por finalidade imple-
mentar, em sua esfera de atribuições, a Política Naci-
onal de Recursos Hídricos. A autarquia, com sede e
foro no Distrito Federal, atuará em obediência aos
fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da
Política Nacional de Recursos Hídricos e será desen-
volvida em articulação com órgãos e entidades públi-
cas e privadas integrantes do citado Sistema Nacio-
nal de Gerenciamento de Recursos Hídricos, caben-
do-lhe importantíssimas atribuições.

Dentre tais competências, enumeradas nos de-
zessete incisos do art. 4º da Lei nº 9.984, de 2000,
destacam-se a supervisão, controle e avaliação das
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ações e atividades decorrentes do cumprimento da
legislação federal pertinente a recursos hídricos; a
disciplina, em caráter normativo, da implementação,
operacionalização, controle e avaliação dos instru-
mentos da Política Nacional de Recursos Hídricos; a
outorga, mediante autorização, do direito de uso de
recursos hídricos em corpos de água de domínio da
União; a fiscalização do uso de recursos hídricos nos
mesmos corpos de água de domínio da União; a ela-
boração de estudos técnicos para subsidiar a defini-
ção, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos
hídricos de domínio da União, dentre outras.

A Agência Nacional de Águas será dirigida por
uma Diretoria Colegiada, composta por cinco mem-
bros, nomeados pelo Presidente da República, com
mandatos não coincidentes de quatro anos, admitida
uma única recondução consecutiva. A primeira direto-
ria, entretanto, será composta por diretores com man-
datos de três, quatro e cinco anos, para implementar
os mandatos não coincidentes.

O Dr. Jerson Kelman é indicado pelo Excelentís-
simo Senhor Presidente da República para ocupar,
pelo prazo de cinco anos, o cargo de Presidente da
Agência Nacional de Águas.

Técnico de ampla formação acadêmica na área,
o Dr. Jerson Kelman cursou o Colégio Pedro II e o
Curso de Engenharia do Instituto Militar de Engenha-
ria (IME), do curso de Engenharia Civil na Universida-
de Federal do Rio de Janeiro. Fez mestrado (M.SC.)
em Engenharia Civil na própria UTRJ (Coppe) e dou-
torado (Ph.D.) em Hidrologia e Recursos Hídricos na
Colorado State University.

Sua experiência profissional, diversificada e
rica, contempla desde atividades como Auxiliar de
Pesquisa do COPPE/UFRJ e Monitor da cadeira de
Cálculo Numérico no Instituto de Matemática da mes-
ma instituição de ensino superior, até atividades de
consultoria para organismos internacionais de fomen-
to e cooperação, como o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID.

Nesse ínterim, foi auxiliar de ensino e depois
professor em cursos universitários de graduação e
pós-graduação, engenheiro sênior da Pacific Gas
and. Eletric Co., em San Francisco, Califórnia, e Dire-
tor de Estudos Hidrológicos e Projetos da Fundação
Superintendência Estadual de Rios e Lagoas —
SERLA, dentre outras atividades.

Nos últimos anos, tem sido membro do “board”
de Consultores do Banco Mundial relacionado ao
equacionamento econômico-financeiro da usina hi-

droelétrica binacional Yacyreta (Argentina e Para-
guai); professor do Curso Master of Business and
Environment — BEM, da COPPE/UFRJ, e Assessor
Especial do Ministro de Estado do Meio Ambiente,
cargo em que se dedicou à concepção da Agência
Nacional de Águas – ANA.

O Dr. Jerson Kelman publicou catorze livros, to-
dos a respeito da questão hidrológica; elaborou qua-
tro teses acadêmicas, sempre relacionadas com o
tema; participou da diretoria da Associação Brasileira
de Hidrologia e Recursos Hídricos; desenvolveu tra-
balhos de orientação em diversas teses acadêmicas
de mestrado e doutorado e participou de bancas exa-
minadoras, quando da defesa de teses de mestrado e
doutorado, sempre quando esteve envolvida a ques-
tão dos recursos hídricos.

Além dos livros, publicou mais de uma centena
de trabalhos em revistas e outros órgãos especializa-
dos, no Brasil e em diversos países do mundo e reali-
zou diversas conferências e palestras sobre a matéria
para públicos nacionais e estrangeiros. Publicou tam-
bém artigos na imprensa não especializada e exerceu
cargos em diversas instituição brasileiras e internaci-
onais vinculadas à sua área de atividade.

Diante do exposto, entendemos que os Senho-
res Senadores membros da Comissão de
Infra-Estrutura já possuem os elementos suficientes e
necessários para a apreciação do nome do Senhor
Jerson Kelman para exercer o cargo de Dire-
tor-Presidente da Agência Nacional de Águas, com
mandato de cinco anos.

É o relatório.
Sala da Comissão, 14 de setembro de 2000. –

Emilia Fernandes, Presidente – Juvêncio da Fon-
seca, Relator – Giberto Mestrinho – Arlindo Porto –
José Roberto Arruda – Geraldo Cândido – Gilvan
Borges – Marluce Pinto – Ribamar Fiquene – Ra-
mez Tebet – Paulo Souto – Gerson Camata – Val-
mir Amaral – Osmar Dias – Álvaro Dias.

PARECER Nº 940, DE 2000

Da Comissão de Serviços
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº
169, de 2000 (nº 1.177/2000, na origem),
que “submete à apreciação do Senado
Federal o nome do Senhor Benedito Pin-
to Ferreira Braga Junior, para exercer o
cargo de Diretor da Agência Nacional de
Águas.”

A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, em
votação secreta realizada em 14 de setembro de
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2000, apreciando o relatório apresentado pelo Se-
nhor Senador Osmar Dias sobre a Mensagem nº169,
de 2000, opina pela aprovação da indicação do Se-
nhor Benedito Pinto Ferreira Braga Júnior, para exer-
cer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Águas,
por 16 votos favoráveis, 0 contrário(s) e 0 absten-
ções.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2000 –
Presidente, Sen. Emilia Fernandes – Relator, Sen.
Osmar Dias.

Relator: Senador Osmar Dias.

Nos termos do artigo 52, inciso III, alínea f da
Constituição Federal, combinado com o disposto nos
arts. 9º e 22 da Lei nº9.984, de 17 de julho de 2000, o
Senhor Presidente da República submete à aprova-
ção do Senado Federal o nome do Sr. Benedito Pinto
Ferreira Braga Júnior, para exercer o cargo de Diretor
da Agência Nacional de Águas, com mandato de 5
anos.

O referido dispositivo constitucional confere
competência privativa ao Senado Federal para, após
argüição pública, aprovar, por voto secreto, a escolha
de titulares de outros cargos que a lei determinar.

O curriculum vitae do Senhor Benedito Pinto
Ferreira Braga Júnior, anexado à Mensagem Presi-
dencial, demonstra que sua formação acadêmica e
experiência profissional são compatíveis com o cargo
para o qual é indicado.

O Senhor Benedito Pinto Ferreira Braga Júnior
tem os títulos de Bacharel em Engenharia Civil, com
especialização em Hidráulica, Mestre em Engenharia
Hidráulica pela Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo, e Doutor em Recursos Hidricos, pela Uni-
versidade de Stanford, em Palo Alto, Califórnia, Esta-
dos Unidos.

Sua experiência profissional iniciou-se em
1973, como engenheiro da Divisão de Planejamento
de Recursos Hídricos da Diretoria de Planejamento e
Controle do Departamento de Águas e Energia Elétri-
ca (DAEE).

É Professor Titular da Escola Politécnica da Uni-
versidade de São Paulo, S.P., desde 1993. Tem inú-
meros artigos publicados e vem participando ativa-
mente de atividades docentes e de pesquisa. Foi ori-
entador de diversas teses de mestrado e doutorado
versando sobre recursos hídricos. Tem participado
também de várias atividades de apoio à comunidade,
notadamente estudos sobre águas subterrâneas, pre-
venção de enchentes e bancos de dados hidrometeo-
rológicos

A larga experiência profissional, diversificada e
profícua, aliada a uma formação técnica e acadêmica
adequada para o cargo, estão comprovadas no curri-
culum vitae do indicado. Fica, assim, a Comissão de
Infra-Estrutura do Senado Federal em condições de
deliberar sobre a indicação do Sr. Benedito Finto Fer-
reira Braga Júnior, para exercer o cargo de Diretor da
Agência Nacional de Águas, com mandato de 5 anos.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2000 –
Emília Fernandes, Presidente – Osmar Dias, Rela-
tor – Paulo Souto – Valmir Amaral – Geraldo Cândi-
do – Juvêncio da Fonseca – Ramez Tebet – José
Roberto Arruda – Álvaro Dias – Marluce Pinto –
Arlindo Porto – Gerson Camata – Gilberto Mestri-
nho – Ribamar Fiquene – Gilvan Borges – Jonas
Pinheiro.

PARECER Nº 941, DE 2000

Da Comissão de Serviços de
Infra-estrutura, sobre a Mensagem nº 171,
de 2000, (nº 1.180/2000, na origem), que
submete à apreciação do Senado Federal
o nome do Senhor Lauro Sérgio de Fi-
gueiredo, para exercer o cargo de Diretor
da Agência Nacional de Águas.

A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, em
votação secreta realizada em 14 de setembro de
2000, apreciando o relatório apresentado pelo Se-
nhor Senador Geraldo Cândido sobre a Mensagem nº
171, de 2000, opina pela aprovação da indicação do
Senhor Lauro Sérgio de Figueiredo, para exercer o
cargo de Diretor da Agência Nacional de Águas, por
14 votos favoráveis, 0 contrário(s) e 0 abstenções.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2000. –
Presidente, Sen. Emilia Fernandes – Relator, Sen.
Geraldo Cândido.

I – Relatório

O Senhor Presidente da República encami-
nhou, em 25 de agosto do corrente ano, mensagem
ao Senado Federal submetendo a indicação do Sr.
Lauro Sérgio de Figueiredo para exercer o cargo de
Diretor da Agência Nacional de Águas, com mandato
de três anos, em conformidade com a alínea f do inci-
so III do art. 52 da Constituição Federal, combinado
com os arts. 9º e 22 da Lei nº9.984, de 17 de julho de
2000.

A ocupação do cargo de Diretor da Agência Na-
cional de Águas pressupõe o preenchimento de de-
terminados requisitos básicos, quais sejam:

a) reputação ilibada;
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b) profundo conhecimento sobre questões ener-
géticas e de engenharia;

c) conhecimento sobre as práticas da adminis-
tração pública.

Quanto ao primeiro requisito, o indicado já exer-
ceu diversas funções públicas, destacando-se a de
Diretor da Secretaria de Recursos Hídricos do Minis-
tério do Meio Ambiente, sempre zelando pela lisura
no trato dos assuntos públicos, bem como pela busca
inequívoca de atender aos princípios da Administra-
ção Pública, conforme preceitua o art. 37 da Constitu-
ição Federal.

O atendimento ao segundo requisito emana de
sua própria formação acadêmica e profissional. Após
se formar como Engenheiro Civil pela Universidade
de Brasília (1977), fez pós-graduação na área de
Engenharia e Segurança do Trabalho. Posteriormen-
te, fez diversos cursos de especialização, destacan-
do-se os seguintes: especialização em portos e hidro-
vias; análise financeira de projetos; e execução e fis-
calização de dragagem de portos, rios e canais.

Deve-se também ressaltar a especialização ge-
rencial do indicado, destacando-se neste quesito os
cursos de Qualidade Total e de Comércio Exterior.

O currículo apresentado também evidencia pa-
lestras, estudos e representações na área de portos e
recursos hídricos. Assim como farta experiência de
coordenação e regulação do Sistema Portuário Naci-
onal.

No que diz respeito ao terceiro requisito, deve-
mos destacar que, o Sr. Lauro Sérgio de Figueiredo
ocupou cargos de relevante importância adquirindo
experiência administrativa relacionada à Administra-
ção Pública, onde destaca-se o já mencionado cargo
de Diretor da Secretaria de Recursos Hídricos do Mi-
nistério do Meio Ambiente, bem como o de Diretor da
Área de Operações da Companhia Docas do Estado
da Bahia.

Por último, é importante ressaltar que o indicado
apresenta conhecimento a respeito de todas as hidro-
vias e portos nacionais.

A análise da formação acadêmica e profissional
do Sr. Lauro Sérgio Figueiredo obedece aos requisi-
tos necessários para a ocupação do cargo de Diretor
da Agência Nacional de Águas.

Nos cabe, entretanto, destacar neste momento
aspectos políticos extremamente relevantes que de-
verão nortear o mandato do técnico ora indicado para
a função de Diretor da ANA.

Segundo nosso ponto de vista, à Diretoria da
ANA a ser eleita:

1. caberia o apoio ao Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos e
não a coordenação deste sistema;

2. competiria elaborar o regimento in-
terno da ANA, a

organização, a estrutura e o âmbito
decisório de cada diretoria, submetendo ao
Conselho Nacional de Recursos Hídricos;

3. caberia outorgar, por intermédio de
autorização, o direito de uso de recursos hí-
dricos em corpos de água de domínio da
União, de acordo com as diretrizes estabele-
cidas no respectivo Plano de Bacia;

4. competiria delegar ou atribuir a
agências de água ou de bacia hidrográfica,
com a anuência dos respectivos Comitês de
Bacia, a execução de atividades de sua
competência, nos termos do art 44 da Lei nº
9.433, de 8 de janeiro de 1997, e demais
dispositivos legais aplicáveis; e

5. caberia a decisão de que a aplica-
ção das receitas obtidas pela entidade será
feita de forma descentralizada, por meio dos
Comitês de Bacia e suas respectivas agên-
cias, em conformidade com o disposto no
Capítulo IV do Titulo II da Lei nº 9.433, de 8
de janeiro de 1997 e, na ausência ou impe-
dimento destas, por outras entidades per-
tencentes ao Sistema Nacional de Gerenci-
amento de Recursos Hídricos, a critério dos
Comitês de Bacia, consoante diretrizes da
Política Nacional de Recursos Hídricos.

Por fim, gostaria de manifestar quanto à exo-
neração imotivada de qualquer dos membros da Di-
retoria Colegiada da ANA, que ela ocorrerá a qual-
quer tempo por decisão do Presidente da República,
submetida ao Senado Federal, ou em decorrência
de renúncia, condenação judicial transitada em jul-
gado ou por decisão definitiva em processo adminis-
trativo disciplinar.

Naturalmente que para todos os aspectos acima
mencionados as justificativas são extensas. Merece
atenção, em particular, a referência à exoneração
imotivada em que nossa posição visa explicitar a
vinculação hierárquica da nova Agência, ou seja, in-
tentamos evitar que a relação da ANA com a Presi-
dência da República e, principalmente, com o Minis-
tério do Meio Ambiente, seja confundida com sua in-
dependência.
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Por outro lado, quando este aspecto vier a ser
acolhido na forma da lei teremos garantida a coerên-
cia, visto que se a nomeação depende constitucional-
mente da aprovação pelo Senado Federal, o mesmo
deverá ocorrer nos casos de exoneraçao de qualquer
dos dirigentes da ANA.

Nesses termos, cumpridos os trâmites proces-
suais necessários, bem como as práticas de natureza
política e jurídica, voto que o nome em apreço está
em condição de ser apreciado por esta Comissão.

É o relatório.
Sala da Comissão, 14 de setembro de 2000. –

Emilia Fernandes – Presidente Geraldo Cândido –
Relator – Arlindo Porto – Valmir Amaral – Gerson
Camata – Ramez Tebet – Juvêncio da Fonseca –
Gilberto Mestrinho – Ribamar Fiquene – Paulo
Souto – Marluce Pinto – Osmar Dias – Álvaro Dias
– José Roberto Arruda – Gilvam Borges.

PARECER Nº 942, DE 2000

Da Comissão de Serviços de
Infra-estrutura, sobre a Mensagem nº 172,
de 2000 (nº 1.179/2000, na origem), que
submete à apreciação do Senado Federal
o nome do Senhor Ivo Brasil, para exer-
cer o cargo de Diretor da Agência Nacio-
nal de Águas, com mandato de 4 (quatro)
anos.

A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, em
votação secreta realizada em 14 de setembro de 2000,
apreciando o relatório apresentado pela Senhora Sena-
dora Marluce Pinto sobre a Mensagem nº172, de 2000,
opina pela aprovação da indicação do Senhor Ivo Brasil,
para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Águas, com mandato de 4 (quatro) anos, por 15 votos
favoráveis, 0 contrário(s) e 0 abstenções.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2000 –
Presidente, Sen. Emilia Fernandes – Relator Sen.
Marluce Pinto.

Relatora: Senadora Marluce Pinto
De conformidade com a Mensagem nº1.179, de

25 de agosto de 2000, o Senhor Presidente da Repú-
blica, nos termos da alínea f do inciso III do art. 52 da
Constituição Federal e legislação ordinária pertinen-
te, submete à consideração dos Senhores Membros
do Senado Federal o nome do Senhor Ivo Brasil para
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Águas, com mandato de quatro anos.

2. Do curriculum vitae do indicado (fls. 2 a 4),
consta que o indicado nasceu em Humai-
tá-Amazonas, em 13 de novembro de 1939, sendo fi-

lho de Edmeé Monteiro Brasil e Malvina do Nasci-
mento.

3. Formado em engenharia elétrica e eletrônica
na turma de 1968 da Escola Federal de Engenharia
de Itajubá-Minas Gerais, o Senhor Ivo Brasil possui,
também, vários cursos técnicos voltados para a sua
especialidade (fls. 2 a 3), acrescidos do estudo de idi-
omas estrangeiros. Ademais, é professor na Faculda-
de de Engenharia da Universidade do Amazonas,
tendo exercido o seu mister também na iniciativa pri-
vada (Pirelli S/A e Ford do Brasil (fls. 3).

4. Na Administração Pública, prestou serviços ao
Estado do Amazonas nas, áreas de centrais elétricas,
energia, saneamento e habitação, chegando à presi-
dência da Companhia de Saneamento do Amazonas –
COSAMA. Atualmente na iniciativa privada, atua como
consultor e empresário na área de turismo (fls. 4).

5. Em virtude do acima exposto, entendemos
que os Senhores Senadores membros da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional já dispõem
dos elementos informativos suficientes e necessários
para a apreciação do nome do Senhor Ivo Brasil, indi-
cado pelo Senhor Presidente da República para exer-
cer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Águas,
com mandato de 4 (quatro) anos.

É o relatório.
Sala da Comissão, 14 de setembro de 2000. –

Emília Fernandes, Presidente – Marluce Pinto, Re-
lator – José Roberto Arruda – Gilberto Mestrinho –
Ramez Tebet – Valmir Amaral – Gilvan Borges –
Juvêncio da Fonseca – Álvaro Dias – Arlindo Porto
– Osmar Dias – Ribamar Fiquene – Geraldo Cândi-
do – Paulo Souto – Gerson Camata.

PARECER Nº 943, DE 2000

Da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº
170, de 2000, (nº 1.178-2000, na origem)
que ”Submete à apreciação do Senado
Federal o nome do Senhor Marcos Auré-
lio Vasconcelos de Freitas, para exercer
o cargo de Diretor da Agência Nacional
de Águas".

A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, em
votação secreta realizada em 14 de setembro de
2000, apreciando o relatório apresentado pelo Se-
nhor Senador Arlindo Porto sobre a Mensagem nº
170, de 2000, opina pela aprovação da indicação do Se-
nhor Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas, para exer-
cer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Aguas, por
15 votos favoráveis, 0 contrário(s) e 1 abstenção.
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Sala das Comissões, 5 de outubro de 2000. –
Sen. Emilia Fernandes, Presidente, – Sen. Arlindo
Porto, Relator.

Relator: Senador Arlindo Porto
Nos termos do art. 52, inciso III, alínea f da

Constituição Federal, combinado com o disposto nos
arts. 9º e 22 da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, o
Senhor Presidente da República submete à aprova-
ção do Senado Federal o nome do Sr. Marcos Aurélio
Vasconcelos de Freitas, para exercer o cargo de Dire-
tor da Agência Nacional de Águas, com mandato de 4
anos, apresentando-o como “pessoa de reconhecida
competência para o desempenho dessa elevada fun-
ção, como se depreende do anexo curriculum vitae.

Assim, pretendeu-se demonstrar que a forma-
ção acadêmica e a experiência profissional do indicado
são compatíveis com o cargo para o qual foi indicado.

O referido dispositivo constitucional confere
competência privativa ao Senado Federal para, após
argüição pública, aprovar, por voto secreto, a escolha
de titulares de outros cargos que a lei determinar.

Bacharel em Geografia, pela Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro – UFRJ – Mestre em Ciências
na área de Engenharia Nuclear, pela COPPE/UFRJ,
e Doutor em Ciências, na área de Economia do Meio
Ambiente, pelo Centro de Altos Estudos em Ciências
Sociais – ”École des Hautes Études em Scíences So-
ciales, Paris – na França, o Sr. Marcos Aurélio Vas-
concelos de Freitas iniciou sua experiência profissio-
nal em 1983, como pesquisador de iniciação científi-
ca do Departamento de Geografia da UFRJ. Foi pes-
quisador associado do ”Centro Internacional de Pes-
quisas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to“/CIRED, em Paris, na França e, desde 1998, vem
atuando como Superintendente de Estudos e Infor-
mações Hidrológicas da ANEEL – Agência Nacional
de Energia Elétrica – e Coordenador dos trabalhos da
rede hidrometeorológica nacional.

Autor de livros e artigos publicados em revistas
técnicas especializadas, além de registrar participa-
ção em congressos internacionais e nacionais sobre
energia, o indicado demonstra ter, através de seu
curriculum vitae, larga experiência profissional e
uma adequada formação técnica e acadêmica.

Quando da última reunião desta Comissão de
Infra-Estrutura, chegou às mãos de sua Presidente,
Senadora Emilia Fernandes, um conjunto de repro-
duções xerográficas de papéis que tentavam induzir este
Relator e esta Comissão a colocarem em dúvida o com-
portamento profissional, ético e moral do indicado. Imedi-
atamente, como Relator desta Indicação, solicitei, atra-

vés dos ofícios CACR/771 e 770-00, de 14-9-2000, que
tudo fosse apurado junto à Aneel e à Consultoria Legisla-
tiva do Senado Federal. Isto para que não fôssemos in-
duzidos a erro – se comprovada a autenticidade e o valor
das denúncias e o nome indicado fosse aprovado – nem
cometessemos injustiça, por pré-julgamento, se recusás-
semos o nome do Sr. Marcos Aurélio Vasconcelos Frei-
tas com base em papéis xerocopiados sem autenticida-
de e denúncia apócrifa.

Portanto, ao apoiar aquela iniciativa, acredito
que esta Comissão de Infra-estrutura cumpriu, mais
uma vez, o seu dever e pode registrar que:

a) Através do anexo ofício 641/2000,
de 3 de outubro corrente, o Sr. Presidente
da ANEEL – Agência Nacional de Energia
Elétrica, José Maria Miranda Abdo, se mani-
festa, em resposta à consulta feita pela Co-
missão (Of. 064/00-CI, de 19-9-2000) que
as cópias apresentadas como denúncias
não desabonariam o indicado e que a docu-
mentação original foi submetida a auditoria
do Tribunal de Contas da União, está de
acordo com legislação em vigor ou mereceu
medidas administrativas corretivas.

b) Este pronunciamento se fez neces-
sário porque o indicado, há três anos, ocupa
o cargo de Superintendente de Estudos e
Informações Hidrológicas da Aneel, à cuja
Presidência este Relator propôs que se en-
caminhassem os documentos xerocopiados
entregues à Senhora Senadora Emilia Fe-
mandes, Presidente desta Comissão.

c) No parecer solicitado à Consultoria
Legislativa do Senado Federal, , ela não enu-
mera ilegalidades e, em 13 páginas, oferece
um rol de normas constitucionais e dispositivos
éticos e legais sobre atividades de servidor pú-
blico (Nota Técnica 918, 2000). Complemen-
tando, a Aneel considera não existir ilegalidade
entre o exercício simultâneo de cargo de Supe-
rintendente da Agência e de membro de Dire-
toria da Associação Brasileira de Recursos Hí-
dricos, ao contrário do denunciado.

Feito este Relatório, entendo que a Comissão de
Infra-Estrutura do Senado Federal fica em condições de
deliberar sobre a indicação do Sr. Marcos Aurelio Vas-
concelos de Freitas, para exercer o cargo de Diretor da
Agência Nacional de Águas, com mandato de 4 (quatro)
anos, já que as denúncias contra ele feitas, sem autoria
definida e sustentadas por cópias sem autenticação, pa-
recem estar esclarecidas pela Aneel, através de sua Pre-
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sidência, pelo posicionamento da Consultoria Legislativa
do Senado e pelo explícito aval formulado, em favor do
indicado, pelo Senhor Presidente da República em sua
Mensagem nº 1.178/2000, nos autos.

Pelos motivos acima expostos, voto favoravel-
mente à aprovação do Sr. Marcos Aurélio Vasconce-
los de Freitas para ocupar o referido cargo.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2000. –
Emília Fernandes, Presidente – Arlindo Porto, Relator
– Gerson Camata – Gilvan Borges – Valmir Amaral –
Paulo Souto – Juvêncio da Fonseca – José Roberto
Arruda – Luiz Pontes – Romero Jucá – Geraldo Cân-
dido – Ramez Tebet – Ribamar Fiquene – Freitas
Neto – Álvaro Dias – Lúdio Coelho.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Voltamos
à lista de oradores.

Tem a palavra o Senador Geraldo Cândido.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta
semana, vários Senadores ocuparam a tribuna para
falar sobre as eleições municipais que transcorreram
no dia 1E de outubro de 2000.

Os nobres Colegas elogiaram o TSE pela im-
plantação do sistema de urnas eletrônicas, referindo-se
à segurança, à inviolabilidade e à rapidez que esse sis-
tema proporciona. É verdade que se trata de um siste-
ma moderno, mais rápido e eficiente, que torna mais di-
fícil a possibilidade de ocorrência de fraude eleitoral.
Mas o sistema não é imune a fraudes. Tanto que foi di-
vulgado pelos meios de comunicação que em algumas
cidades do interior do Brasil houve violentas manifesta-
ções contra as fraudes eleitorais, inclusive com invasão
de prédios dos Tribunais Regionais Eleitorais, depreda-
ções, protestos, etc. Tais acontecimentos mostram que
esse sistema não é tão imune e garantido, conforme al-
guns Senadores apregoam. Sabemos que, em nosso
País, há todo um vício de ocorrência de fraudes nas ele-
ições. O sistema de cédulas, utilizado anteriormente,
era muito mais vulnerável, possibilitando àqueles que
detêm o poder econômico, principalmente no interior de
nosso País, praticar fraudes e ganhar as eleições, mui-
tas vezes, de forma ilícita.

Outra questão que deve ser analisada é a dos
institutos de pesquisas. Em relação a esse assunto,
quero fazer um questionamento. Esses institutos já
comprovaram diversas vezes as suas falhas, delibe-
radas ou não, no sistema de informações para a po-
pulação. Ou se trata de manipulação ou de incompe-
tência desses institutos.

Mais uma vez, nessas eleições, tivemos a compro-
vação disso.Principalmente o meu Partido, o Partido dos
Trabalhadores, por várias vezes desmoralizou o sistema
de pesquisa do Ibope, do DataFolha e outros. Não é a
primeira vez que o PT faz isso. Tais fatos demonstram
que há manipulação deliberada ou incompetência.

”Quem não pesquisa não tem o direito de falar.“
Mao Tse-Tung, com toda sua sabedoria, cunhou a
afirmação. Mas temos que fazer uma profunda refle-
xão sobre o papel das pesquisas eleitorais.

Antes de traçar um histórico, cabe abordar tam-
bém a maneira pela qual a maioria dos grandes veícu-
los de comunicação tratam o trabalho de divulgação
desses estudos. As pesquisas estão sendo usadas
como meras peças de propaganda eleitoral. As emis-
soras de televisão e a maioria dos jornais nos infor-
mam apenas uma meia verdade. E a meia verdade é
muito pior do que uma mentira. Não explicam a meto-
dologia da pesquisa – se são estimuladas ou espon-
tâneas –, informação que por si só já forneceria um
quadro mais próximo à realidade.

Nas pesquisas estimuladas, o eleitor recebe
uma cartela com os nomes dos candidatos e é ”indu-
zido“ a escolher um deles. No caso da espontânea,
aponta a sua intenção de voto sem qualquer interfe-
rência do pesquisador.

Alguém pode perguntar: ”Mas por que essa infor-
mação é tão fundamental?“ A resposta é bastante sim-
ples: no processo eleitoral brasileiro, uma grande parcela
da população só decide o voto na última hora, na boca da
urna.Conseqüentemente, uma série de pesquisas apon-
tando um resultado com um alto nível de distorção levaria
o eleitor ”a votar no candidato que, de acordo com as
pesquisas, vai ganhar“. Infelizmente, para muita gente,
eleição ainda é um jogo, uma loteria, em que a aposta é
votar num pretenso ”vencedor“.

Quando uma pesquisa apresenta dados relevantes
e esclarecedores, a grande mídia passa ao largo das in-
formações, como no caso de uma consulta nacional enco-
mendada ao Instituto Sensus pela CNT – Confederação
Nacional dos Transportes e divulgada no dia 12 de setem-
bro deste ano. A pesquisa espontânea ouviu 2 mil pesso-
as em 195 municípios brasileiros e apresentou um dado
esclarecedor: cerca de 51% do eleitorado ainda não havia
decidido em quem votar. Portanto, a maneira tendenciosa
como são apresentados os dados, sonegando informa-
ções relevantes e apresentando dados quantitativos como
”verdades absolutas“, deve ser motivo de crítica e denún-
cia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vamos recor-
dar algumas situações que me levaram a olhar com des-
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confiança a maneira como essas pesquisas são usadas.
Em 1982, na eleição para o governo do Rio de Janeiro, o
então candidato Leonel Brizola começava com pífios 2%.
Não era essa a realidade das ruas. O apoio ao candidato
do PDT era visível. Tentou-se, inclusive, fraudar a vontade
popular por meio de um sofisticado esquema na totaliza-
ção dos votos, episódio que entrou para a história como
”O escândalo da Proconsult“.

Em Fortaleza, na eleição de 1984, a candidata do
PT à prefeitura, Maria Luiza Fontenelle, segundo as
pesquisas, tinha míseros 4% até a reta final. Maria Lui-
za, contrariando as previsões, venceu as eleições.

Hoje, o Governador do Rio Grande do Sul é Olí-
vio Dutra. Mas, em 1988, todos as pesquisas indica-
vam o candidato do PMDB, Antônio Britto, como ven-
cedor no primeiro turno.

Também no mesmo ano, a duas semanas da
eleição presidencial, o Ibope divulgou no Jornal Naci-
onal, da Rede Globo, e no jornal O Globo, pesquisa
em que o candidato FHC apresentava uma vantagem
de 11% sobre a soma de todos os outros candidatos.
Na semana seguinte, toda a imprensa, menos o siste-
ma Globo, denunciava a farsa. Na verdade, a vanta-
gem do Presidente era de apenas 4% das intenções
de voto. O fato gerou protestos, debates e até a possi-
bilidade de instalação de uma comissão parlamentar
de inquérito para apurar o trabalho dos institutos de
pesquisa.

É bom lembrar que o principal produto vendido
por um instituto de pesquisa deveria ser a credibilida-
de. Mas o que estamos presenciando nestas eleições
de 2000 é, novamente, uma tentativa irresponsável,
diria até criminosa, de ludibriar o eleitor e induzi-lo a
votar de acordo com as tendências das pesquisas e
não em seu candidato preferido.

Todos os institutos davam como certa a vitória
do candidato Roberto Magalhães, do PFL, em Recife.
Inclusive o Ibope, na última pesquisa, chegava a atri-
buir 55% das intenções de voto, contra 29% do candi-
dato petista João Paulo. O resultado do 1º turno: Ma-
galhães, 49,42%, e João Paulo, 36,62%. Um erro de
7,62% parece algo bastante suspeito.

Muito mais estranho ainda é confrontar a pes-
quisa com o resultado eleitoral da cidade de Goiânia.
O Ibope mostrava os seguintes números em trabalho
realizado nos dias 29 e 30 de setembro: Darci Accor-
si, PTB, 3l%; Lúcia Vânia, PSDB, 24%; Pedro Wilson,
PT, 15%. A margem de erro, segundo o instituto, era
de 4%. Resultado das urnas: Pedro Wilson, que esta-
ria fora do segundo turno, 37,2%; Darci Accorsi,
30,1%; Lúcia Vânia, 22,8%. Evidentemente, uma dis-

crepância de 22,2% não pode ser qualificada de erro,
mas sim de manipulação grosseira.

Até para preservar a lisura do processo eleitoral,
urge a necessidade de o Poder Legislativo realizar
uma profunda investigação de como operam esses
institutos de pesquisa. Já se torna evidente a deman-
da da opinião pública brasileira sobre uma CPI para
investigar o assunto.

A vontade que deve prevalecer é a do eleitor e
não a de poderosos grupos econômicos, que por
meio da informação distorcida e da manipulação, ten-
tam tirar a liberdade do voto livre e democrático, ele-
mento primordial na construção da cidadania.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Geraldo Cân-
dido, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Herinque Loyola.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Loyola) – Con-
cedo a palavra ao Senador Jefferson Péres. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Paulo Hartung.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Declino

de usar da palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Loyola) – Con-

cedo a palavra à Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – De-

clino de usar da palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Loyola) – Con-

cedo a palavra ao Senador José Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –

SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, diversos co-
legas têm usado a tribuna para fazer um balanço das
eleições municipais. Qualquer análise que leve em
consideração a matemática possibilitará que os mais
diversos partidos, que as mais diversas tendências,
que as mais diversas correntes apresentem um ba-
lanço positivo para si próprios.

Existem números para todos os gostos: quem
elegeu mais prefeitos; quem teve mais votos; quem
elegeu mais prefeitos nas cidades com mais de 100
mil eleitores; quem teve mais votos nessas cidades;
quem aumentou percentualmente o número de prefe-
itos em relação ao quadro anterior; quem teve mais
votos em relação à eleição anterior.

Nós do Partido dos Trabalhadores fazemos uma
avaliação extremamente positiva do crescimento do
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nosso Partido, principalmente porque tem havido um
crescimento permanente, constante e sem inchaços
de eleição para eleição. É o único Partido que tem
essa característica, se analisarmos as eleições parla-
mentares e municipais desde 1982. É um fato incon-
testável o nosso crescimento tanto em número de vo-
tos quanto em número de prefeituras conquistadas
nas cidades de maior porte do País, cidades com
mais de 100 mil eleitores, onde há efetivamente maior
debate político, onde o uso da máquina é mais difícil,
onde há uma sociedade civil mais organizada.

Portanto, esse é o balanço que gostaríamos de fa-
zer.

No entanto, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senado-
res, não me inscrevi hoje para fazer um balanço das
eleições municipais em todo o Brasil, mas para regis-
trar e dividir com esta Casa o júbilo do Partido dos Tra-
balhadores no Estado de Sergipe pelas eleições em
Aracaju. O PT conseguiu fazer uma belíssima campa-
nha naquela cidade, a única capital onde venceu as
eleições no primeiro turno.

Há que se fazer uma análise histórica do eleito-
rado de Aracaju, cidade em que, já há algumas déca-
das, a população escolhe os candidatos mais pro-
gressistas e vota na esquerda. Deve-se registrar que,
nas eleições presidenciais de 1946, o candidato do
Partido Comunista Brasileiro, Yedo Fiúza, venceu as
eleições em Aracaju – acredito que seja a única capi-
tal onde isso aconteceu.De 1985 para cá, quando vol-
tamos a ter eleições diretas para Prefeito de capitais,
o eleitor de Aracaju sempre tem optado por candida-
tos mais progressistas, candidatos da esquerda.

A história mostra que, à exceção das eleições de
1988, em todas as outras eleições, o candidato que no
decorrer da campanha se revela ou se transforma ou é
visto pela população como candidato da direita, como
candidato conservador, como candidato dos setores
mais oligárquicos, acaba ficando em terceiro lugar. Isso
tem sido uma constante nas eleições da nossa capital.

Durante o período eleitoral, mais uma vez ficou
constatado que o eleitor de Aracaju faz a sua opção
em função do comportamento dos candidatos duran-
te a campanha eleitoral, em função da forma como é
feita a campanha, em função dos caminhos escolhi-
dos pelos candidatos que estão em disputa. O eleitor
sergipano opta sempre pelo candidato cuja campa-
nha não envereda pelo caminho das baixarias, pelo
caminho dos ataques pessoais.

Vimos isso durante esta campanha. Quando se
iniciou o horário eleitoral gratuito, no dia 15 de agosto
de 2000, a pesquisa publicada no Cinform, jornal de

maior circulação do nosso Estado, mostrava o nosso
candidato em terceiro lugar, com 17%. Iniciou-se a
campanha eleitoral, e o que se viu foi uma campanha
bastante dura entre os outros dois candidatos, tendo,
inclusive, como mote a postura do Governador do
meu Estado, Sr. Albano Franco. Um candidato dizia:
“O Albano é seu. O Albano te apóia“. O outro dizia: ”O
Albano apóia você“. E a população percebeu que o
companheiro Marcelo Deda apresentava propostas,
um programa eleitoral leve e bem-humorado, elegen-
do principalmente as alternativas e as propostas para
Aracaju. Assim, a campanha começou a crescer, o
nosso candidato passou para o segundo lugar e, de-
pois, para o primeiro lugar. Quando os outros candi-
datos perceberam que estávamos em primeiro lugar,
resolveram voltar as baterias contra o nosso candida-
to. E começaram a dizer que Deda era apoiado por
Albano Franco, que Deda era o candidato das elites.
Iniciou-se a distribuição de panfletos apócrifos contra
o nosso candidato, vinculando-o, possivelmente, a
práticas que quem o conhece, e conhece também a
prática do Partido dos Trabalhadores na nossa cida-
de, encarava como ridículas. Chegou-se ao ponto, no
final da campanha, quando perceberam que nenhum
ataque, nenhuma calúnia, nenhuma difamação con-
tra o nosso candidato pegava, um outro candidato co-
meçou a elogiar o nosso candidato, dizendo que não
se devia votar em Déda para prefeito, porque, em
sendo um grande Deputado Federal, Sergipe perde-
ria um grande representante na Câmara dos Deputa-
dos. Um raciocínio absurdo! Se formos por essa lógi-
ca, deveríamos, então, votar em alguém que tenha
sido um deputado federal omisso, incompetente, um
deputado envolvido em mutretas e em maracutaias.
Só que também esse argumento acabou não prevale-
cendo e a campanha chegou ao resultado com 52%
dos votos. Vimos, em Aracaju, uma mobilização do
conjunto da sociedade. Aracaju, literalmente, aver-
melhou nessas eleições. O que se via nas ruas, nos
mais diversos setores, seja nos bairros de classe mé-
dia, classe média-alta, como nos bairros da periferia,
eram pessoas carregando a estrelinha do PT, com or-
gulho, no peito. Acabou-se, inclusive, com um mito
que tentaram passar para o conjunto da população,
de que o PT tinha uma grande penetração na classe
média de Aracaju, que tinha votos na classe trabalha-
dora organizada, que tinha influência nos setores mo-
bilizados da população, mas que existia uma espécie
de muro de Berlim em torno da periferia, na qual o PT
não penetrava. E o que se viu foi exatamente o con-
trário. Houve uma invasão, um entusiasmo, uma in-
fluência absoluta da candidatura do nosso Partido e
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dos Partidos que formaram a coligação ”Aracaju para
todos“ – o PT, o PCdoB, o PCB e o PSTU – em todos
os bairros da cidade, mostrando inclusive o resultado
eleitoral inconteste. Em todas as três zonas eleitorais
de Aracaju, seja a 2ª Zona, que abrange mais a clas-
se média e os setores mais bem aquinhoados de nos-
sa cidade, seja na 1ª Zona, que abrange mais os bair-
ros periféricos, seja na 27ª Zona, onde há bairros de
classe média alta convivendo com bolsões de misé-
ria, a nossa candidatura foi vitoriosa com uma grande
diferença sobre os outros candidatos.

Um ponto também deve ser registrado e, a meu
ver, considerado ao analisarmos o resultado da elei-
ção em Aracaju. As elites políticas sergipanas têm
adotado uma postura de eleição para eleição que re-
vela um profundo descaso em relação ao que pensa o
eleitor. Se formos analisar as eleições em Sergipe e
em Aracaju de 1982 até hoje, observaremos que não
há uma eleição em que se repita o desenho das alian-
ças da eleição anterior. Tal situação configura uma
verdadeira sopa de letrinhas, uma verdadeira novela
mexicana em que os aliados e os amantes de hoje, na
eleição seguinte, são inimigos e, na posterior, retor-
nam às alianças. Nessa eleição, inclusive, chegou-se
ao absurdo de alianças entre partidos políticos que,
na eleição de 1998, propiciaram o maior índice de bai-
xarias perante a população. O nosso Partido é citado
como sendo muito estreito e resistente a alianças; en-
tretanto, somos assim e queremos continuar assim
até porque poderão fazer tais acusações, mas não
poderão nos acusar de falta de coerência ou de alte-
rar nossa posição principalmente com relação a não
nos aliarmos a setores que não elegem a ética como
um dos pressupostos de sua ação política.

Fizemos uma aliança que os analistas políticos,
no início da eleição, afirmaram ser absolutamente es-
treita, uma aliança apenas entre o PT, o PCdoB, o
PCB e o PSTU. Nossa chapa, com um candidato a
Prefeito do PT e um candidato a Vice-Prefeito do
PCdoB, foi apresentada por nós não como a chapa da
conveniência, mas a chapa da convivência, já que o
Vice-Prefeito eleito do PCdoB, Sr. Edivaldo Nogueira,
tinha e tem uma absoluta convivência e unidade em
torno das lutas populares junto com o companheiro
Marcelo Déda, desde a campanha das diretas, do im-
peachment e de uma série de lutas populares no
nosso País, em Sergipe e Aracaju. O companheiro
Edivaldo Nogueira se mostrou um Vice absolutamen-
te integrado ao conjunto da campanha.

Portanto, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
temos convicção e consciência de que, em função de

termos sido eleitos no primeiro turno em Aracaju, isso
acaba despertando uma expectativa enorme por par-
te da população, acaba despertando um sentimento
de absoluta esperança por parte da população de
Aracaju, esperança em cima do novo, de se varrer a
mesmice, de se acabar com os arranjos de última
hora, que, infelizmente, tem norteado a política do
nosso Estado. Por outro lado, isso aumenta a nossa
responsabilidade, porque, na medida em que há uma
expectativa muito grande, sabemos também que
essa expectativa pode ser facilmente deteriorada,
pode ser facilmente perdida em função de práticas
que não venham a atender essa expectativa.

Temos absoluta confiança na capacidade do
nosso Partido, dos nossos quadros e, principalmente,
na capacidade do nosso candidato. O companheiro
Marcelo Déda, que tem sido um brilhante parlamen-
tar, tem tido momentos de grande alegria, assim
como o PT, como também de grande tristeza. Isso
vem contribuindo para o nosso amadurecimento. Em
1985, Déda se lançou candidato a prefeito de Aracaju
pelo PT e surpreendentemente derrotou, naquela
ocasião, o candidato do então PDS, chegando em se-
gundo lugar. Em 1986, Déda foi o Deputado Estadual
mais votado da história de Sergipe, com 32 mil votos.
Em 1988, tivemos um grande revés. Era uma eleição
em que tínhamos expectativa de vencer. Quando co-
meçou a campanha eleitoral, estávamos com 44%,
segundo as pesquisas, mas depois, no resultado fi-
nal, tivemos 6%. Em 1990, Déda, em função até
desse desempenho na eleição de 1988 para prefeito,
não se reelegeu para Deputado Estadual, obtendo ape-
nas três mil e poucos votos, pouco mais de 10% da vota-
ção anterior. Demos a volta por cima e, em 1994, Déda
se elege Deputado Federal por Sergipe, vem para Brasí-
lia e se revela um dos mais brilhantes Deputados deste
Parlamento; chega à Liderança do PT em 1998 e se ree-
lege Deputado Federal com a maior votação de Sergipe
e com a segunda maior votação proporcionalmente de
todo o Brasil, com 85 mil votos.Agora ele se elege prefei-
to de Aracaju.

Para aqueles que disseram, durante a campa-
nha, que não se devia votar em Déda para prefeito de
Aracaju porque isso significaria perder um grande De-
putado, nós temos a dizer que, da mesma forma que
Marcelo Déda foi o melhor Deputado Federal da histó-
ria de Sergipe, será, sem dúvida alguma, com o apoio
do nosso Partido, com o apoio da coligação ”Aracaju
para Todos“, o melhor prefeito da cidade de Aracaju.
Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa consciên-
cia, essa é a nossa vontade.
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Desejamos registrar também que virá para Bra-
sília substituir o Deputado Marcelo Déda, na condição
de Deputada Federal, a primeira Deputada Federal
da história de Sergipe, a companheira Tânia Soares,
do PcdoB, Vereadora eleita em 1996, reeleita na elei-
ção de 2000. Na condição de primeira suplente, ela
virá para Brasília. Temos certeza que sucederá o
companheiro Marcelo Déda à altura e mostrará tam-
bém a capacidade de luta, a competência, a honesti-
dade, a integridade e o trabalho da mulher sergipana,
que passará, assim, a ser representada no Congres-
so Nacional pela companheira Tânia Soares.

Srªs e Srs. Senadores, eram estas as palavras
que eu tinha a dizer na tarde de hoje, para dividir com
os Colegas esse sentimento de júbilo, de expectativa
e de esperança do nosso Partido em Sergipe, especi-
almente em Aracaju, cuja população, temos certeza,
também partilha desse sentimento.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Eduar-
do Dutra, o Sr. Herinque Loyola, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Carlos Patrocínio, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Se-
cretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 516, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno,

requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos, para inclusão em Ordem do Dia, do Pare-
cer Nº 939-00, sobre a Mensagem nº 168-2000.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000 – Ro-
meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do

Dia da próxima sessão deliberativa ordinária.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.

1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 517, DE 2000
Senhor Presidente,

Nos termos do art. 281 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos, para inclusão em, Ordem do Dia, do Pare-
cer nº 940/00, sobre a Mensagem nº 169/2000.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000 – Ro-
meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se re-

fere figurará na Ordem do Dia da próxima sessão deli-
berativa ordinária.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 518, DE 2000
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno,

requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos, para inclusão em Ordem do Dia, do Pare-
cer nº 941/00, sbre a Mensagem nº 171/2000.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. – Ro-
meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se re-

fere figurará na Ordem do Dia da próxima sessão deli-
berativa ordinária.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 519, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno,

requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos, para inclusão em Ordem do Dia, do Pare-
cer nº 942/00, sobre a Mensagem nº172/2000.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. – Ro-
meu Tuma .

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado.

Aprovado o requerimento, a matéria a que se re-
fere figurará na Ordem do Dia da próxima sessão deli-
berativa ordinária.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 520, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno,

requeiro dispensa de interstício e prévia distribui-
ção de avulsos, para inclusão en Ordem do Dia, do
Parecer nº 943/00, sobre a Mensagem nº
170/2000.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. – Ro-
meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se re-

fere figurará na Ordem do Dia da próxima sessão deli-
berativa ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Romeu
Tuma.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 521, DE 2000

Senhor Presidente,
A fim de atender à proporcionalidade partidária

prevista no § 1º do art. 58 da Constituição Federal e
no art. 78 do Regimento Interno desta Casa, e em adi-
tamento ao Requerimento nº 497, de 2000, que re-
quer a criação de comissão parlamentar de inquérito
destinada a investigar fatos envolvendo as associa-
ções brasileiras de futebol, requeremos que a Comis-
são seja composta de 13 membros titulares e 8 su-
plentes.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2000. –
Alvaro Dias – Ramez Tebet – Jerson Camata – Luiz
Otávio – Lúcio Alcântara – Ricardo Santos – Ro-
berto Requião – Osmar Dias – Henrique Loyola –
Heloísa Helena – Jose Eduardo Dutra – Geraldo
Melo – Tião Viana – Paulo Hartung – Pedro Simon
– José Alencar – Geraldo Cândido – Roberto Frei-
re – Arlindo Porto – Valmir Amaral – Romeu Tuma
– Mariana Silva – Ney Suassuna – Sérgio Machado
– Marluce Pinto – Carlos Patrocínio – Iris Rezende.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O re-
querimento lido vai à publicação.

O Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Conce-
do a palavra ao eminente Senador Ramez Tebet. (Pa-
usa.)

A Presidência franqueia o uso da palavra aos
Srs. Senadores. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Moreira
Mendes.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Brasil acaba de assistir a uma espeta-
cular festa cívica com a democrática eleição munici-
pal ocorrida em 1º de outubro.

Como amplamente se noticiou, o pleito transcor-
reu num clima da mais absoluta tranqüilidade, trans-
formando as eleições em um emocionante exercício
de cidadania.

A Justiça Eleitoral Brasileira, neste fato, atingiu o
nível de primeiro mundo, dando provas de que pode-
mos seguir o mesmo exemplo em tantos outros seto-
res da vida pública do País.

Segundo o relato do eminente Ministro Néri da
Silveira, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
proferido na sessão de 03 do corrente, a qual assisti
em parte, graças à utilização de 100% de urnas ele-

trônicas, a apuração foi muito rápida, possibilitando a
totalização dos votos de mais de 90% dos municípios
brasileiros até a meia-noite do próprio dia da eleição.

Dos 108.493.440 eleitores habilitados,
92.230.241 votaram em todo País, havendo apenas
14,99% de abstenção, sendo muito inferior à absten-
ção da eleição de 1998, que foi de 21,46%, e à elei-
ção municipal de 1996, quando a abstenção atingiu
17,09%, deixando de votar, portanto, neste domingo,
não mais que 16.262.550 eleitores.

Dessa forma, a eficácia das urnas eletrônicas foi
esplêndida, quando de 322.500 seções eleitorais, so-
mente 2.340 apresentaram algum problema, e delas
apenas 95 seções eleitorais não tiveram a possibilida-
de de substituição, tendo os seus trabalhos sido con-
cluídos pelo sistema de votação convencional.

Esse ótimo desempenho possibilitou ao Tribunal
Superior Eleitoral ter, oficialmente, à meia-noite do
dia das eleições, os resultados correspondentes a
mais de 90% dos 5.559 municípios brasileiros.

Outro fato relevante foi o fluxo de informação
que permitiu ao TSE, já a partir das 18 horas, mais
precisamente a partir das 17 horas e 35 minutos do
próprio dia da eleição, receber a totalização oficial
dos votos do primeiro município a concluir a votação,
confirmando que o sistema funcionou de maneira
magnífica em todo o País.

Há que se considerar ainda que todas as infor-
mações da votação de legendas de todos os partidos,
como a de prefeitos e vereadores, já no dia 3, esta-
vam disponibilizadas nos computadores do Tribunal
Superior Eleitoral, inclusive com o número de prefei-
tos e vereadores eleitos por partido político.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pode-se
dizer, sem medo de errar, que a Nação brasileira tem
motivos para festejar o 1º de outubro, como disse o
eminente Ministro Néri da Silveira, pela maneira pací-
fica como se realizou e, especialmente, pela maneira
como os resultados dessas eleições foram pronta-
mente conhecidos e os eleitores puderam festejar
suas vitórias. Foi, sem sombra de dúvida, um marco
significativo no aperfeiçoamento do processo eleitoral
e da afirmação da democracia.

O povo votou com consciência e com liberdade,
exerceu o seu direito de cidadão. Felizmente, agora já
não se pode mais dizer que ”o povo não sabe votar“,
porque demonstrou o contrário, e muito bem. Agora,
precisamos, sim, repensar a obrigatoriedade do voto,
porque direito é direito e deve ser exercido esponta-
neamente, e não por obrigação. Tão mais bonita será
a eleição quando o povo for às urnas não para se li-
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vrar de multas, retenção de salário ou punições, mas
porque terá satisfação em exercer o seu direito de es-
colher os seus representantes.

Urge, também, Sr. Presidente, um aperfeiçoa-
mento da Legislação Eleitoral Brasileira, notadamen-
te no que se refere à punição dos infratores. A possibi-
lidade de fraude no processo de votação pelo sistema
eletrônico foi drasticamente reduzida, restando ape-
nas algumas possibilidades, dentre elas a do voto ser
proferido por outra pessoa que não a do próprio elei-
tor, o que poderia ser evitado se o título de eleitor ti-
vesse a sua fotografia e qualificação.

Neste sentido, Projeto de Lei de minha autoria, de
nE 226/1999, já aprovado neste Senado, encontra-se
atualmente na Câmara dos Deputados e prevê mudança
acima, assim como um recadastramento geral do eleito-
rado em todo o País, o que contribuirá também para a di-
minuição de um outro tipo de fraude:o voto dos falecidos,
dos fantasmas, infelizmente ainda tão comum.

Quando me refiro ao aperfeiçoamento da legis-
lação eleitoral é exatamente com o objetivo de se evi-
tar a impunidade do infrator. Estas eleições não foram
diferentes. Novamente, pelos quatro cantos do País,
ouviu-se aquela velha e conhecida prática a notícia
da compra de votos, o que lamentavelmente constitu-
iu-se numa realidade, sobretudo no meu Estado de
Rondônia, e principalmente na capital. Mas num país
com uma população tão sofrida, onde as desigualda-
des são tão gritantes, como se evitar esse abuso se,
não raramente, aquele dinheiro sujo, pago ao eleitor,
seja talvez o único recurso a alimentar a sua família?

Asolução, Sr.Presidente, Srªs e Srs.Senadores, é a
punição exemplarmente de quem compra o voto, instituin-
do-se, quem sabe, um processo sumaríssimo para apura-
ção do delito, diminuindo-se esta quase dezena de recur-
sos judiciais possíveis e principalmente invertendo-se o
ônus da prova e os efeitos da sentença; ou seja, uma vez,
condenado o político delinqüente, criminoso, que compra
a consciência do povo, ficaria impedido de participar de
novas eleições, até que ele provasse a sua inocência, via
de sentença final transitada em julgado. Isso é o contrário
do que se opera hoje, quando o político comete o crime e,
pelos meios e possibilidades judiciais, procrastina-se a de-
cisão do feito, impedindo o seu julgamento.

Urge também, Sr. Presidente, que a reforma po-
lítico-partidária para o aperfeiçoamento da democra-
cia seja efetivamente implementada. Já é hora de co-
rajosamente promovermos as mudanças necessári-
as, com a instituição da fidelidade partidária, o finan-
ciamento público das campanhas, o voto distrital mis-
to, a extinção das coligações nas eleições proporcio-

nais e a revisão desse sistema proporcional, injusto e
cruel, que, no meu entender, muitas vezes não dá le-
gitimidade ao eleito, contrariando a vontade do povo.

Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se
de um lado temos que reconhecer o brilhantismo e o
elogiável trabalho da Justiça Eleitoral brasileira, des-
de o seu modesto servidor, nos mais distantes muni-
cípios da Amazônia, passando pelos Juízes eleitora-
is, Tribunais Regionais até os Ministros do Tribunal
Superior Eleitoral, pelo avanço que conseguiram im-
primir ao processo eleitoral nacional, que deveria ser-
vir, como já disse de início, para tantas outras ativida-
des públicas do País; de outro lado, nós, Legislado-
res, temos que aferir mais esta lição, verificarmos e
analisarmos os erros do processo e aperfeiçoarmos
ainda mais a nossa Legislação Eleitoral, esperando
que se repita no segundo turno o mesmo brilhantismo
do primeiro turno. E a hora é esta.

Assim, Sr. Presidente, gostaria de, nesta Casa,
ver registrado o voto de louvor e de reconhecimento à
Justiça Eleitora brasileira na pessoa do Exmº Sr. Mi-
nistro Néri da Silveira, Presidente do Tribunal Superi-
or Eleitoral, pelo trabalho realizado nas últimas elei-
ções de 1º de outubro.

Era este o registro que eu desejava fazer.Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) Concedo

a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pronuncia

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, hoje, pela manhã, tivemos
um “café de trabalho” quando a Associação Brasileira
de Indústria de Óleos Vegetais, a Abiove, comandada
pelo Sr. César Borges, convidou um grupo de Parla-
mentares Senadores e Deputados Federais com vá-
rios representantes do Governo Federal – e lá esta-
vam o Dr. Cláudio Considera, o Dr. Coutinho, da Casa
Civil, o Presidente da Embrapa e o Diretor do Banco
do Brasil – para tratarem do grave problema que en-
frentam hoje as indústrias de óleo vegetal no Brasil.

Na semana que vem, farei um relato mais porme-
norizado sobre o assunto, com dados contundentes,
uma vez que essas indústrias de óleos vegetais têm so-
frido enormemente com a vigência da Lei Kandir.

Essa lei, tão necessária para a agricultura brasi-
leira, tão desejada por todos nós e tão decantada por
ocasião da sua aprovação – e, de fato, vem produzin-
do efeitos benéficos para a agricultura tem conse-
qüências desagradáveis. Vejam, Srs. Senadores, que
hoje, para quem planta e para quem comercializa a
soja no Brasil, evidentemente, é muito mais conveni-
ente exportá-la, uma vez que está desonerada do
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ICMS, de impostos. Então, o produtor brasileiro des-
ses grãos que produzem os óleos vegetais está esti-
mulando as indústrias, gerando muito mais renda e
mais emprego nos países que compram esse produto
in natura, pois lá esses produtos são industrializa-
dos, deixando as indústrias daqui sem o produto.

Sr. Presidente, há poucos dias, em Cuiabá, num
grande encontro internacional de soja e de algodão,
que reuniu mais de 3 mil produtores nacionais e inter-
nacionais, ficou patente que as indústrias vegetais no
Brasil não têm aumentado sua produção; sobretudo
nas Regiões Sul e Sudeste, não há novas plantas, no-
vas indústrias de transformação de grãos, com exce-
ção do Estado do Mato Grosso, onde há muita produ-
ção e as indústrias estão indo atrás do produto. Po-
rém, as indústrias do Sul e do Sudeste do País, bem
como as do Nordeste, estão sendo sucateadas. Não
há aumento de desempenho e a ociosidade está em
torno de 50% da sua capacidade.

Por isso é urgente que o Governo Federal cum-
pra aquilo que prometeu por ocasião da sanção da
Lei Kandir, uma vez que, naquela época, já tínhamos
entendimento de que isso poderia acontecer e, de
fato, está acontecendo. Quatro anos já se vão, e a
nossa indústria sucateada, gerando desemprego e
falta de renda. O que nós queremos fazer na próxima
semana é trazer à consideração desta Casa docu-
mentos mais pormenorizados sobre este assunto.
Mas é urgente que setores do Governo entendam que
precisamos fazer algo.

Sr. Presidente, eu quis apenas aproveitar este
momento, no final desta sessão, para dar essas infor-
mações à Casa, ao Congresso Nacional, prometendo
voltar na próxima semana para fazer um relato por-
menorizado e pedir o apoio desta Casa.

Conversei agora com o Presidente do Congres-
so Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães, so-
bre o entendimento que houve hoje nesse café da
manhã, no sentido de que deveríamos formar aqui no
Congresso Nacional uma Comissão Mista, com a par-
ticipação de um Senador e de dois Deputados Fede-
rais de cada Estado produtor de oleaginosas, com o
fim de estudar e analisar junto com os setores do Go-
verno como sair dessa situação.

Estamos propondo isso em função daquilo que
aconteceu com o setor sucroalcooleiro, cujo problema
foi solucionado sobretudo no Congresso Nacional,
quando aqui foi constituída uma Comissão de dois
Senadores e cinco Deputados Federais que, junto
com o Poder Executivo, analisou todas as influências
maléficas que atingiam o setor, felizmente já recupe-

rado atualmente. Como fizemos daquela vez e o
Congresso foi o grande responsável , nesta oportuni-
dade queremos fazer a mesma coisa com o setor de
produção de óleos vegetais no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Concedo

a palavra ao nobre Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB RS. Pronuncia o

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs.Senadores, essa eleição municipal que
transcorreu neste período recente de maneira absoluta-
mente regular, sem percalços, sem maiores escândalos
ou denúncias, demonstrou, definitivamente, que o institu-
to democrático da reeleição está consolidado, exatamen-
te porque grande parte dos candidatos que tentaram a
reeleição não obtiveram resposta positiva nas urnas.

É interessante analisar esta estatística: apenas
34% dos candidatos a prefeito obtiveram a reeleição,
o que corresponde a apenas 1% a mais do que um
terço. Em termos mais singelos, podemos dizer que
apenas um terço dos prefeitos eleitos em 1996 foram
reeleitos neste ano 2000.

Sr. Presidente, não foi uma nem duas vezes, mas
muito mais do que isso, que ouvi inúmeros Senadores
aqui nesta Casa, desta tribuna mesmo, colegas ilustres,
reiterarem que as campanhas municipais seriam absolu-
tamente devastadoras, arrasadoras, caóticas do ponto
de vista do uso da máquina, do uso do dinheiro público,
da corrupção eleitoral. Seria uma verdadeira devassidão
política. Não foi isso o que aconteceu. Apenas um terço
dos prefeitos obteve a reeleição.Os outros dois terços, no
dia 1º de janeiro próximo, estarão entregando os cargos
para outros prefeitos.

Isso significa dizer que o instituto da reeleição é
realmente democrático, é realmente um instrumento de
escolha concreta por parte da população.E essa escolha
é tão autônoma, esse direito e esse poder de escolha é
tão independente que o eleitorado consegue discernir
com clareza e dizer nas urnas se quer que o prefeito con-
tinue ou que vá para casa. Isso ficou elementar e meridi-
anamente claro nas eleições deste ano 2000.

O Ramez Tebet (PMDB MS) – Permite-me um
aparte, Senador?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB RS) – Com mui-
ta honra e com muito prazer, desde logo concedo um
aparte ao Senador Ramez Tebet.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB MS) – Senador
José Fogaça, peço o aparte apenas e tão-somente
para cumprimentá-lo pela abordagem do tema. Esse
tema realmente divide a classe política. Só que eu
pude observar não sei se V. Exª também observou –
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que na prática muitos políticos têm um discurso dife-
rente do da tribuna. Explico-me melhor a V. Exª: o
Partido dos Trabalhadores, por exemplo, coloca-se
contra o instituto da reeleição. Se navegarmos pela
Internet e cito aqui o PT, porque foi o que mais com-
bateu a reeleição , verificaremos que o Partido tem
hoje no Brasil cerca de 100 prefeituras, e 90% dos
que ocupam os cargos submeteram-se às urnas
como candidatos à reeleição. Isso é fantástico! Esse
fato até não ocorreu no meu Estado, porque lá o Parti-
do dos Trabalhadores tem uma prefeita por sinal pa-
renta do Governador , que não se submeteu às urnas.
Dizem que ela preferiu não ser candidata, porque lhe
faltavam condições políticas para tanto, devido à ad-
ministração que ela realiza lá. Não quero entrar no
mérito da questão, porque V. Exª está abordando o
assunto quase que doutrinariamente, enquanto estou
apresentando alguns exemplos práticos não posso
exagerar na apresentação deles. Mas, no meu Esta-
do, ouvi o Partido da Frente Liberal dizer o seguinte:
”Não! Vote contra, porque o instituto da reeleição não
serve. Vote contra!“ Contudo, em outros lugares do
Brasil, o PFL teve o maior número de candidatos à re-
eleição, principalmente no Nordeste. Então, veja V.
Exª como na política a teoria é uma, e a prática é ou-
tra. Parece que falta coerência. Daí por que considero
que não devemos mudar a legislação a toda hora e a
todo instante. O instituto da reeleição é recente no
País. Nas eleições municipais, por exemplo, é a pri-
meira vez que ele se realiza. Portanto, completamos
o ciclo: houve uma reeleição para a Presidência da
República, houve a dos governadores de Estado e
agora a dos prefeitos. E V. Exª faz essas considera-
ções sobre quem foi eleito, a quantidade de prefeitos
eleitos e não reeleitos, a demonstrar que não é bom
mudarmos a legislação a toda hora e a todo momen-
to. Aperfeiçoá-la, sim, como é o caso, por exemplo,
do instituto da fidelidade partidária. Ouvi muitas pre-
gações em praça pública e pedidos da sociedade exi-
gindo a votação do instituto da fidelidade partidária,
porque a população não compreende os políticos que
se elegem e mudam de partido repentinamente, mu-
dam de camisa de uma hora para outra. Mal tomam
assento na Câmara de Vereadores, no Senado ou na
Câmara dos Deputados, já mudam de partido. Cum-
primento V. Exª, Senador José Fogaça, por demons-
trar com seu discurso que não podemos ficar mudan-
do a toda hora uma legislação eleitoral. O instituto da
reeleição já existe, e o povo sábio já sabe em que vai
votar, tanto que reelegeu uns e não reelegeu outros.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Muito
obrigado, Senador Ramez Tebet, o aporte de V. Exª é
nada mais que a melhor argumentação que eu pode-
ria dar a esse tipo de análise que faço da realidade
que se está passando diante dos nossos olhos no
processo político do nosso País.

Faço este pronunciamento porque gostaria de
chamar a atenção dos eleitores brasileiros para certas
atitudes típicas de políticos em certos momentos estraté-
gicos. E o eleitor, o analista, o cidadão deve perguntar-se
por que determinado político diz certas coisas, qual a cir-
cunstância em que ele se encontra no momento e se
esse tipo de situação o favorece ou desfavorece. Deve
analisar se, na prática da sua realidade, dos efeitos mais
concretos para a sua vida cotidiana, isso atrapalha ou
ajuda. Essa inserção circunstancial do político é muito
mais poderosa sobre o seu discurso que conceitos dou-
trinários sólidos, uma influência geralmente muito mais
expressiva e significativa.

Não posso deixar de fazer este pronunciamento,
porque, desde que foi implantado o instituto da reelei-
ção na Constituição brasileira, tenho sido uma das
pouquíssimas vozes, isoladas, esporádicas, pratica-
mente solitárias, a defender a reeleição como um ins-
tituto democrático, coerente, necessário e indispen-
sável à consolidação da vida institucional no Brasil.

Mas, dependendo da hora e da circunstância,
cada político tem o seu discurso. Quando se tratou de
organizar o processo constitucional para permitir que
houvesse uma decisão do povo sobre a reeleição do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, vozes er-
gueram-se contra a reeleição. A Oposição via naquilo
a praticamente inevitável e certa reeleição do Presi-
dente Fernando Henrique. Mas outras vozes surgi-
ram, mesmo no âmbito de uma área supostamente de
apoio ao Presidente. Essas vozes foram de eventuais
candidatos à Presidência da República.

É preciso mostrar com clareza que ficou contra
a reeleição quem era, primeiro, da Oposição e temia a
força do Presidente da República e, segundo, quem era
também candidato ou potencial candidato.Esses ficaram
contra a reeleição, dizendo que era um mal e que produ-
ziria efeitos nefastos na vida política brasileira.

É doloroso, porque nós que nos apegamos a um
princípio doutrinário e mantemos coerência em defesa
desse princípio, de que o instituto da reeleição é democrá-
tico, é positivo, é enaltecedor da vida pública, ficamos soli-
tários, isolados, abandonados, praticamente indefesos.
Essas vozes – da circunstância, do interesse pessoal, da
visão mesquinha da política – tornam-se altissonantes, di-
zendo que a reeleição é um instrumento da corrupção, da
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deformação política, do manipulatório, quando, na verda-
de, se viu nas eleições do ano de 2000 que só um terço
dos Prefeitos foram reeleitos. Se a reeleição é tão manipu-
latória, produz um processo tão avassalador de domínio
político, de uso da máquina, não é possível que dois ter-
ços dos Prefeitos não tenham obtido a sua reeleição e não
vão continuar nos cargos no dia 1º de janeiro.

Ora, ao mesmo tempo, viu-se que, embora hou-
vesse, aqui e ali, algo mais ou menos forte em termos
de denúncia, não houve nada mais que não tivesse
havido em outras eleições historicamente exemplifi-
cadas no Brasil. As denúncias não ocorreram em nú-
mero maior nem em maior gravidade ou profundidade
daquelas que ocorreram em eleições nas quais não
havia o instituto da reeleição.

A reeleição é democrática e propicia tanto a cor-
rupção quanto o sistema da não reeleição. Ela não é por
si só geradora do processo corruptivo. Se a corrupção
existe no processo eleitoral brasileiro em muitos momen-
tos, existirá havendo ou não o instituto da reeleição.

É isso que precisa ser entendido. A corrupção é
um mal moral que persistirá, eliminando-se ou man-
tendo-se o direito de reeleição.

Fica claro o demonstrativo da maturidade, da
consciência, da capacidade de discernimento do
povo brasileiro, que, com muita clareza, propriedade
e critério decide se tal Prefeito deve continuar, porque
vem administrando bem, é competente, sério e real-
mente merece o apoio da população.

Outros Prefeitos que não tiveram essa mesma
apreciação e apreço por parte das respectivas popu-
lações de cada Município não continuaram nos seus
cargos. Isso mostra, portanto, que a reeleição não é
um instituto de nomeação política, como alguns, equi-
vocadamente, tentaram fazer entender.

Hoje, finalmente, posso argumentar, depois de
tanta defesa doutrinária praticamente vazia de exem-
plos, porque, no Brasil, não tínhamos a experiência da
reeleição. Desde a Primeira República, não havia reelei-
ção no Brasil. Essa falta de experiência trazia-nos certa
ausência de argumentos e de exemplos mais concretos
em torno da defesa do instituto da reeleição.

Agora, chegamos à conclusão de que, tanto nos
governos estaduais quanto nos municipais, o povo é
absolutamente soberano. É o povo quem diz, com su-
perioridade, com independência, na sua mais absolu-
ta autonomia, que o Prefeito deve continuar se for
bom, e deve sair se for ruim ou, mesmo não sendo
ruim, se houver outro melhor do que ele. Esse direito
de escolha estaria sendo tirado do povo se não hou-
vesse o instituto da reeleição.

Preciso reiterar isso porque sempre me falta-
ram, nos argumentos doutrinários e teóricos que te-
nho usado em favor da reeleição, os exemplos con-
cretos, mas agora os tenho às sobras. Não me faltam
mais exemplos para dar embasamento à defesa – até
então, teórica – da doutrina democrática que sustenta
o instituto da reeleição no Brasil.

Antes, os únicos argumentos que podia usar tal-
vez fossem um pouco distantes, no sentido de que
não há exemplo de país desenvolvido onde não haja o
instituto da reeleição. O que procurei mostrar é que a
reeleição pode existir em países desenvolvidos, as-
sim como em países subdesenvolvidos, mas todos os
países desenvolvidos do mundo – repito –, todos os
países desenvolvidos do mundo têm reeleição. A não
reeleição só há em países subdesenvolvidos. Ou
seja, onde há desenvolvimento, cultura, educação e
distribuição eqüitativa da riqueza, a reeleição vem
consolidar e expandir direitos da cidadania, no senti-
do de permitir que o cidadão escolha, soberanamen-
te, a continuação adequada ou a interrupção neces-
sária de um governo.É isso.É simples, é solar do pon-
to de vista da clareza.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Senador
Moreira Mendes, com muita honra e muito respeito,
concedo-lhe o aparte para que V. Exª possa também
trazer a sua palavra a esse respeito.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Eminente
Senador José Fogaça, V. Exª não está sozinho nesta
posição. Concordo em gênero, número e grau com
tudo aquilo que V. Exª relatou da tribuna. Pouco antes,
também usei a tribuna para falar sobre as eleições.
Na oportunidade, dirigi-me à Justiça Eleitoral e a pa-
rabenizei pelo brilhante trabalho que desenvolveu
nessas eleições, quando, com menos de 48 horas do
encerramento do pleito, já se sabia o resultado em
praticamente todo o País. Mas cheguei à conclusão
de que apenas isso não basta. E, usando a posição
de V. Exª com relação ao instituto da reeleição, repito
que precisamos, o Poder Legislativo, agora, e com co-
ragem, mudar a legislação eleitoral brasileira de for-
ma a não permitir mais a impunidade. Tenho para mim
que o único ponto que ainda macula o processo elei-
toral brasileiro, quer seja no instituto da reeleição,
quer seja na eleição em si, é exatamente a impunida-
de dos infratores. Parece-me que a atual legislação
não pune aqueles que agem erroneamente no pro-
cesso eleitoral. Este é o momento de fazermos essa
reflexão, aproveitando a grande lição dessas elei-
ções, com a reeleição daqueles que foram bons Pre-
feitos e o expurgo daqueles que não o foram, e promo-
vermos aqui, corajosamente, as modificações que a le-
gislação ainda necessita. Na minha opinião, devemos
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fortalecer a reeleição; devemos instituir ou impor o institu-
to da fidelidade partidária, para que os partidos sejam for-
talecidos; devemos ir a fundo na questão do financia-
mento público das campanhas, mas, sobretudo, no pro-
cesso punitivo daquele que não age de acordo com a lei.
Devemos ser rigorosos. Devemos inverter esse jogo e
fazer com que aqueles que não agiram da forma correta
nas eleições sejam, efetivamente, punidos. De que for-
ma? Não sei. Talvez devêssemos instituir um processo
sumário quando da apuração dos crimes eleitorais. Tal-
vez devêssemos inverter o ônus da prova: aquele que foi
condenado só poderá participar de outras eleições quan-
do absolvido do processo. Atualmente, há várias possibi-
lidades permitidas pelo processo judicial, quase uma de-
zena de recursos. O candidato se elege, descumprindo a
lei, praticando o crime; cumpre o seu mandato, sem que
haja julgamento final para apurar a sua responsabilidade.
Portanto, parabenizo V. Exª pelo seu discurso e pelo seu
posicionamento. Agora temos a comprovação de que o
instituto da reeleição é o correto e que o povo, como afir-
mei no meu pronunciamento, cada vez mais se aperfei-
çoa na escolha de seus governantes.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Obriga-
do, Senador Moreira Mendes. V. Exª traz, também, fe-
lizmente, para o meu pronunciamento, a lembrança
de que há outros elementos da legislação eleitoral
que devem ser implementados. Ou seja, não temos
ainda a plena consolidação da democracia mais per-
feita ou de um sistema que é funcionalmente mais
próximo da perfeição. Ainda falta uma legislação que
diga respeito ao financiamento de campanhas, à fide-
lidade partidária e – V. Exª relembra com muita propri-
edade – às punições na prática de atos desavindos,
danosos à lisura dos pleitos.

De fato, essa é uma questão das mais comple-
xas e, possivelmente, das mais sérias e nela sempre
há dois lados: o político que é punido e aquele que é
beneficiado com a sua punição. Nesses casos, sem-
pre há uma interpretação dúbia. Há a argumentação
de quem é punido de que foi perseguido pela Justiça
Eleitoral. Essa não me parece que possa ser uma prá-
tica, uma forma usual de se fazer política. É preciso
que haja uma maior clareza na definição dos padrões
de comportamento, das exigências ou da exigibilida-
de de comportamento e, de outro lado, uma maior de-
finição quanto às punições.

Não tenho nenhuma dúvida de que esses são
elementos absolutamente indispensáveis na consoli-
dação de uma estrutura democrática plena no Brasil.

Mas, Senador Moreira Mendes, de certa forma,
a democracia brasileira já atingiu um estágio realmen-
te elogiável. São poucos os países do mundo, princi-
palmente do mundo em desenvolvimento, onde o ní-
vel das liberdades democráticas é tão grande, onde a
profundidade do direito de escolha da população é
tão ampla. Isso não é produto de um governo, deste

Governo nem do anterior; é produto da grande mobili-
zação da sociedade civil brasileira, desde a Constitui-
ção de 88, para que esse processo se implante. Agra-
deço a V. Exª pela intervenção.

E registro, Sr.Presidente, portanto, para concluir a
minha contraditória satisfação de ver que apenas um
terço dos prefeitos foi reeleito, ou seja, na medida em
que tão poucos tiveram a vantagem de ser reeleitos,
contraditoriamente, estou diante da prova cabal, irreto-
cável de que o instituto da reeleição é uma forma ade-
quada de estruturar a democracia brasileira, de ampliar
os direitos de escolha do povo brasileiro. Portanto, peço
aos cidadãos, à cidadania em geral, que tenha sempre
esta capacidade de discernir, de desconfiar de quem
faz discursos muito radicais contra esta ou aquela posi-
ção, muitas vezes, sendo parte do seu próprio interesse
específico e pessoal e da circunstância em que o políti-
co está inserido. O sujeito, estando na Oposição e sen-
do candidato, ficar contra a reeleição é muito mais a de-
fesa de um interesse pessoal do que propriamente a
tentativa de consolidar um processo democrático, ma-
duro, mais bem estruturado no Brasil.

Lembro-me, Sr. Presidente, quando houve o
plebiscito pelo parlamentarismo. Como o parlamenta-
rismo implantado ia acabar com muitas vocações e
candidaturas presidenciais, todos aqueles partidos que ti-
nham potenciais candidatos à Presidência da República e
que se consideravam possíveis vitoriosos na eleição de
1994, todos esses partidos foram tremendamente contrá-
rios ao parlamentarismo. Lembro-me disso. Aqui, faço re-
ferência a um Partido ao qual eu não pertenço, o PT, que
sempre teve entre os seus quadros grandes defensores
do parlamentarismo, entre eles o próprio Luiz Inácio Lula
da Silva, que sempre foi um parlamentarista, pelos discur-
sos e pronunciamentos que ouvi, e que, naquele momen-
to, aceitou candidamente a derrota do parlamentarismo
dentro do seu Partido porque era um potencial candidato.

Mas, para mostrar que faço essas considera-
ções não como uma acusação a um Partido ao qual
eu não pertenço, aqui relembro que também no meu
Partido, o Dr. Orestes Quércia, que se entendia um
potencial candidato, como de fato veio a ser candida-
to, em 1994, pelo PMDB, também fez uma campanha
vigorosa, intensa, contra o parlamentarismo.

Portanto, é preciso sempre analisar e ter o foco
correto e preciso em cima dessa circunstância na
qual o político se insere, porque isto dimensiona, con-
figura com muita clareza o discurso que ele produz
naquele momento. ”O homem é produto da sua cir-
cunstância e do seu meio“, Ortega y Gasset já disse
isso. Mas se isso vale para qualquer homem ou mu-
lher, para qualquer um, isto vale mil vezes mais para
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um político; o político faz o discurso que a circunstân-
cia, que o interesse momentoso lhe determina.

E, como venho fazendo um discurso em defesa
da reeleição quase que solitariamente há alguns
anos, Sr. Presidente, mesmo antes da Emenda da
Reeleição, que propiciou a candidatura do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, aqui, não posso deixar
de, neste registro e neste pronunciamento, tentar dar
um fechamento de coerência às minhas posições.

Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Foga-

ça, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Jonas
Pinheiro, Suplente de Secretario.

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) – Conce-
do a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Agradeço muito a V. Exª por conceder-me a palavra e
saúdo os funcionários da Mesa na volta desse longo
período de batalha eleitoral.

Sr. Presidente, ressalto desta tribuna as minhas
preocupações com relação a essas eleições. A segu-
rança tão propalada com as urnas eletrônicas não foi
um fato. Especificamente no meu Estado do Pará
existe uma verdadeira revolução, com um nível eleva-
do de violência, em muitas cidades que não aceitam
os resultados das urnas eletrônicas. Foram incendiados
três fóruns no Estado do Pará: o Fórum de São Félix do
Xingu, o Fórum de Barcarena, este último com todo o
material da votação, inclusive incendiaram as urnas ele-
trônicas, com os disquetes, com tudo, e em Alenquer,
esta noite, incendiaram a Câmara de Vereadores.

Há pedidos de toda ordem nas cidades do interi-
or do Estado para que se verifique o resultado dessas
eleições. No Município de Viseu também houve uma
depredação no Fórum. Há um clima de guerra no
Estado do Pará, resultante de notícias de que houve
manipulações nas urnas eletrônicas. No caso especí-
fico do município de Alenquer, os eleitores, mais de
300, declararam que um dos candidatos aparecia
com roupas diferentes. Quer dizer, havia uma foto ofi-
cial e uma outra do candidato vestindo camiseta, pa-
rece-me que tirada da própria propaganda eleitoral.
No município de Novo Repartimento, a queixa era de
que não se conseguia localizar o candidato. Digita-
va-se o número de um, saía o número de outro e não
havia forma de fazer a urna funcionar.

O Pará encontra-se mergulhado numa verdade-
ira guerra. Em mais de 20 municípios, os resultados
não foram aceitos pela população. Inclusive, estou

aqui hoje com alguns Parlamentares do Estado do
Pará que se fazem acompanhar de alguns advoga-
dos. Hoje à tarde, teremos audiência com o Ministro
da Justiça, para que este acione a Polícia Federal,
com o Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo
Brindeiro, com o Chefe da Polícia Federal. Hoje, às
21 horas, teremos audiência com o Presidente do Su-
perior Tribunal Eleitoral, Ministro Néri da Silveira,
para mostrar a S. Exª que houve manipulação de ur-
nas em várias cidades do Estado do Pará.

Não sei da situação no resto do país, é evidente
que na nossa capital as coisas correram tranqüilamente,
mas como os municípios citados são longínquos, municí-
pios muito distantes, a população acredita piamente que
houve uma verdadeira manipulação nos disquetes dos
programas de votação, que ocasionaram resultados
completamente diferentes do esperado, levando a popu-
lação a atitudes de extrema violência. Em Viseu, diz-se
que duas pessoas foram mortas pela Polícia no confron-
to na depredação dos fóruns locais.

Repito: foram depredados três fóruns, um total-
mente incendiado com todo o material eleitoral, um
grande município do Estado do Pará, que sedia o
grande projeto da Albrás – Alunorte (transformação
de alumínio) foi totalmente incendiado – o Fórum de
São Félix do Xingu. E o que estamos querendo é
que haja uma verificação, uma perícia técnica nes-
sas urnas. O caso de Alenquer é extremamente in-
teressante: no dia 20 de setembro foi feita uma pes-
quisa com todos os métodos científicos, e o Frei Ju-
raci estava com 49% na intenção de votos na pes-
quisa estimulada e 40% na pesquisa espontânea.
Eram cinco candidatos a prefeito, e o segundo colo-
cado estava com 16%; o quarto colocado era o atual
prefeito e tinha apenas 10% na pesquisa eleitoral.
No resultado da votação, o candidato que tinha 10%
na pesquisa ganha com uma diferença de 700
votos sobre o Frei Juraci. Isso contraria o comício
de encerramento do dia 27, a que estiveram pre-
sentes cerca de 15 mil pessoas. O resultado das ur-
nas foi absolutamente surpreendente, Sr. Presiden-
te. Os correligionários do Frei Juraci, até hoje, estão
vigiando as urnas; não pararam um minuto a vigilân-
cia, e estão exigindo uma perícia.

Evidente que há o problema da preclusão; passou o
prazo, a reclamação deveria ter sido feita na hora.Mas con-
figura-se um crime comum, não um crime eleitoral;manipu-
lar uma urna, mudar o seu programa, é um crime que tem
que ser punido a qualquer hora e a qualquer instante.

Estaremos visitando hoje o Ministro da Justiça,
para que acione a Polícia Federal, e o Ministro José Néri
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da Silveira, para que seja feita uma verificação técnica
nessas urnas porque, do contrário, a eleição no Brasil,
que avançou tanto na votação pela urna eletrônica em
todo o território nacional – aliás, é muito interessante
como o Brasil avança em tecnologia e não avança na
área social –, estará toda a eleição sendo posta em dúvi-
da, principalmente no Estado do Pará. Estaremos acom-
panhados de um dos mais renomados advogados da
nossa terra, Dr. Inocêncio Mártires Coelho Júnior, que
está aqui representando o interesse de vários municípios
que se sentiram lesados no processo eleitoral.

Na verdade, Sr. Presidente, são mais de vinte
municípios onde há uma verdadeira revolta. Acredita-
mos que houve manipulação no programa dos dis-
quetes, modificações para que o resultado fosse dife-
rente do que desejava a população daqueles municí-
pios. As denúncias vêm de todas as áreas, e a des-
confiança no esquema das urnas eletrônicas é gene-
ralizada. Há histórias de que o marido de uma juíza
trabalha nessa área e tinha compromissos com prefe-
itos, enfim, há denúncias de toda ordem e uma situa-
ção de caos e de violência. Só não houve mais até
agora porque a Polícia do Pará tomou conhecimento
da situação, viu as dificuldades e passou a proteger
os fóruns das cidades do Estado do Pará. Mas três fó-
runs foram destruídos. Esta noite foi incendiada a Câ-
mara de Vereadores de Alenquer, e creio que o Minis-
tro José Néri da Silveira e o Ministro da Justiça devam
determinar uma perícia nessas urnas.

Não se está pedindo que se faça outra eleição,
não se está considerando a questão legal, até porque
o prazo para reclamação já expirou, mas se houve um
crime de manipulação, de modificação do programa
de computação do resultado dessas urnas, esse cri-
me permanece, levou a um resultado diferente do que
a população esperava, coloca em dúvida a votação
eletrônica em todo o território nacional e o Judiciário
do meu Estado, que já tem problemas há muito anos,
passa por muitas dificuldades e desconfianças. Por
isso é preciso que providências sejam tomadas.

Faço da tribuna do Senado da República esta
denúncia, esperando que, pelo menos, sejam pericia-
das essas urnas eletrônicas dos mais de vinte municí-
pios paraenses que estão apresentando recursos
nesse sentido, a fim de que não se desacredite por
completo o sistema de votação eletrônica. Demos a
garantia de que a urna eletrônica era inviolável, não
admitia, em hipótese nenhuma, desvirtuamento da
vontade do povo. Mas, na prática, a reação popular
que estamos vendo, a manifestação da população in-
cendiando prédios públicos é uma demonstração cla-
ra de que houve erros e erros grosseiros. Isso precisa
ser esclarecido. Espero que o Ministro José Néri da
Silveira e o Ministro José Gregori ajudem a esclarecer

os fatos e a colocar numa situação clara o posiciona-
mento de alguns juízes do Estado do Pará que, nesse
momento, estão sob suspeição.

Sr. Presidente, era o registro que desejava fazer no
encerramento desta sessão do Senado da República.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) – Não há

mais oradores inscritos.
Os Srs.Senadores Lúcio Alcântara e Sérgio Macha-

do enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – O Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, entre as várias expe-
riências empresariais positivas a que temos assistido nos
últimos anos em nosso Estado, pertençam elas ao setor
público ou à iniciativa privada, quero salientar a atuação
da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a Cagece.

Antes de entrar em seus méritos, entretanto, jul-
go oportuno abordar a problemática do saneamento
no Brasil. Sabemos que esse é um daqueles setores
em que o País apresenta acentuada dificuldade em
atender às necessidades, que são também direitos,
de sua população como um todo.

A última Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios do IBGE, com dados referentes ao ano de 1998,
revelou que mais de 20% das residências brasileiras não
estão ligadas à rede de abastecimento de água. Para as
famílias com renda de até dois salários mínimos, 41%
das que estão na área urbana têm abastecimento de
água inadequado. Quanto ao esgoto, apenas 64% dos
domicílios no Brasil apresentam alguma forma de esgo-
tamento sanitário.Além disso, um terço destes, ou 21,5%
do total de domicílios, conta com fossa séptica, a qual re-
presenta um tratamento extremamente primário e muitas
vezes inadequado dos dejetos.

A noção de saneamento básico, que tradicional-
mente abrange a distribuição de água potável e a co-
leta e o tratamento de esgoto, vem sendo englobada
em um conceito mais amplo, o de saneamento ambi-
ental. Devem ser equacionados, assim, juntamente
com o saneamento básico, ações de desenvolvimen-
to urbano (como a coleta de águas pluviais), aquelas
voltadas para a preservação do meio ambiente (como
a proteção das fontes e cursos de água e o tratamen-
to do lixo), bem como as ações de saúde.

Devemos concluir que é necessário reunir uma
série de políticas públicas de grande importância in-
trínseca sob uma coordenação integral e centraliza-
da. Por exemplo óbvio, as sérias questões relativas a
uma política de utilização e conservação dos recur-
sos hídricos naturais não podem ser separadas da
política de saneamento básico. O Nordeste, a Região
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com maior e mais do que conhecida dificuldade em
abastecimento de água, é também a que apresenta
um dos maiores déficits de domicílios ligados à rede
coletora de esgoto. Estes representam apenas
7,3% do total de domicílios. Isto significa que boa
parte dos já escassos recursos hídricos do Nordes-
te estão sendo comprometidos e desperdiçados
para uso humano, ao receberem esgoto sem trata-
mento.

Não terminei ainda de apresentar os dados rela-
cionados ao saneamento básico no Brasil, pois devo
agora trazer aos nobres Senadores aqueles que são
mais estarrecedores – e que mostram realmente, de
forma cabal, a gravidade da questão. Segundo dados
divulgados pela Fundação Nacional de Saúde, em de-
corrência da falta de água tratada e de coleta e trata-
mento de esgoto, morreram, nos anos de 1995 a 1997,
342 mil crianças com menos de 5 anos de idade. Nes-
ses três anos, a falta de saneamento básico também
provocou a internação hospitalar de mais de 2 milhões
de pessoas.

Essas mortes são inadmissíveis e envergo-
nham o nosso País. Juntamente com a vacinação, o
saneamento básico é uma das formas mais efica-
zes de promoção da saúde pública. Um estudo do
BNDES, divulgado em 1996, conclui que para cada
R$ 4,00 investidos em saneamento básico são eco-
nomizados R$ 10,00 na rede hospitalar. Outras esti-
mativas mostram uma relação ainda mais favorável
para o investimento em saneamento básico, como a
da Organização Pan-americana de Saúde, que calcu-
la que para cada US$ 1.00 aplicado em saneamento
US$ 3.00 são economizados em dispêndios com saú-
de.

A situação atual no Brasil é de crise e de cres-
centes dificuldades para as empresas de sanea-
mento, que acumulam dívidas e vêem reduzir-se
drasticamente sua capacidade de investimento. A
possibilidade de privatização tem sido aventada
como uma solução. Alegam, entretanto, os opositores
da idéia que não faz sentido privatizar um serviço em
que não há viabilidade de concorrência entre diferen-
tes empresas em uma mesma localidade – e do qual
o grande necessitado é a população mais carente,
que não tem como dar um retorno financeiro imediato
aos investimentos.

Acredito, Srªs e Srs. Senadores, que o acúmu-
lo das experiências de privatização no Brasil deve
fazer com que possamos julgar, a cada caso, se a
fórmula é de fato conveniente para os interesses
econômicos e sociais da Nação. Em outras pala-
vras, a privatização não é uma fórmula mágica que
se aplica a todo e qualquer serviço de natureza públi-

ca. No que se refere ao saneamento básico, avalia-
mos que as atuais empresas públicas podem obter as
condições necessárias para desempenhar sua rele-
vante função social.

Em primeiro lugar, são necessários mais re-
cursos para investimento. Ao longo do Governo Fer-
nando Henrique Cardoso, o montante de tais inves-
timentos foi aumentado, revertendo uma tendência
de decréscimo que se iniciara no Governo Collor.
Se em 1995 foram investidos em saneamento R$ 73
milhões, no ano passado os investimentos soma-
ram cerca de R$ 385 milhões. Esse aumento, entre-
tanto, mostra-se bem aquém do que seria necessá-
rio para atender às necessidades da população.

Observe-se, Srªs e Srs. Senadores, que, des-
de julho de 1998, uma resolução do Conselho Mo-
netário Nacional impediu, na prática, a liberação de
recursos para novos projetos de saneamento. E a ra-
zão alegada para isso é que as dívidas das empresas
estatais são computadas no déficit público, controlado
pelo acordo com o FMI.Tal situação provocou o protes-
to do Ministro da Saúde, José Serra, que enfatizou que
”na Europa, o endividamento das empresas públicas
não entra no cálculo do déficit“ – como se a teoria eco-
nômica ortodoxa mudasse, quando transpusesse a li-
nha do equador.

Além da necessidade de mais recursos para
investimentos e de um plano nacional de saneamento
básico, prometido pelo Governo Federal, é preciso que
as companhias de saneamento, sejam elas municipais
ou estaduais, passem por um processo de moderniza-
ção de gestão. A Associação de Empresas de Sanea-
mento Básico Estaduais – AESBE, recomenda que ”se
adote como princípio a eficiência com justa remunera-
ção, ou seja, que todas as empresas possam gerar re-
cursos suficientes para pagar todos os encargos dos fi-
nanciamentos assumidos“. E isso deve ser feito, acres-
cento, de um modo compatível com a priorização dos
investimentos em benefício da população mais ca-
rente.

Aqui, voltamos ao exemplo da Companhia de
Água e Esgoto do Ceará. Os resultados obtidos
pela Cagece em seu esforço de modernização e de
otimização de recursos, assim como de implemen-
tação de um novo padrão de relacionamento com
os consumidores, podem ser adotados como mar-
cos de referências para as empresas brasileiras do
setor.

Como ponto de partida de sua renovação, en-
contramos uma nova concepção dos objetivos e
dos meios para obtê-los. De acordo com as pala-
vras do seu Relatório Anual da Administração e De-
monstrações Contábeis, objetivos e meios passam
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a ser assim compreendidos: ”A Cagece tem por
missão contribuir para a melhoria da qualidade de
vida e para o desenvolvimento sustentável, preser-
vando o meio ambiente, como empresa competiti-
va, prestadora de serviços de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário. O seu foco de
atuação é o atendimento ao mercado e às ações de
desenvolvimento do Estado com equilíbrio econô-
mico-financeiro“.

De fato, sem o equilíbrio econômico-financeiro e
sem a busca permanente de maior eficiência, a Cage-
ce, como as demais empresas públicas de saneamento
básico, não teria meios para cumprir sua importante
missão junto à sociedade.Na base dos esforços dispen-
didos para a renovação da empresa, encontra-se o pro-
jeto de um novo modelo de gestão, compreendendo o
redesenho de processos, a implantação de um sistema
integrado de gestão empresarial e uma nova estrutura
organizacional. No que se refere ao redesenho de pro-
cessos, buscou-se eliminar trabalhos repetitivos, ”infor-
matizar atividades, eliminar prejuízos financeiro e social
e melhorar a qualidade das informações“.

Nesse bem-sucedido empenho de moderniza-
ção empresarial, enfatizou-se a busca do desenvol-
vimento humano – com a realização de 669 eventos
de capacitação e reciclagem, no ano de 1999 – jun-
tamente com o desenvolvimento tecnológico, com
significativos investimentos para a atualização do
parque tecnológico e para a informatização de
grande número de atividades na empresa.

Um dos grandes problemas das empresas
brasileiras de saneamento básico consiste no alto
índice de perda de água, que se situa, em média,
em torno de 40% do volume total, quase o dobro do
padrão aceito internacionalmente. As perdas são
basicamente de dois tipos: físicas, resultantes de
vazamentos, e comerciais, causadas pelas liga-
ções clandestinas. A Cagece vem desenvolvendo
uma política consistente de redução das perdas. No
ano passado foram instalados 74 mil hidrômetros
no Estado e aferidos outros 115 mil. A pronta atua-
ção das equipes de caça-vazamentos ocasionou a
diminuição do desperdício e conseqüente aumento
da oferta de água.

As conseqüências das mudanças gerenciais na
Cagece são sensíveis, podendo ser resumidas em ”re-
dução das despesas com aumento da produtividade“,
como comprovam os resultados econômico-financeiros
e a melhoria no atendimento à população. Observe-se,
quanto a esse último aspecto, que houve um crescimen-
to dos mais significativos na implantação da rede de es-
gotos, com um aumento, de 1998 a 1999, de 27% da po-
pulação atendida em todo o Ceará.No que se refere à ci-

dade de Fortaleza, o crescimento na cobertura da rede
de esgotos foi de 36%. Não há dúvida de que o impacto
desses índices nas condições de saúde da população de
baixa renda é imediato.

Os resultados relativos à oferta de água não
foram tão positivos, mostrando um crescimento de
1% da população atendida em todo o Estado. Quan-
to ao abastecimento de água da população de For-
taleza, embora tenha havido um crescimento de
quase 100 mil habitantes na população atendida,
ocorreu uma variação negativa de 2% no índice de
atendimento, tendo em vista o crescimento popula-
cional da capital. Cerca de 23% da população de
Fortaleza ainda não dispõem de atendimento ade-
quado de água – o que mostra que ainda são neces-
sários esforços e investimentos sistemáticos para
garantir a plena democratização do acesso à água.O
Plano de Metas do Governo do Ceará para o setor de
Saneamento Básico, para o quatriênio de 2000 a 2003,
equacionou uma estratégia de obtenção de recursos,
por meio de financiamentos e parcerias com a União,
Municípios e órgãos internacionais, de modo a viabili-
zar uma significativa ampliação da rede de abasteci-
mento de água e de esgoto.

Convém lembrar que não assistimos, na Capi-
tal de nosso Estado, às dificuldades muito sérias de
abastecimento de água que se verificaram recente-
mente em várias Capitais e cidades de outros Esta-
dos nordestinos. Apesar de totalmente inserido no
Polígono das Secas, o desenvolvimento de um sis-
tema de gestão dos recursos hídricos, iniciado já
em 1987, tem permitido que o Ceará minimize al-
guns dos efeitos negativos da seca junto à popula-
ção. A ação conjunta da Cagece e das instituições
governamentais que gerenciam os recursos hídri-
cos permitiu que o abastecimento público de água,
em todo o Estado, fosse realizado normalmente no
decorrer de 1999.

Aplaudimos, assim, Srªs e Srs. Senadores, a
atuação da Companhia de Água e Esgotos do Cea-
rá – atuação marcada pela consciência de sua mis-
são social e pela sintonia com as novas exigências
e desafios de eficiência e modernidade. Tal dina-
mismo deve prevalecer na gestão das empresas pú-
blicas de saneamento básico, fazendo, juntamente
com o aporte de novos recursos financeiros, que o
Brasil dê o almejado salto no sentido de propiciar
saúde e melhores condições de vida à sua popula-
ção.

Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este é um ano de
eleições municipais. No País inteiro, os eleitores foram
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convocados a escolher os dirigentes e os representan-
tes locais. Se, no Congresso, tivéssemos começado
as mudanças em nosso sistema pela Reforma Política,
estaríamos vivenciando o início de um novo processo
de amadurecimento de nosso sistema políti-
co-eleitoral. O pleito municipal seria, certamente, uma
ótima oportunidade para pôr em prática as novas re-
gras, que dariam muito mais força ao eleitor e ao parti-
do.

Fica muito mais difícil votar bem, e até votar me-
lhor, se os instrumentos continuam sendo precári-
os e ineficazes. Se tivessem sido aprovados os
principais pontos da reforma, como o financiamen-
to público das campanhas, a cláusula de desempe-
nho eleitoral, a fidelidade partidária, a proibição de
coligações e a instituição das listas aberta e fecha-
da, haveria expressiva melhora na qualidade dos re-
sultados eleitorais e o fortalecimento dos partidos.

Imaginem como seria mais simples saber
que seu voto seria respeitado! Que seu candida-
to, eleito, seria um cumpridor do programa defen-
dido no palanque, que não mudaria de partido. E
saber que nenhum financiador escuso teria po-
deres sobre ele!

O Brasil tem muitas qualidades, mas também
tem muitos defeitos. Um dos mais graves é que nós
ainda não temos o que alguns chamam de senso de
urgência. Deixamos coisas muito importantes para
ser resolvidas tarde demais.

Apesar de o Congresso ter aprovado o início
de algumas propostas, é bom lembrar que faltam
mudanças importantes, como a reforma tributária e
a do judiciário; o novo Código Civil e a lei que limita
a edição de Medidas Provisórias. Sem falar de pro-
blemas como distribuição de renda, crescimento,
responsabilidade social, custo Brasil, violência,
combate às drogas, ensino de qualidade e voltado
para as inovações tecnológicas e, como uma das
prioridades, o acesso eqüitativo à saúde. Mas todos
eles têm origem, ou referência, no centro do pro-
cesso decisório e nas regras que colocam no poder
quem toma as decisões, em todas as esferas.

Ou seja, sem Reforma Política – a reforma
das reformas, a mãe de todas as reformas – fica-
remos criando círculos viciosos e não virtuosos,
que é o que precisamos. A prova está aí, nos al-
tos índices de insatisfação do eleitor com a clas-
se política e, perigosamente, por conseguinte,
nas instituições políticas.

Caso prevaleçam as regras atuais do jogo po-
lítico, continuaremos sujeitos a que interesses
pessoais e corporativos se sobreponham ao bem
coletivo. Continuaremos vulneráveis a que se so-

breponha o ”individualismo selvagem“ ao bem co-
mum da maioria...

Pior que isso, estaremos optando pelo re-
trocesso; optando por obstaculizar a marcha ine-
vitável da maturidade que, de uma forma ou de
outra, nos levará cada vez mais à transparência
de nossas condições de sufrágio e representati-
vidade.

Este caráter transitório dos acordos políti-
cos leva o cenário nacional a vícios que só servi-
ram, ao longo dos anos, para abalar a imagem
das instituições partidárias e do homem público.
Se não quisermos pagar o preço de sermos acu-
sados pelas gerações futuras de ter perdido esta
oportunidade histórica de mudar as regras do
jogo, temos de agir já.

Ao assomar hoje esta tribuna, faço-o con-
victo de que nossa credibilidade e nossa força se
encontram seriamente ameaçadas pela carência
de instrumentos adequados ao desempenho de
nossas responsabilidades perante a Nação.

Falo não apenas em nome de meu Par ti-
do, o PSDB – em cuja pauta a Reforma Polít i-
co-Par tidár ia há muito se insere como prior i-
dade absoluta -, mas também em meu próprio
nome, manifestando meus anseios na qualida-
de de cidadão, de Senador da República e de
ex-Relator da Comissão Especial destinada a
examinar a matér ia no Senado Federal .

Depois de décadas de práticas desgastadas
junto à opinião pública, é preciso construir um novo
sistema político cujos alicerces privilegiem o ho-
mem de bem, em todas as esferas. Tem-se de forta-
lecer os partidos; dar aos eleitores condições para
acompanhar mais de perto a execução de seus plei-
tos; diminuir as pressões do modelo atual sobre os
representantes, que poderiam ter suas atividades
acompanhadas mais de perto tanto pelo povo quan-
to pela Justiça Eleitoral.

Dentre as mais de 60 proposições em anda-
mento no Senado, e mais de 160 na Câmara,
acerca da matéria, há, repito, cinco pontos cruci-
ais a serem enfrentados de imediato e que já
cumpriram um longo caminho no Congresso Na-
cional.

Já se encontram na Câmara dos Deputados
três proposições aprovadas no Senado Federal: a
proibição de coligações nas eleições proporcionais;
a cláusula de desempenho dos partidos e o novo
sistema eleitoral, que institui as listas aberta e fe-
chada. Falta apenas a aprovação de um pedido de
urgência para que entrem como prioridade na pau-
ta. Estão na fila de votação do Senado as propostas
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que instituem o financiamento público de campa-
nha e normas para a fidelidade partidária.

Outras mudanças, também necessárias,
no entanto, menos urgentes e estratégicas, po-
deriam ser feitas depois: definição de novos
prazos de filiação e domicílio; duração de man-
datos; calendários de eleições e posses; su-
plência; adoção do voto facultativo; registros
de candidaturas; número de vereadores; utili-
zação das urnas eletrônicas; impor limites à di-
vulgação de pesquisas de opinião e, uma das
mais impor tantes, realizar todas as eleições
em um único ano, dividindo os pleitos em um
nacional e outro para estados e municípios.

No mesmo diapasão com que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso tem conclamado
em favor de uma Reforma Política; com a resso-
nância que vimos podendo sentir nos últimos
dias, por parte da quase totalidade dos expoen-
tes políticos nacionais de diversos partidos,
com o exemplo do apelo formulado pelo Vi-
ce-Presidente, Marco Maciel, sobre a urgência
da Reforma Política; permito-me agora incitar
as demais lideranças nesta Casa para que, jun-
tos, encaremos este desafio e cumpramos nos-
so inadiável dever de discutir e votar, o mais ra-
pidamente possível, os pontos aqui ressalta-
dos, oferecendo assim à Nação aquilo de que
neste momento precisa e o que de nós espera.

Sr. Presidente, antes de encerrar meu pronun-
ciamento, como Líder do PSDB nesta Casa, venho
requerer, nos termos regimentais, que seja registra-
do nos Anais do Senado Federal a Nota Oficial que
a Executiva Nacional do PSDB divulga em apoio à
Reforma Política.

Na nota, a Executiva Nacional do partido ma-
nifesta grande satisfação com o desempenho do
partido nas eleições municipais. E registra, ao mes-
mo tempo, com entusiasmo, os avanços do sistema
democrático brasileiro, com 110 milhões de eleito-
res se utilizando da votação eletrônica em todo o
território nacional, o que significa o fim das fraudes
e o fortalecimento da Justiça Eleitoral.

A nota ainda destaca que é preciso continuar
avançando nas conquistas democráticas, reafir-
mando a necessidade imperiosa da Reforma Políti-
ca. A Executiva Nacional pede o apoio dos Srs. Par-
lamentares para que aprovem já, tanto no Senado
Federal quanto na Câmara dos Deputados, o regi-
me de urgência para as propostas que tramitam no
Congresso desde 1995 e das quais pude ter uma
participação privilegiada, quando ocupei a Relato-
ria da Comissão Especial da Reforma.

O PSDB conclui, na Nota Oficial, que esses
avanços são imprescindíveis para um sistema parti-
dário forte e representativo, evitando as distorções
que ainda hoje prejudicam a expressão coletiva do
eleitorado brasileiro.

É por isso que o meu Partido – PSDB – as-
sume o compromisso prioritário com a Reforma
Política, certo de que ela significa o amadureci-
mento definitivo da democracia em nosso País.

NOTA OFICIAL

PSDB pede urgência para a Reforma Política

A Executiva Nacional do PSDB manifesta
sua grande satisfação com o desempenho do Par-
tido nas eleições municipais. Ao mesmo tempo,
registra com entusiasmo os avanços do sistema
democrático brasileiro, com 110 milhões de elei-
tores utilizando-se da votação eletrônica em todo
o território nacional, o que significa o fim das frau-
des e o fortalecimento da Justiça Eleitoral.

Mas é preciso continuar avançando nas
conquistas democráticas. Desta forma, a Execu-
tiva Nacional do PSDB reafirma a necessidade
imperiosa da Reforma Política e anuncia seu
apoio ao regime de urgência para seus projetos
de lei: fim da coligação nas eleições proporciona-
is, adoção de cláusulas de desempenho e institu-
ição das listas abertas e fechadas, já aprovados
no Senado e sob exame da Câmara; e financia-
mento público de campanha e fidelidade partidá-
ria em tramitação no Senado.

Esses avanços são imprescindíveis para
um sistema partidário forte e representativo, evi-
tando as distorções que ainda hoje prejudicam a
expressão coletiva do eleitorado brasileiro. Por
isso, o PSDB assume o compromisso prioritário
com a Reforma Política, certo de que ela signifi-
ca o amadurecimento definitivo da democracia
em nosso País.

Comissão Executiva Nacional do PSDB
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) – A

Presidência convoca sessão conjunta do Congres-
so Nacional a realizar-se dia 18 do corrente, quar-
ta-feira, às dezenove horas, no plenário da Câma-
ra dos Deputados, destinada à apreciação de pro-
jetos de lei.

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando as Srªs e Srs.
Senadores que constará da sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se na próxima terça-feira,
dia 10, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte
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ORDEM DO DIA

226 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO 2000



OUTUBRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 227

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - Está encerrada a sessão

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 8 minutos)
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Ata da 130ª Sessão Não Deliberativa
em 6 de outubro de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Carlos Patrocínio e Edison Lobão

(Inicia-se a sessão às 9 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Ha-
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Edi-
son Lobão, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2000

(nº 477/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga conces-
são à Fundaçao Municipal de Artes de
Montenegro para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na ci-
dade de Montenegro, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o

Decreto s/nº, de 28 de outubro de 1999, que outorga
concessão à Fundação Municipal de Artes de Monte-
negro para executar, por quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.647 DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223, da Constituicão Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
nhado de Exposicão de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do

Decreto de 28 de outubro de 1999, que “Outorga con-
cessão à Fundação Municipal de Artes de Montene-
gro, para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na ci-
dade de Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul”.

Brasília, 4 de novebro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 180/IMC

Brasília, 1º de outubro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que outorga concessão à
Fundação Municipal de Artes de Montenegro para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul.

2 – De acordo com o art. 14, § 2º do Decreto-Lei
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o art. 13, §
1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de
edital a outorga para execução de serviço de radiodi-
fusão com fins exclusivamente educativos.

3 – Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi-
cações exigidas para a execução do serviço.

4 – Esclareço que, nos termos ao § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53790.001624/98, que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.



DECRETO DE 28 DE OUTUBRO DE 1999

Outorga concessão à Fundação Mu-
nicipal de Artes de Montenegro, para exe-
cutar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente edu-
cativos, na cidade de Montenegro, Esta-
do do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca-
put, da Constituição, considerando o disposto no art.
14, § 2º, do Decreto-Lei nº236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Regulamento dos Servi-
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto nº2.108, de 24 de dezembro
de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53790.001624/98, decreta:

Art. 1º Fica outorgada concessão à Fundação
Municipal de Artes de Montenegro para executar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Montene-
gro, Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A concessão ora outorgada re-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º O contrato decorrente dessa concessão
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar
da data de publicação da deliberacão de que trata o
artigo anterior, sob pena de tornar-se nulo, de pleno
direito, o ato de outorga.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 28 de outubro de 1999, 178º da Inde-
pendência e 111º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pimenta da Veiga.

PARECER Nº 227/99 – DOUL

Referência: Processo nº 53790.001624/98
Interessada: Fundação Municipal de Artes de

Montenegro
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão
Ementa: – Independe de edital a outorga para servi-

ço de radiodifusão com finalidade ex-
clusivamente educativa

– Atendimento das exigências estabe-
lecidas no Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão e na Portaria Intermi-
nisterial nº 651/99

Conclusão: Pelo deferimento

I – Os Fatos

A Fundação Municipal de Artes de Montenegro,
com sede na cidade de Montenegro, Estado do Rio
Grande do Sul, requer lhe seja outorgada permissão
para executar o serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com finalidade exclusivamente educativa,
mediante a utilização do canal 53 + E.

2 – Mediante Lei Estadual nº 2.321, de 5 de de-
zembro de 1983, foi instituída a Fundação Municipal
de Artes Montenegro – FUNDARTE (fl. 143). Através
do Decreto Estadual n º 2.008, de 29 de dezembro de
1993, foi aprovado o estatuto da entidade reformulado
posteriormente pela Lei nº 3.393, de 21 de maio de
1999, e pelos Decretos nºs. 2.440, de 21 de maio de
1999, e 2.460, de 28 de junho de 1999, objetivando
atender exigências da legislação específica de radio-
difusão (fls. 96, 97, 135, 137 e 138).

3 – Trata-se de uma fundação de direito privado,
sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, admi-
nistrativa e financeira, cujo objetivo principal é promo-
ver, mediante concessão ou permissão, programas
informativos, culturais e recreativos pela rádio e tele-
visão e outros meios de comunicação.

4 – Para atender aos requisitos estabelecidos na
legislação de radiodifusão, a entidade apresentou a do-
cumentação pertinente, a qual mereceu parecer favorá-
vel do Setor Jurídico da Delegacia do Ministério das Co-
municações no Estado do Rio Grande do Sul. (fl. 63).

5 – Os estatutos da entidade, registrados no
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, na Co-
marca de Montenegro, no Estado do Rio Grande do
Sul, apontado no Protocolo A-3 fl. 6V, sob o número
de ordem 326, no livro de registro civil de pessoas
jurídicas, reformulado através das Alterações Esta-
tutárias averbadas à margem do registro, na coluna
das averbações ao Protocolo nº 12.028, em 29 de
junho de 1999, livro A-3 fls. 6V, 7 nº 326, preenchem
os requisitos do Código Civil Brasileiro e se encon-
tram de acordo com a legislação específica de radi-
odifusão.

6 – O Conselho Técnico Deliberativo da Funda-
ção, está assim constituído:

Conselheiros:
Cargos Nomes
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Presidente Àurea Marize dos Santos
Novae

Vice-Presidente Marcos Müller
Conselheiros Ubirajara Brasil Dal Bello

Normélia Juliani Faller

Coordenadoria do Setor de Rádio e TV
Coordenador Adriano A. de Oliveira
Vice-Coordenadora Márcia Helena S. Schuller

7 – De acordo com seus estatutos, a represen-
tação judicial e extrajudicial da requerente é compe-
tência da Diretora-Presidente.

8 – A Fundação adotará em suas transmissões a
denominação de fantasia TV Cultura de Montenegro.

II – Do Mérito

9 – A outorga de permissão, concessão e autori-
zação para executar serviço de radiodifusão sonora e
de sons e imagens está admitida na Constituição Fe-
deral (letra a, inciso XII, do art. 21).

10 – É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo, competência para outor-
gar concessão, permissão e autorização para o referido
serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia do cor-
respondente ato à deliberação do Congresso Nacional.

11 – O Regulamento dos Serviços de Radiodifu-
são, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispen-
sa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.

“Art. 13. ...............................................
§ 1º É dispensável a licitação de ou-

torga para execução de serviços de radio-
difusão com fins exclusivamente educa-
tivos."

12 – A documentação instrutória que informa o
pedido tanto quanto à entidade, tanto quanto aos
seus diretores, está em ordem. A entidade encami-
nhou a declaração prevista na Portaria Interministe-
rial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no
DOU de 19 de abril de 1999 (fls. 108/142).

13 – O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, confor-
me declaração firmada pelos mesmos, juntada às fls.
109 a 141 dos presentes autos.

III – Conclusão

Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminha-
dos ao Diretor do Departamento de Outorga e Licen-
ciamento para prosseguimento.

Posteriormente à decisão da outorga, o proces-
so deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dis-
põe a Constituição Federal (art. 223).

É o parecer sub censura.
Brasília, 12 de agosto de 1999.– Maria Antonieta

de Alvarenga Grossi, Advogada – OAB/DF – 5419.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do De-

partamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 12 de agosto de 1999. – Napoleão

Emanuel Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços

de Radiodifusão.
Brasília, 12 de agosto de 1999. – Jayme Mar-

ques de Carvalho Neto, Diretor do Departamento de
Outorgas e Licenciamento.

Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.

Brasília, 2 de setembro de 1999. – Paulo Meni-
cucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.

(À Comissão de Educação.)

PARECERES

PARECERES Nºs 944 E 945, DE 2000

Sobre o Projeto de Resolução nº 96,
de 1995, de autoria do Senador Roberto
Requião, que “altera os arts. 243 e 244 do
Regimento Interno, que versam sobre au-
toria das proposições ”.

PARECER Nº 944, DE 2000
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Relator: Senador Bernardo Cabral
Em pauta o Projeto de Resolução nº 96, de

1995, que modifica os arts. 243 e 244 do Regimento
Interno do Senado Federal, no sentido de, primeira-
mente, suprimir a figura da assinatura de apoiamento,
e, também, proibir a retirada de assinatura em propo-
sição; pela redação atual, o signatário da proposição
só pode retirar sua assinatura antes da publicação.

Da sua justificação, destacamos os seguintes
tópicos:

“Essas duas mudanças regimentais vi-
sam, em última análise, e pôr fim ao desgas-
tante procedimento de supressões ou reclas-
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sificações – como apoiamento – de assinatu-
ras do Senhores Senadores, sempre com o
objetivo de retirar de proposição o número
necessário de autores. (...) Ao se pôr fim a
essa prática, não apenas evitar-se-ão as crí-
ticas, como, sobretudo, instituir-se-á a salutar
regra de que cada parlamentar, ao assumir
um compromisso, arque; até o fim, com as
responsabilidade dele decorrentes.”

A alteração ao art. 243 merece aprovação, não
apresentando óbices de natureza constitucional e ju-
rídica. Com efeito, a supressão do instituto do apoia-
mento é oportuna por buscar evitar a inconstância na
apresentação das proposições, na medida em que
ele é utilizado muitas vezes para atender a conve-
niências políticas.

Entretanto, a alteração ao art. 244 não encontra
respaldo jurídico. A retirada de assinatura de proposi-
ção é um ato de vontade, e, como tal, sua proibição a
qualquer tempo, mesmo antes de sua publicação, re-
presenta um tolhimento excessivo e injustificado. Se o
parlamentar pode até mesmo renunciar ao mandato,
não encontra base racional a proibição de retirada de
sua assinatura a determinada proposição que ele,
muitas vezes, assinou sem a necessária reflexão. O
Regimento Interno, com muita propriedade, proíbe a
retirada da assinatura somente após a publicação,
pois, neste caso, a proposição já está em vias de en-
trar no mundo jurídico através do processo legislativo;
antes disso, nada pode haver que impeça o signatário
de retirar, por um ato de vontade legítimo e juridicamen-
te amparado, sua assinatura. Vale citar, aqui, o magisté-
rio de Ana Prata, pertinente à questão ora sob exame:

“Se é certo que toda ação humana é
em si mesma afirmação de um poder da
vontade, isto é, que o poder da vontade é
uma essencial característica humana, ao
nível jurídico esse poder virtual só se efetiva
na medida em que a ordem jurídica, o direito
objetivo, confira à vontade um poder jurídico,
isto é, na medida em que o ordenamento atri-
bua ao poder virtual os meios de se transfor-
mar em poder jurídico real.” (”A tutela constitu-
cional da autonomia privada”, pág. 18).

Ante o exposto, opinamos pela aprovação parci-
al da iniciativa, mediante emenda para suprimir a alte-
ração do art. 244 do Regimento Interno.

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Resolução nº 96,
de 1995, a seguinte redação:

Art. 1º O art. 243 do Regimento Interno do Se-
nado Federal passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

”Art. 243. Considera-se autor da propo-
sição o seu primeiro signatário quando a
Constituição ou este Regimento não exija,
para a sua apresentação, número determi-
nado de subscritores.“

Sala das Comissões, 25 de junho de 1996. – Íris
Rezende, Presidente – Bernardo Cabral, Relator –
Romeu Tuma – Regina Assumpção – José Fogaça
– Júnia Marise – José Eduardo Dutra – Sérgio Ma-
chado – Jefferson Peres – José Ignácio – Ramez
Tebet – Edison Lobão – Ney Suassuna.

PARECER Nº 945, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Relator: Senador Geraldo Melo

Em 25 de junho de 1996, o Relatório do Sena-
dor Bernardo Cabral ao Projeto de Resolução de ini-
ciativa do Senador Roberto Requião “que altera arti-
gos do Regimento Interno (RI) referente à autoria de
proposições”, foi aprovado pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça, passando a ser Parecer da Comis-
são, concluindo pela aprovação parcial da iniciativa,
mediante emenda para suprimir o art. 244 do RI.

Tendo sido designado pelo Excelentíssimo Se-
nhor Presidente Antonio Carlos Magalhães, em 17 de
março deste ano, para relatar a matéria, manifesto-me
favorável ao projeto, nos termos do Parecer da Comis-
são com a apresentação da Emenda nº 1 – CCJ.

Sala das Reuniões, de de 1999. – Senador
Geraldo Melo.

PARECER Nº 946, DE 2000

Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2000,
de autoria do Senador Romero Jucá, que
denomina “Rodovia Sylvio Lofêgo Botelho”
trecho da BR-401, no Estado de Roraima.

Relator ad hoc: Senador Alvaro Dias

I – Relatório

Vem a esta Comissão de Educação, para aprecia-
ção em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado
nº 131, de 2000, de autoria do ilustre Senador Romero
Jucá, que visa denominar “Rodovia Sylvio Lofêgo Bote-
lho” trecho da BR-401, no Estado de Roraima.

Justifica o autor do projeto que dar o nome de
Sylvio Lofêgo Botelho a trecho da BR-401, compreen-
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dido entre os Municípios de Boa Vista e Bonfim, no
Estado de Roraima, é prestar homenagem ao homem
público que foi, pela sua atuação em favor da integra-
ção do Estado e pelos relevantes serviços prestados
à comunidade de Roraima.

Ao projeto não foram apresentadas emendas no
prazo regimental.

II – Mérito

A denominação das rodovias federais é regula-
mentada pela Lei nº 6.682, de 27 de agosto de
1979, que dispõe sobre a denominação de vias e
estações terminais do Plano Nacional de Viação, e
dá outras providências. Estabelece essa Lei que
estações terminais, obras de arte e trechos de via do
Sistema Nacional de Transporte terão denominação
consoante a nomenclatura estabelecida pelo Plano
Nacional de Viação. Define ainda que, mediante lei
especial, uma estação terminal, obra de arte ou trecho
de rodovia poderá ter, supletivamente, a designação de
um fato histórico ou de nome de pessoa falecida que

haja prestado relevante serviço à Nação ou à humani-
dade. Em ambos os casos, dispõe a lei que será ouvido
previamente o órgão administrativo competente.

A iniciativa em exame trata, efetivamente, de
oferecer o nome de “Sylvio Lofêgo Botelho” a trecho
da BR-401, compreendido entre os Municípios de
Boa Vista e Bonfim, no Estado de Roraima. Como se
observa, não se trata de alteração de nomenclatura
estabelecida pelo Plano Nacional de Viação e, nesse
sentido, não há o que opor à aprovação do projeto.

III – Voto

Em razão dos argumentos expostos, somos pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2000.

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de setembro
de 2000. – Freitas Neto, Presidente – Alvaro Dias, Re-
lator ad hoc – Tião Viana – Jonas Pinheiro – Romeu
Tuma – Geraldo Cândido – Edison Lobão – Djalma
Bessa – Ricardo Santos – Emilia Fernandes – Agnelo
Alves – Pedro Simon – José Fogaça – Valmir Amaral
– Bello Parga – Lúcio Alcântara – Ney Suassuna.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dispõe sobre a denominação de vias
e estações terminais do Plano Nacional
de Viação, e dá outras providências.

O Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º As estações terminais, obras de arte ou
trechos de via do Sistema Nacional de Transporte te-
rão a denominação das localidades em que se en-
contrem, cruzem ou interliguem, consoante a no-
menclatura estabelecida pelo Plano Nacional de Vi-
ação.

Parágrafo único. Na execução do disposto neste
artigo será ouvido, previamente, em cada caso, o ór-
gão administrativo competente.

Art. 2º Mediante lei especial, e observada a re-
gra estabelecida no artigo anterior, uma estação ter-
minal, obra de arte ou trecho de via poderá ter, suple-
tivamente, a designação de um fato histórico ou de
nome de pessoa falecida que haja prestado relevante
serviço à nação ou à humanidade.

Art. 3º São mantidas as denominações de esta-
ções terminais, obras de arte e trechos de via aprova-
das por lei.

Art. 4ºO Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo, inclusi-
ve, o início de sua execução.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
– JOÃO BAPTISTA DE FIGUEIREDO, Presidente da
República – Eliseu Resende.

PARECER Nº 947, DE 2000

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 625, de 1999, de autoria do Se-
nador Roberto Requião, que “Revoga o
art. 20 do Decreto-Lei nº 115, de 25 de ja-
neiro de 1967".

Relator: Senador Pedro Simon

I – Relatório

É sucinto o texto do projeto ora examinado nesta
Comissão, eis que se limita a propor a revogação do
art. 20 do Decreto-Lei nº 115, de 25 de janeiro de
1967, alterado pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 246, de
28 de fevereiro de 1967, e pelo art. 1º da Lei nº 6.811,
de 8 de julho de 1980.

O Decreto-Lei nº 115, de 1967, dispõe sobre o
Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal, e
assim normatiza todos os serviços remunerados por
taxas judiciárias. A função do art. 20 desse Decre-
to-Lei é a de instituir taxa judiciária de 2% (dois por
cento), sem vinculação a qualquer dos serviços judi-
ciários, destinada a custear a construção do Palácio
de Justiça de Brasília, Distrito Federal.

Com a edição do Decreto-Lei nº 246, de 1967, o
art. 20 do Decreto-Lei nº 115/67 teve sua redação
novamente alterada, e, a partir de então, passou a
estabelecer escalonamento dos valores das taxas
de serviços judiciários, consoante percentuais que
variavam entre 0,5% (meio por cento) a 2% (dois
por cento), calculados, em todas as hipóteses, so-
bre o valor atribuído às causas ajuizadas no Distrito
Federal.

Em 1980, foi editada a Lei nº 6.811 para alterar,
mais uma vez, o texto do art. 20 do referido decre-
to-lei, dessa feita fixando em 2% (dois por cento) o
percentual a ser recolhido qualquer que seja o valor
da causa. O produto da arrecadação, a partir da edi-
ção dessa lei, passou a ser direcionado para a cons-
trução do edifício-sede da Ordem dos Advogados do
Brasil – Seção do Distrito Federal. Na data da edição
daquela lei, o prédio do Palácio da Justiça já havia
sido concluído e entregue.

Na justificação, o eminente autor do projeto, Se-
nador Roberto Requião, enfatiza que, por duas vezes,
a condição legal foi satisfeita, ao serem realizadas, e
quitadas, primeiro, a obra do Palácio da Justiça e, de-
pois, a do edifício-sede da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção do Distrito Federal. Aduz, ainda, na ex-
planação justificadora da proposta, que a cobrança
de taxa judiciária, com o viés dado pelo art. 20 do
Decreto-Lei nº115, de 1967, está eivada de inconstitu-
cionalidade.

Por fim, na mesma justificação, aponta a distân-
cia que há entre a cobrança de percentual sobre as
causas ajuizadas no Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e a autorização constitucional prevista nos
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arts. 145, 148 e 149 da Carta Federal. Acrescenta que
a cobrança, além de inconstitucional, é injurídica, por-
quanto fere os arts. 4º e 16 do Código Tributário Nacio-
nal.

II – Discussão

A Constituição Federal é, ela própria, o arcabou-
ço jurídico da nação. Como estrutura do ordenamen-
to, dá suporte e sustentação às normas positivadas e
à jurisprudência com ela consentânea. E a Constitui-
ção que reúne os princípios éticos, morais e culturais
do povo e os traduz em norma. Em norma principal,
da qual derivam, num feixe complexo, outras normas
com ela consentâneas e que formam o ordenamento
jurídico.

Ferir a Lei Maior, portanto, é ferir os princípios
éticos, morais e culturais, norteadores do povo e fugir
ao pacto social de convivência organizada. É decla-
rar-se fora desse pacto e longe dessa convivência.

Nos dizeres de Norberto Bobbio, em sua Teoria
do Ordenamento Jurídico, o ordenamento nasce
numa sociedade na qual vigem normas de vários gê-
neros, morais, sociais, religiosas, usuais, consuetudi-
nárias, regras convencionais... Todas emanadas de
um poder soberano. O poder do povo.

Pois é disso que trata a presente proposição: do
interesse social e moral de parcela do povo brasileiro.
Como foi dito, em 1967 foi instituída uma taxa judiciá-
ria calculada entre meio e dois por cento sobre o valor
atribuído a cada causa que teve ingresso, nos últimos
trinta anos, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
Depois, em 1980, essa taxa foi fixada em dois por
cento, qualquer que fosse o valor da causa. Num pri-
meiro momento, a arrecadação destinava-se à cons-
trução do Palácio da Justiça, onde funciona o Tribunal
de Justiça do Distrito Federal. Concluída essa obra,
os valores arrecadados passaram a destinar-se à
construção do edifício-sede da Ordem dos Advoga-
dos do Distrito Federal.

Examinemos, pois, essa taxa, à luz da doutrina
e dos princípios jurídicos. Geraldo Ataliba, em obra de
extrema condensação – Hipótese de Incidência Tribu-
tária _, ensina que só há quatro razões para que o
contribuinte recolha dinheiro aos cofres públicos: in-
denização, por dano causado ao Erário; multa, por
transgressão de qualquer espécie; obrigaçãoconven-
cional ou contratual; e, por fim, tributo.

Todos sabem que a taxa judiciária não tem natu-
reza punitiva, mas, antes, deve encontrar apoio no art.
259 do Código de Processo Civil, que a prevê como
parâmetro a ser fixado para efeitos de alçada, recur-
sos, remessas dos autos e outros procedimentos judi-
ciais. Certamente, também não é recolhida em razão
de ato delituoso. Tampouco pode ser confundida com
indenização. Logo, forçosamente, para existir, essa
taxa há de ter natureza tributária.

Com razão diz o autor do projeto em sua justifi-
cação: esse encargo ”...deve enquadrar-se nas cate-
gorias tributárias elencadas no capítulo do sistema
tributário nacional da Constituição (arts. 145, 148 e
149): imposto, taxa, contribuição ou empréstimo com-
pulsório". E aduz, para alijar qualquer outra hipótese
que não a tributária: ”A rigidez do sistema brasileiro
fulmina de nulidade qualquer exação não obediente
rigorosamente aos moldes constitucionais estabele-
cidos".

Ora, tributo é gênero de que são espécie, exclu-
sivamente, as taxas, os impostos e as contribuições.
Para se identificar cada uma dessas espécies, exami-
na-se a hipótese de incidência, conforme prescreve o
art. 4º do Código Tributário Nacional, e perscruta-se
se o tributo é resultado de uma atividade do poder pú-
blico, e assim estará enquadrado como taxa ou contri-
buição e sua aplicação será vinculada à razão da ar-
recadação, ou, por outro lado, se é decorrência de
fato ou condição alheio à atividade estatal, nesse
caso caracterizando-se como imposto, e por isso
não-vinculado à arrecadação.

Assim, o fato gerador da taxa é a ocorrência li-
gada à utilização, disposição ou requisição de serviço
ou atividade determinada do Estado. Por seu turno, o
fato gerador do imposto é a ocorrência não ligada a
qualquer atividade especifica, recebida ou fruída pelo
cidadão. Tudo isso tem base no magistério de Amilcar
Falcão, citado na justificação da proposição (Introdu-
ção ao Direito Tributário) e em copiosa doutrina de
que ressaltam os ensinamentos de Luciano Amaro
(Direito Tributário Brasileiro).

Do que foi dito, conclui-se que a instituição da
taxa de que trata o art. 20 do Decreto-Lei nº 115/67 foi,
no mínimo, bizarra, pois discrepa da ordem jurídica
em tópicos do Código Tributário Nacional e, mais gra-
ve, nao se coaduna com os preceitos constitucionais
em vigor, posto que, manifestando-se como taxa, não
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tem contrapartida em serviço específico, dentre os
que integram o universo de atividades postas à dispo-
sição das partes nos processos judiciais, no Tribunal
de Justiça do Distrito Federal.

O exame da natureza jurídica desse tributo insti-
tuído pelo art. 20 do Decreto-Lei nº115/67 deixa muito
claro que, por falta de contraprestação específica,
não se trata de taxa. Taxas, para ilustrar, são aquelas
constantes das tabelas que acompanham o referido
decreto-lei e que compreendem o regime de custas
processuais daquela corte, com a contrapartida de
serviços devidamente especificada. A mais mínima
reincidência de serviço prestado seria razão suficien-
te para afastar o dever de recolhimento dessa taxa a
que se reporta o art. 20, ou de outra que coexistisse,
impondo outro recolhimento, porque o sistema tribu-
tário brasileiro – nesse caso – não se compadece
com a bitributação.

Por outro lado, esse tributo tampouco tem natu-
reza de imposto, não obstante venha sendo recolhido
há mais de trinta anos, em vez de ter desaparecido,
como deveria, na oportunidade em que se concluíram
as obras do Tribunal de Justiça e da Ordem dos Advo-
gados. Mais grave: acabou por fixar-se em seu per-
centual mais elevado, e, inexplicavelmente, man-
tém-se, em cada processo judicial, malgrado sua in-
definição tributária, a inexistência de interesse para
os contribuintes e sua inteira incompatibilidade com o
texto constitucional, como se vê no seguinte dispositi-
vo da Constituição:

“Art. 145. ...............................................
§ 2º As taxas não poderão ter base de

cálculo próprias de impostos."

Com razão, diz o autor da proposta: “A existên-
cia do aparato judicial não interessa apenas a quem
eventualmente dele necessite, mas é requisito de
toda a nação. A Justiça integra o próprio conceito de
Estado e de democracia, sendo essencial ao social”.
Significa dizer que, fosse o caso, a realização da obra
do Palácio da Justiça deveria decorrer do recolhimen-
to do tributo denominado imposto, com característi-
cas próprias dessa natureza de tributo.

De qualquer modo, importa pouco o equívoco
histórico veiculado pelo art. 20 do Decreto-Lei nº 115
de tratar como taxa o que, na verdade, é imposto.
Mais grave é ter esse recolhimento a vinculação que

lhe foi prevista, dirigida a uma finalidade, o que é ter-
minantemente vedado pelo inciso IV do art. 167 da
Constituição Federal, in verbis:

“Art. 167. São vedados:
..............................................................
IV – a vinculação de receita de impos-

tos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas
a repartição do produto da arrecadação dos
impostos a que se referem os arts. 158 e
159, a destinação de recursos para a manu-
tenção e desenvolvimento do ensino, como
determinado pelo art. 212, e a prestação de
garantias às operações de crédito por anteci-
pação da receita, previstas no art. 165, § 8º,
bem assim o disposto no § 4º deste artigo;"

Da leitura acima, vê-se que a arrecadação pre-
vista no art. 20 do Decreto-Lei nº 115/67 está veda-
da pelo art. 167 da Carta Federal que, ademais, não
a enquadra em qualquer das ressalvas contidas no
inciso IV desse dispositivo constitucional. Nem como
exceção a arrecadação seria possível.

Conclusivamente, o tributo cobrado com base
no art. 20 do Decreto-Lei nº 115, de 1967, não se ca-
racteriza como taxa, porque não existe, para ele, uma
contrapartida de serviço específico, e como imposto
não tem o apoio de dispositivos constitucionais, entre
eles o do inciso IV do art. 167, que o veda expressa-
mente ante sua vinculação de resultado de arrecada-
ção, além de sua impositividade ser limitada à parcela
e não à totalidade da população brasileira, como é o
caso dos impostos.

III – Voto

Com estas considerações, e após proceder aos
exames de juridicidade, constitucionalidade e mérito
da proposição, voto pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado nº 625, de 1999, com vistas a retirar do or-
denamento jurídico o art. 20 do Decreto-Lei nº 115, de
1967.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2000. –
José Agripino , Presidente – Pedro Simon, Relator –
Bello Parga – Romeu Tuma – Bernardo Cabral –
Edison Lobão – José Eduardo Dutra – Lúcio
Alcântara – José Fogaça – Djalma Bessa – Leomar
Quintanilha – Jefferson Péres – Roberto Freire –
Ramez Tebet .
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:

I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabe-

lecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos
e metas da administração pública federal para as des-
pesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreen-
derá as metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para o exer-
cício financeiro subseqüente, orientará a elaboração
da lei orçamentária anual, disporá sobre as altera-
ções na legislação tributária e estabelecerá a política
de aplicação das agências financeiras oficiais de fo-
mento.

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta
dias após o encerramento de cada bimestre, relató-
rio resumido da execução orçamentária.

§ 4º Os planos e programas nacionais, regio-
nais e setoriais previstos nesta Constituição serão
elaborados em consonância com o plano plurianual
e apreciados pelo Congresso Nacional.

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da
União, seus fundos, órgãos e entidades da adminis-
tração direta e indireta, inclusive fundações instituí-
das e mantidas pelo poder público;

II – o orçamento de investimento das empre-
sas em que a União, direta ou indiretamente, dete-
nha a maioria do capital social com direito a voto;

III – o orçamento da seguridade social, abran-
gendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados,
da administração direta ou indireta, bem como os
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo po-
der público.

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acom-
panhado de demonstrativo regionalizado do efeito,
sobre as receitas e despesas, decorrente de isen-
ções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributária e creditícia.

§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, des-
te artigo, compatibilizados com o plano plurianual, te-
rão entre suas funções a de reduzir desigualdades in-
ter-regionais, segundo critério populacional.

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispo-
sitivo estranho à previsão da receita e à fixação da
despesa, não se incluindo na proibição a autorização
para abertura de créditos suplementares e contrata-
ção de operações de crédito, ainda que por antecipa-
ção de receita, nos termos da lei.

§ 9º Cabe à lei complementar:
I – dispor sobre o exercício financeiro, a vigên-

cia, os prazos, a elaboração e a organização do plano
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei
orçamentária anual;

II – estabelecer normas de gestão financeira e
patrimonial da administração direta e indireta, bem
como condições para a instituição e funcionamento
de fundos.
....................................................................................

*Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da
receita resultante de impostos, compreendida a pro-
veniente de transferências, na manutenção e desen-
volvimento do ensino.

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos
transferida pela União aos Estados, ao Distrito Fede-
ral e aos Municípios, ou pelos Estados aos respecti-
vos Municípios, não é considerada, para efeito do cál-
culo previsto neste artigo, receita do governo que a
transferir.

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no
caput deste artigo, serão considerados os sistemas
de ensino federal, estadual e municipal e os recursos
aplicados na forma do art. 213.

§ 3º A distribuição dos recursos públicos asse-
gurará prioridade ao atendimento das necessidades
do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional
de educação.

§ 4º Os programas suplementares de alimen-
tação e assistência à saúde previstos no art. 208,
VII, serão financiados com recursos provenientes
de contribuições sociais e outros recursos orçamen-
tários.

§ 5º O ensino fundamental público terá como
fonte adicional de financiamento a contribuição social
do salário-educação recolhida pelas empresas, na
forma da lei.



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

LEI Nº 6.811, DE 8 DE JULHO DE 1980

Dispõe sobre a destinação da taxa
judiciária de que trata o art. 20 do Decre-
to-Lei nº 115 (1), de 25 de janeiro de 1967

O Presidente da República.
Faço saber que o Senado Federal decreta e eu

sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A partir do exercício de 1980, o produto da

taxa judiciária a que se refere o art. 20 do Decreto-Lei nº
115, de 25 de janeiro de 1967, alterado pelo art. 2º do
Decreto-Lei nº 246 (2), de 28 de fevereiro de 1967, des-
tinar-se-á à construção do edifício-sede da Ordem dos
Advogados do Brasil – Seção do Distrito Federal.

Parágrafo único. A taxa judiciária referida neste
artigo será cobrada na base de 2% (dois por cento)
sobre o valor da causa, até o limite do valor de refe-
rência vigente no Distrito Federal.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-seas disposições em contrário.
– JOÃO FIGUEIREDO, Presidente da República –
Ibrahim Abi-Ackel.
....................................................................................

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 (*)

Dispõe sobre o sistema tributário
nacional e institui normas gerais de direi-
to tributário aplicáveis à União, Estados e
Municípios.

....................................................................................
Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é

determinada pelo fato gerador da respectiva obriga-
ção, sendo irrelevantes para qualificá-la:

I – a denominação e demais características for-
mais adotadas pela lei;

II – a destinação legal do produto da sua arreca-
dação.
....................................................................................

__________

* EC 14/96.

Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem
por fato gerador uma situação independente de
qualquer atividade estatal específica, relativa ao
contribuinte.

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

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 (1 a 5)

Institui o Código de Processo Civil.

....................................................................................
Art. 259. O valor da causa (1 a 11) constará

sempre da petição inicial (12-12a-12b) e será:
I – na ação de cobrança de dívida, a soma do

principal, da pena e dos juros vencidos (12c) até a
propositura da ação; (13)

II – havendo cumulação de pedidos, (14-14a-15)
a quantia correspondente à soma dos valores de to-
dos eles;

III – sendo alternativos os pedidos, (16) o de mai-
or valor;

IV – se houver também pedido subsidiário, (17)
o valor do pedido principal;

V – quando o litígio tiver por objeto a existência,
(18) validade, cumprimento, modificação ou rescisão
(19 a 22) de negócio jurídico, o valor do contrato;
(22a-22b)

VI – na ação de alimentos, (23) a soma de doze
(12) prestações mensais, pedidas pelo autor;

VII – na ação de divisão, (24) de demarcação
(25) e de reivindicação (26-27) a estimativa oficial
para lançamento do imposto.

Art. 260. Quando se pedirem prestações venci-
das e vincendas, tomar-se-á em consideração o valor
de umas e outras. (1) O valor das prestações vincen-
das.
....................................................................................

PARECER Nº 948, DE 2000

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre a Emenda nº 2, de
Plenário, oferecida ao Projeto de Lei do
Senado nº 30, de 1999, de autoria do Se-
nador José Roberto Arruda, que altera
dispositivos da Lei nº 8.666/93, que “re-
gulamenta o art. 37, inciso XXI, da Consti-
tuição Federal, institui normas para licita-
ções e contratos da Administração Públi-
ca e dá outras providencias”.

Relator: Senador Alvaro Dias
Trata-se da Emenda nº 2, de Plenário, ao Proje-

to de Lei do Senado nº 30, que ”Altera dispositivos da
Lei nº 8.666/93, que ‘regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para licita-
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ções e contratos da Administração Pública e dá ou-
tras providências’".

A digna Autora da emenda pretende a supres-
são do art. 4º do projeto, que está escrito do seguinte
modo:

”Art. 4º O art. 57 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, com a redação dada pe-
las Leis nºs. 8.883, de 1994, e 9.648, de
1998, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

‘Art. 57. .................................................
..............................................................
§ 5º A vedação de que trata o § 3º não

se aplica às concessões e permissões de
uso de bens públicos outorgadas anterior-
mente à publicação da Lei nº 8.883, de
1994. (NR)

§ 6º As concessões e permissões de
uso de bens públicos outorgadas anterior-
mente à publicação da Lei nº 8.883, de
1994, são passíveis de transferência a ter-
ceiros ou de renovação, desde que tais pos-
sibilidades estejam expressamente previstas
no ajuste original.’" (NR)

Na justificação da emenda, alega-se que, caso
prevalecesse a indeterminação dos contratos, em
sentido contrário ao disposto no § 3º do art. 57, o
particular, ao contratar com a Administração, adqui-
riria direito à imutabilidade ou à vitaliciedade do con-
trato, o que equivaleria a subordinar o interesse pú-
blico ao interesse privado do contratante.

Essas considerações são pertinentes – e real-
mente aperfeiçoam o projeto – mas apenas no que diz
respeito ao § 5º.

Com relação ao § 6º, reafirmamos nosso enten-
dimento anterior no sentido de que sua redação está
conforme com os princípios constitucionais e legais
que regem as licitações públicas, porquanto consigna
duas restrições: a primeira, é que os respectivos atos
tenham sido efetivados antes da publicação da Lei nº
8.883, de 1994; a segunda, e a mais importante, é
que tais possibilidades de transferências tenham sido
expressamente previstas no ajuste original. São, por-
tanto, situações de caráter transitório e excepcional.

SUBEMENDA Nº 1 – CCJ

Em assim sendo, o parecer é pelo acolhimento
parcial da emenda, a fim de que seja suprimido ape-
nas o § 5º mencionado no art. 4º em causa.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2000. –
Alvaro Dias, Relator.

EMENDA Nº 2 –
PLENÁRIO DO PROJETO DE LEI DO

SENADO Nº 30, DE 1999

SUBEMENDA Nº 1 – CCJ

Sala das Reuniões, em 13 de setembro de 2000.
– José Agripino, Presidente – Alvaro Dias,Relator –
Roberto Requião – Bello Parga – Romeu Tuma –
Edison Lobão – Lúcio Alcântara – José Fogaça –
Bernardo Cabral – Leomar Quintanilha – Jeffer-
son Péres – Roberto Freire – Djalma Bessa.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Decreto Legislativo nº 208, de 2000, lido anteriormen-
te, tramitará com prazo determinado de quarenta e
cinco dias, nos termos do art. 223, § 1º, da Constitui-
ção Federal, e de acordo com o art. 122, II, “b”, do Re-
gimento Interno, poderá receber emendas, pelo prazo
de cinco dias úteis, perante a Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-
bre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Edison Lobão.

São lidos os seguintes:

OF nº CE/27/2000

Em 12 de setembro 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, em reunião reali-
zada no dia de hoje, o Projeto de Lei do Senado nº
131 de 2000, de autoria de Sua Excelência o Senhor
Senador Romero Jucá que, “Denomina ‘Rodovia
Sylvio Lofêgo Botelho’ trecho da BR – 401, no Estado
de Roraima”.

Atenciosamente, Senador Freitas Neto, Presi-
dente da Comissão de Educação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

OF Nº 123/00 – CCJ

Brasília, 13 de setembro de 2000

Senhor Presidente,
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Em cumprimento ao art.91 § 2º comunico a V. Exª
que em reunião realizada nesta data, esta CCJ deli-
berou pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº
625, de 1999, de autoria do Senador Roberto Re-
quião que “Revoga o art. 20 do Decreto-Lei nº 115, de
25 de janeiro de 1967 (dispõe sobre taxas judiciárias)”.

Cordialmente, Senador José Agripino Maia,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
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 625, de
1999, e 131, de 2000, cujos pareceres foram lidos
anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-
bre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Edison
Lobão.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 223, DE 2000

Altera o art. 19 da Lei nº 6.815, de 19
de agosto de 1980, que define a situação
jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o
Conselho Nacional de Imigração, e dá ou-
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 19 da Lei nº6.815, de 19 de agosto

de 1980 passa a vigorar com a  seguinte redação:

“Art. 19. .................................................
Parágrafo único. Atendida a reciproci-

dade e resguardado o interesse nacional,
poderá ser concedido o visto diplomático
aos membros de representações comerciais
de países com os quais o Brasil não man-
tém relações diplomáticas, desde que as re-
feridas autoridades tenham status diplomá-
tico em seu país de origem." (NR)

Art. 2º Esta lei entre em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O objetivo da presente proposta é modificar a le-
gislação sobre concessão de vistos diplomáticos de

modo a estender o instituto a autoridades de países
que mantém apenas relações comerciais com o Bra-
sil, como é o caso de Taiwan.

Considero adequado conceder visto diplomáti-
co aos agentes estrangeiros que vêm ao Brasil na
qualidade de representantes comerciais de seus paí-
ses. Tal atitude é, a meu ver, necessária, tendo em
vista que tais pessoas são autoridades diplomáticas
ou de alto escalão em suas pátrias e devem ter entre
nós um tratamento condizente com a autoridade e a
relevância da função que exercem.

O caso de Taiwan tem-me preocupado sobre-
maneira tendo em vista o contato freqüente que tenho
tido com seus representantes comerciais, no âmbito
da Comissão de Assuntos Sociais, na tentativa de cri-
ação de um grupo parlamentar de apoio ao comércio
bilateral.

Tive oportunidade de relatar nesta Casa que o
Brasil teima em adotar a orientação política dos Esta-
dos Unidos e dos países europeus e deixa de manter
relações mais densas e profundas com muitos mer-
cados que nos seriam vantajosos.

Considero mais coerente a posição dos países
socialistas que sempre tenderam a conceder privilé-
gios diplomáticos às representações comerciais de
países estrangeiros.

Parece-me estranho, por exemplo, que enquan-
to a China aceita o passaporte de cidadãos de Tai-
wan, o Brasil, mais realista que o rei, não o faz.

Penso que é preciso cobrar mais agressividade
da diplomacia brasileira em matéria de comércio exte-
rior.

E uma maneira de fazê-lo é legislar sobre a pos-
sibilidade de concessão de vistos diplomáticos a re-
presentantes comerciais de países que conosco
mantêm intercâmbio de ordem econômica, mas que
não atingiu o nível de relações diplomáticas no senti-
do estrito do termo.

A presente proposta generaliza o benefício que
gostaria de ver concedido a Taiwan e o estende a to-
dos os países em situação análoga, sempre com a
preocupação de salvaguardar a soberania e os inte-
resses nacionais e atendido, evidentemente, o requi-
sito da reciprocidade.

Espero que ela venha a lograr consenso nesta
Casa e a adesão de meus ilustres pares em benefício
do comércio exterior e de sua necessidade de expan-
são.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2000. – Se-
nador Ney Suassuna.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

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

LEI Nº 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980

Define a situação jurídica do estran-
geiro no Brasil, cria o Conselho Nacional
de Imigração.

Esta lei foi republicada pela determinação do
art. 11, da Lei nº 6.964, de 9-2-1981.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

Art. 19. O Ministério das Relações Exteriores
definirá os casos de concessão, prorrogação ou dis-
pensa dos vistos diplomáticos, oficial e de cortesia.
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, e de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, cabendo à última a deci-
são terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
projeto lido será publicado e remetido às Comissões
competentes, nos termos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-
bre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Edison Lobão.

São lidos os seguintes:

Oficio nº 352/00

Brasília, 3 de outubro de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

pelo Partido Progressista Brasileiro – PPB, o Deputa-
do João Tota, como titular, e o Deputado Roberto Ba-
lestra, como suplente, em substituição aos anterior-
mente indicados, para integrarem a Comissão Espe-
cial destinada a apreciar a Medida Provisória nº
2.058-1, de 21 de setembro de 2000, que ”altera a le-
gislação do imposto sobre a renda no que se refere
aos incentivos fiscais de isenção e de redução, define
diretrizes para os incentivos fiscais de aplicação de
parcela do imposto sobre a renda nos fundos de in-
vestimentos regionais, e dá outras providências".

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí-
der do PPB.

Ofício nº 359/00

Brasília, 4 de outubro de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

pelo Partido Progressista Brasileiro – PPB, o Deputa-
do Enivaldo Ribeiro, como titular, e o Deputado Fetter
Júnior, como suplente, em substituição aos anterior-
mente indicados, para integrarem a Comissão Espe-
cial destinada a apreciar a Medida Provisória nº
2.061, de 29 de setembro de 2000, que “dispõe sobre
o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS”.

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí-
der do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Se-
rão feitas as substituições solicitadas.

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao eminente Senador Ra-

mez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, parece-me um
fato inegável que o Governo Federal vem fazendo um
esforço muito grande para a melhoria da educação.
Nenhum povo no mundo conseguiu sucesso senão
pelo caminho da educação, senão dando prioridade e
investindo no setor educacional.

Num País de dimensões continentais como o
nosso, com profundas desigualdades regionais, onde
campeia grande injustiça social, onde há excessiva
concentração de renda e uma população imensa de
excluídos, atrair crianças para a escola e delas obter
um grau de aprendizado compatível, pelo menos,
com o investimento feito é coisa difícil de se realizar.O
caminho para isso é cheio de obstáculos e dificulda-
des, mas muito se tem feito, é verdade, e procura-se
fazer muito mais.

No ambiente escolar, há o convívio, mesclado,
entre ricos e pobres, e nele vemos o contraste entre
as crianças. As mais pobres ficam, vamos falar a ver-
dade, humilhadas diante daquelas oriundas de famílias
abastadas, bem alimentadas e bem vestidas.

Quem viaja pelo Brasil pode observar o esforço
realizado pelas Prefeituras municipais e sabe que
crianças percorrem quilômetros e quilômetros até as
escolas. Hoje, o Ministério da Educação, tão bem diri-
gido pelo Ministro Paulo Renato, concede aos Municí-
pios brasileiros recursos para o transporte escolar
dessas crianças. Às vezes, essas crianças têm que
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percorrer caminhos de até 20 quilômetros nessas via-
turas para poderem estudar.

Será que o Brasil de Brasília sabe disso? Será
que o Brasil de São Paulo – Estado desenvolvido, for-
te e pujante – tem conhecimento de que, no interior,
esses fatos ocorrem? Será que estamos fazendo tudo
que podemos para superar essas dificuldades imen-
sas?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nessa mi-
nha caminhada cívica como Presidente do PMDB,
percorri o território sul-matogrossense, o qual já co-
nheço de longa data, pois fui Prefeito de uma das
mais importantes cidades de Mato Grosso do Sul, De-
putado Estadual, Vice-Governador e Governador por
dez meses. Hoje, represento Mato Grosso do Sul no
Senado da República, Estado que conheço bem – li-
mítrofe de São Paulo e vizinho de Minas Gerais e Go-
iás –, assim como o sacrifício que fazem as crianças
da área rural e aqueles que trabalham no campo para
obterem as primeiras letras.

Fico comovido, Srªs e Srs Senadores, com os
pais dessas crianças, os quais, ao buscarem empre-
go em alguma fazenda, às vezes dizem: “Tenho filhos
na faixa etária dos sete aos dez anos e quero que te-
nham outro destino, diferente do meu. Quero que es-
tudem e sejam alguém na vida. Na sua propriedade
há condições de meus filhos cursarem uma escola ou
eles terão de ficar lá na fazenda sem oportunidade de
freqüentar o ensino fundamental e aprender as primei-
ras letras?”

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil é
um país de contrastes. Portanto, difícil de ser adminis-
trado – temos que confessar isso. Temos também de
reconhecer o imenso esforço realizado pelos prefei-
tos das cidades do interior de nosso País para suprir
essas deficiências que aponto aqui no Senado da Re-
pública.

Ao lado dessas deficiências a que me refiro, há
outras. O Ministério da Educação e Cultura tem co-
nhecimento disso? Sim, tanto que, volta e meia, con-
cede recursos, por exemplo, às prefeituras do interior
para aquisição de ônibus para o transporte escolar, e
lança diversos programas com vistas à obtenção de
um melhor aproveitamento escolar.

Recentemente – e aí entro no tema que me traz
à tribuna nesta manhã de sexta-feira –, o Ministério da
Educação e Cultura lançou um programa que reputo
da mais alta importância. Senador Carlos Patrocínio,
V. Exª é médico e está hoje presidindo a sessão no
momento em que este seu Colega, que tanto o estima

e admira, está na tribuna. O programa a que me refiro
chama-se ”Olho no Olho“ e objetiva suprir dificulda-
des físicas que interferem no aprendizado das crian-
ças. Ele estabelece que, em Municípios com popula-
ção acima de 40 mil habitantes, as escolas serão as-
sistidas por oftalmologistas, em convênio do Ministé-
rio da Educação e Cultura com o Conselho Nacional
de Oftalmologistas. Esses especialistas vão às esco-
las examinar as crianças que apresentam dificulda-
des no aprendizado ou que não conseguem acompa-
nhar o ritmo de seus colegas, por motivos que o pro-
fessor não tem condições de detectar. Muitas vezes
essas dificuldades têm como causa a desnutrição –
as crianças vão para a escola mal alimentadas, e a
merenda escolar não supre essa deficiência –, outras
vezes, problemas de deficiência na visão. Por isso, há
no Brasil a repetência e a evasão escolar.

Dou nota 10 a esse programa por ser um progra-
ma meritório. A criança sai até com óculos. Trata-se
de um programa de conteúdo profundamente huma-
nitário, pois visa obter um melhor aproveitamento es-
colar tratando da saúde das crianças. Mas por que
esse programa se destina apenas às cidades com
mais de quarenta mil habitantes? Com toda certeza,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, porque nessas
cidades há oftalmologistas em condições de ir às es-
colas. É inacreditável que esse programa ainda não
tenha chegado às cidades com menos de quarenta
mil habitantes, pois são essas cidades menores que
mais necessitam de assistência, seja médica ou de
qualquer outro tipo. E se trata de um dever dos Gover-
nos Federal, Estadual e Municipal prestar essa assis-
tência. Nos pequenos Municípios, volto a repetir, é onde
se constata a maior carência em todos os sentidos.

Nas minhas andanças eleitorais, recebi muitas
reivindicações. Sou favorável à realização de eleições
pois nos colocam ao lado do pobre, do humilde, em
contato com a cidadania. Nessas ocasiões, temos
oportunidade de ouvir de perto as reivindicações de
vereadores, de pais de alunos e de professores. Vim
aqui impulsionado por aquilo que ouvi e também por
uma exposição de motivos que recebi recentemente,
que é uma verdadeira peça de clamor, de apelo. Foi
elaborada por Vereadores do Município de Rio Bri-
lhante no meu Estado. Não a trouxe para a tribuna
hoje, pois, ao chegar ao Senado, não passei pelo meu
gabinete; vim direto para o plenário por ser o primeiro
orador inscrito. Gostaria muito de ler esse ofício, que
pede que eu interceda junto ao Governo Federal para
proporcionar mais assistência a esse interior empo-
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brecido, carente e necessitado do Brasil, fazendo um
esforço qualquer.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por incrí-
vel que pareça, há Municípios brasileiros que não dis-
põem de nenhum tipo de assistência médica. Não é o
caso de Rio Brilhante, que é um Município próspero
em comparação a outros do meu Estado. Lá, há oftal-
mologistas e médicos de outras especialidades. Mas
o Município não dispõe de um hospital para atender à
altura aos reclamos de sua população, que necessita
de serviços médicos e tem de se deslocar para outras
cidades. Imaginem, então, os Municípios menores. O
Município de Rio Brilhante possui apenas 28 mil habi-
tantes. Imaginem um Município do meu Estado, por
exemplo, onde tenho um propriedade rural, em que
tenho de arcar, e arco, com essas despesas – não
digo isso me queixando ou para demonstrar espírito
cívico, mas não posso admitir, como homem público,
que em minha propriedade existam crianças que não
freqüentam escola ou que não tenham assistência
médica –, procurando suprir, de uma forma ou de ou-
tra, as carências. Mas não são todos que procedem
assim, pois é com dificuldade que se faz isso. No Mu-
nicípio de Santa Rita do Pardo, para receber assistên-
cia médica, é preciso se dirigir ao Estado de São Pau-
lo. É necessário sair de Mato Grosso do Sul e ir ao
Estado de São Paulo buscar assistência médica. Por
exemplo, tenho que levar uma gestante para Presi-
dente Epitácio, passando, às vezes, por Bataguaçu,
para que ela possa ter a criança. Isso é um absurdo!

Quero fazer, desta tribuna, um apelo ao Ministé-
rio da Educação e ao Ministério da Saúde para que in-
vertam esse grau de prioridade, pelo amor de Deus!
Está na hora de levarmos a saúde para esse interior
carente do Brasil. Da forma como está não pode mais
continuar. Como pretexto, diz-se que os grandes pro-
blemas estão nas grandes metrópoles. E estão mes-
mo. Mas, se isso ocorre, é por causa da migração. A
pessoa sai do interior para procurar emprego nos
grandes centros porque entende que lá terá uma me-
lhor qualidade de vida.

Então, como esses problemas se avolumam nas
grandes metrópoles, o Governo destina mais recur-
sos para essas áreas. Todos sabemos que isso é feito
pelo critério populacional. O SUS é muito maior para
os grandes centros do que para os pequenos. Preci-
samos inverter isso. É necessário aumentar os recur-
sos da saúde e da educação para esse interior caren-
te do Brasil. Esse é o binômio sério que existe. Para fi-
xarmos o homem no campo e desenvolvermos as pe-

quenas cidades do nosso Brasil, precisamos investir
fortemente nos setores da saúde e educação.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sinto, as-
sim como qualquer brasileiro, que essa situação não
pode continuar. Será que só a criança que estuda em
Municípios com mais de 40 mil habitantes merece
óculos ou tratamento oftalmológico? Penso que o
Programa deveria ser diferente, ou seja, deveria prio-
rizar os Municípios com menos de 40 mil habitantes,
porque nos Municípios maiores o Prefeito pode dar
um jeito. O Prefeito do interior é um ”paizão“. Repito: o
Prefeito é o pai da população. Nós, que acabamos de
enfrentar um embate eleitoral, sabemos o que o povo
quer de um Prefeito. Portanto, ele tem condições de
se mexer. Agora, em um Município com menos de 40
mil habitantes, apesar de o Prefeito, as autoridades, o
diretor do colégio quererem, não se encontra um of-
talmologista. Que tal um convênio do Ministério da
Educação com o Ministério da Saúde para, pagan-
do-se bem, colocar saúde nesses Municípios meno-
res do nosso Brasil? Essa é a pergunta que faço, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – V. Exª
me permite um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Concedo
o aparte ao nobre Senador Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Sena-
dor Ramez Tebet, fico muito feliz por estar ouvindo o
seu pronunciamento, porque as mesmas preocupa-
ções e até indignações que V. Exª está manifestando
dessa tribuna também me acodem. Fico realmente
preocupado, por ser médico, em que haja este tipo de
limite econométrico: de que um Município só possa
ter assistência oftalmológica, como disse V. Exª, se ti-
ver mais de 40 mil habitantes, quando deveria ser o
contrário. Parece até uma coincidência com aquela
música que está muito em moda hoje, que diz: ”inves-
tindo cada vez no mais rico, o rico fica cada vez mais
rico, e o pobre cada vez mais pobre“. Essa equação
deveria inverter-se, quer dizer, a saúde não poderia
ser medida por questões numéricas. Só se pode colo-
car um médico em Municípios com mais de 40 mil ha-
bitantes; só se pode fazer um convênio com a Prefei-
tura observando-se esse tipo de limite. Na verdade,
deveria ser exatamente o contrário, como frisou V.
Exª. Na medida em que não se assiste os Municípios
menores, na medida em que não se lhes destina mais
investimento, é evidente que a migração se dará no
sentido do menor para o maior, agravando-se sobre-
modo os problemas sociais dos Municípios maiores,
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das grandes metrópoles. Então, é preciso, efetiva-
mente, que o Brasil mude o modo de conduzir ques-
tões tão importantes quanto a saúde e a educação,
colocando especialistas para administrá-las. A dife-
rença é gritante, por exemplo, entre como vai bem o
Ministério da Educação, conduzido por um educador,
e como não vai interessantemente bem o Ministério
da Saúde, conduzido por um economista. Na verda-
de, é preciso haver sensibilidade social para esse
problema, que é seriíssimo. Assim como V. Exª, todos
nós estamos vindo das campanhas municipais e an-
damos em Municípios pobres. No meu Estado, só há
Municípios pobres, e é impressionante ver esse des-
caso, essa centralização federal, essa pseudo-muni-
cipalização que se faz na saúde, no Brasil.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Mozarildo, V. Exª tem essa sensibilidade porque é ho-
mem que vem do interior. V. Exª representa um Esta-
do pequeno, como o meu. A vantagem do Senado da
República é essa. Estamos discutindo esse problema
aqui, no Senado da República, porque grave é a situ-
ação social do Brasil. Imagina-se que, no sistema bi-
cameral, o Senado da República exista, realmente,
como uma casa revisora. Às vezes, as pessoas di-
zem: ”Você está debatendo isso no Senado?“ Na rea-
lidade, esse debate que estamos travando aqui é de-
bate que acontece na Câmara dos Vereadores. Mas
sem solução, Senador Mozarildo Cavalcanti. Os ape-
los que vêm do interior chegam a Brasília e esbarram
em obstáculos, porque a pressão dos grandes cen-
tros, dos grandes Estados, das metrópoles é maior do
que o apelo que faço, que V. Exª faz. A peregrinação
do Governo Federal deveria ser pelas pequenas cida-
des. Mas são muito raras as visitas de autoridades fe-
derais aos nossos pequenos Municípios. E, quando
vão, vão para serem festejadas, e ficam lá por duas
ou três horas apenas. É como se dissessem que Pre-
sidente da República e Ministro não têm tempo de
permanecer mais de uma hora no interior. Às vezes,
nem o conhecem, não pisaram o barro que pisamos
lá. Essa é que é a verdade. É preciso falar com toda a
dureza, com toda a clareza.

Por mais que queiramos colocar o Senado da
República nas alturas, isso não pode acontecer. Va-
mos trazer para cá esses problemas que estão afligin-
do o povo brasileiro. Digo ao Brasil: vamos colocar no
interior um ensino de relativa qualidade, vamos cons-
truir hospitais.

Mato Grosso do Sul tem 77 Municípios, Senador
Mozarildo Cavalcanti. Trinta e nove ou quarenta não

possuem hospitais. Alguns têm apenas o esqueleto,
porque o desejo da população de construir um hospi-
tal é tão grande que se começa a construí-lo e depois
se interrompe a obra por falta de recursos. Na própria
capital do Estado, há pouco tempo, existia um grande
hospital de concreto armado, coisa de Primeiro Mun-
do, que não funcionava porque não tinha aparelhos
que tornassem possível o seu funcionamento. Já foi
inaugurado cinco ou seis vezes. Comprava-se um
aparelho, inaugurava-se o hospital, e levava-se ilusão
à população. É muito grave isso.

Agora, a criança do interior, no exemplo que es-
tou dando, é diferente da criança da capital? Não é
possível acontecer uma coisa como essa. Temos, re-
almente, que falar muito sobre esse assunto para
sensibilizarmos as autoridades.

Reconheço que o Ministro José Serra vem reali-
zando um grande trabalho e que estamos a caminho,
mas ainda muito longe de atingir aquilo que a popula-
ção quer. O mesmo dizemos do Ministro Paulo Rena-
to, no Ministério da Educação.

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Com mu-
ita honra, Senador Carlos Patrocínio.

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Eminente
Senador Ramez Tebet, o Presidente já nos alerta
para o término do tempo de V. Exª, mas não poderia
deixar de congratular-me com V. Exª por esse pronun-
ciamento maravilhoso que profere nesta manhã. V.
Exª faz apologia do pequeno Município, o que é muito
importante, eminente Senador Ramez Tebet. Penso
que, protegendo os pequenos Municípios, instrumen-
talizando-os, conseguiremos resolver os problemas
das grandes metrópoles. Lá no pequeno Município,
qualquer recurso, ainda que parco, sempre é bem
aproveitado. O povo do interior do Brasil vive com mi-
galhas, com muito menos do que as grandes cidades
hoje exigem. E V. Exª destaca o binômio de que o Bra-
sil precisa para resolver todos os seus problemas:
educação e saúde. No seu pronunciamento, V. Exª
enaltece o Programa Olho no Olho, que visa levar saú-
de às salas de aula. É digno de registro nos Anais da
Casa o fabuloso discurso que V. Exª faz nesta manhã.
Penso que esse é o caminho que devemos trilhar para
resolver os problemas do nosso País. Cada vez mais
inchamos as nossas grandes cidades, visto que de
maneira ilusória os moradores do interior vêm para as
grandes cidades, e aí vemos agravados os proble-
mas. Ainda ontem estava vendo uma reportagem que
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mostrava estar aumentando o número de pessoas
em Brasília morando embaixo das pontes, que vieram
para cá para catar lixo e viver desse tipo de trabalho
subumano. Portanto, avalio que temos de fato que
nos preocupar com isso e o Senado poderá desenvol-
ver políticas que permitam manter o homem nas pe-
quenas cidades. O Programa Olho no Olho é muito
importante, pois sabemos que algumas patologias do
sistema ocular, quando tratadas nos primórdios, po-
dem ser reversíveis, ao passo que, se não forem cui-
dadas, trarão seqüelas irreversíveis e a pessoa have-
rá de precisar ter acompanhamento do oftalmologis-
ta. Mas eu gostaria de chamar a atenção também
para um detalhe: existem algumas especialidades
médicas que não gostam de trabalhar para o Sistema
Único de Saúde, porque o valor pago é irrisório. Isso é
algo que tem que mudar no Brasil. Há muitos anos
não se reajusta o valor da prestação médica, assis-
tencial, odontológica, laboratorial e hospitalar. O tra-
tamento de qualquer enfermidade, por meio do SUS,
dá prejuízo ao hospital. Os médicos, principalmente
os oftalmologistas, porque ainda são poucos, ne-
gam-se a serem funcionários do SUS ou a trabalhar
por aqueles míseros recursos. É necessário que o Mi-
nistro José Serra e o Ministro Paulo Renato, que es-
tão desenvolvendo esse trabalho, reconheçam que é
preciso estimular o médico para que ele possa aten-
der a pequena cidade, a pequena sala de aula, no in-
terior do País, a fim de que possamos fazer com que
aquele povo lá permaneça. Não existe nada melhor
no Brasil do que viver numa cidade do interior próspe-
ra, que tem condições de oferecer ao cidadão uma
qualidade boa de vida. Para mim, eminente Senador
Ramez Tebet, viver numa cidade como São Paulo
certamente seria um martírio, porque o cidadão sai de
casa e não sabe se vai voltar vivo. Cumprimento V. Exª
pelo seu pronunciamento e gostaria de vê-lo nova-
mente na tribuna continuando a tratar desse assunto.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Carlos Patrocínio, estou hoje com muita sorte, por-
que, secundando o aparte do Senador Mozarildo, V.
Exª, também como médico, sente isso. Ninguém me-
lhor que os médicos para sentirem isso. Eu fui aparte-
ado por dois colegas de profunda sensibilidade, por
homens que realmente mourejam, trabalham no inte-
rior, conhecem a vida do interior do Brasil. Temos qua-
se 5.600 Municípios! Quantos Municípios temos aci-
ma de 40 mil habitantes? Em meu querido Mato Gros-
so do Sul, por exemplo, só um Município poderia ter
eleição de segundo turno, que seria Campo Grande.

Quanto aos outros, não há o que se falar, porque têm
população inferior ao exigido pela lei.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senador
Ramez Tebet, embora reconhecendo a importância
do seu discurso, eu pediria a V. Exª que se encami-
nhasse para o seu término.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Acredito
que V. Exª reconheça a importância, porque V. Exª
também vem de um Estado do interior. Por isso, peço
a V. Exª dois minutos para poder encerrar o meu pro-
nunciamento.

Temos que fazer o progresso deste País pelo
nosso interior. V. Exª tem razão, Senador Carlos Pa-
trocínio, o SUS paga mal, sem dúvida nenhuma, mas
digo a V. Exª: estendam esse programa ao interior,
pois garanto que os Prefeitos do Brasil têm todo inte-
resse nisso. Conheço Prefeitos que, para terem saú-
de nos seus Municípios, chegam a oferecer a médi-
cos, que não precisam ter especialidade nenhuma –
aliás, no meu humilde e leigo entendimento, creio
que, para o interior, é melhor levar o clínico geral –,
R$5 mil por mês. E não é para trabalhar todo dia, mas
três ou quatro vezes por semana. E não encontram
quem queira. Sei que é difícil, mas temos que encon-
trar uma solução para isso, Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores.

Está presente nesta sessão o Deputado Esta-
dual Nelito Câmara, meu correligionário e particular
amigo, que representa o Vale do Ivinheima, no Estado
de Mato Grosso do Sul, onde fui fazer comício e ouvi a
população pedindo um hospital para funcionar efeti-
vamente em um Município de trinta e poucos mil habi-
tantes.Quer dizer, se não levarmos saúde a esse inte-
rior, estaremos acabando com o Brasil. Realmente, o
binômio educação e saúde é prioritário.

Faço um veemente apelo, inspirado nessa cam-
panha eleitoral e nesse ofício de conteúdo humanitá-
rio e cristão dos Vereadores de Rio Brilhante, no meu
Estado, solicitando que o Ministro da Educação, a
quem estarei enviando um ofício campeando essa
idéia do Município de Rio Brilhante, faça um esforço
imenso para atender, em primeiro lugar, aos Municípios
mais necessitados e mais sofridos. E, se fizer isso, es-
tará atendendo a mais da metade do território brasile-
iro, porque – volto a repetir – somos quase 5.600 Mu-
nicípios.

Falo prestando aqui uma homenagem a quem
tão bem governou o Estado do Paraná, o Senador
Álvaro Dias, que ajudou meu Estado, e a gratidão é a
memória da alma.Temos estradas que nos dizem res-
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peito mútuo. Às vezes, meu Estado não tinha condi-
ções de repassar os 20% ou 30% a que nos compro-
metíamos e S. Exª assumia. Portanto, V. Exª merece
o meu abraço e merece também o interior. Com toda
certeza, sabe que estou nesta tribuna, hoje, falando a
verdade. Se atendermos ao interior, estaremos aten-
dendo a todo o Brasil, estaremos diminuindo a violên-
cia, o desemprego, e tudo isso de ruim que hoje asso-
la a Nação e torna a vida dos grandes centros um ver-
dadeiro inferno.

Estamos vivendo num País da esperança, e não
no País da ilusão. Quem mora no Brasil tem o direito
de ter esperança, porque Deus nos deu um território
onde temos de tudo, basta saber aproveitar e distribuir
bem os recursos para que possamos melhorar o nível
e a qualidade de vida do povo brasileiro.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ramez Tebet
o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Edison Lobão.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra ao Senador Álvaro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.) – Sr.Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, certamente o nosso
pronunciamento, que pretende despretensiosamente
refletir sobre a campanha eleitoral, é também ligado
às causas do subdesenvolvimento brasileiro, às injus-
tiças sociais, às discrepâncias regionais, ao abando-
no do interior, aqui tão bem dissertados pelo Senador
Ramez Tebet. Sem dúvida, o modelo político brasilei-
ro é causa de tantos problemas políticos, econômicos
e sociais. E, ao final de mais uma campanha eleitoral,
repetem-se as críticas contumazes apontando as dis-
torções, as incorreções e as mazelas do nosso pro-
cesso eleitoral. Ainda ontem, o inteligente jornalista
Boris Casoy dizia: “Essa legislação é um lixo e preci-
sa, urgentemente, ser reformulada”.

O Senado vem realizando esforços para apre-
sentar solução para esses reclamos. Algumas pro-
postas já aqui aprovadas e encaminhadas à Câmara
dos Deputados aguardam a decisão final daquela
Casa do Poder Legislativo.

Vamos a algumas conclusões que retiramos
dessa campanha eleitoral, que, espero, tenha sido
um laboratório, um campo de observação para as últi-
mas conclusões dos Parlamentares sobre a necessi-

dade de adotarmos um modelo político mais compe-
tente e compatível com a realidade do nosso País.

A população utilizou-se do voto, mais uma vez,
para demonstrar o seu inconformismo, e é notório que
a reeleição foi julgada nesse pleito. No meu Estado,
apenas 38% dos Prefeitos foram reeleitos. Obviamen-
te, os eleitores que reelegeram o Governador, insatis-
feitos com o seu desempenho no Governo estadual,
reprovaram a reeleição da maioria dos Prefeitos no
Estado.

A outra conclusão é que o eleitor colocou em pri-
meiro plano a questão ética. O Ministério Público atu-
ou vigorosamente nos últimos meses no interior do
Paraná. Muitos prefeitos foram denunciados. Mesmo
sem a conclusão do processo, o eleitor preferiu rejei-
tar os prefeitos denunciados, priorizando a questão
ética no momento do voto. Praticamente todos os pre-
feitos denunciados foram derrotados nessa eleição.

Os institutos de pesquisa, mais do que os candi-
datos, foram derrotados. Foi a decretação da falência
absoluta dos institutos de pesquisa no nosso País. Ja-
mais vimos tanto absurdo. Candidato colocado em úl-
timo lugar nas pesquisas, em determinado Município,
acabava a eleição em primeiro lugar, portanto, eleito.
Candidato apontado pelas pesquisas como estando
em primeiro lugar, em outro Município, acabava a elei-
ção em último lugar. Num mesmo dia, o mesmo jornal
publicava, em determinado Município, pesquisas de
cinco institutos, todas com resultados diferentes,
cada uma elegendo um candidato diferente – um des-
respeito à população.

As pesquisas constituíram-se em instrumento
de corrupção eleitoral, porque, sem dúvida, financia-
das por candidatos de maior poder aquisitivo para a
manipulação de resultados, na tentativa de insinuar a
vitória deste ou daquele. Nos grandes centros especi-
almente, onde as eleições se realizam em dois tur-
nos, essas pesquisas, apesar do absurdo visível, aca-
baram exercendo algum tipo de influência. Certamen-
te, candidatos que foram colocados em segundo lu-
gar acabaram por cooptar os chamados votos úteis,
garantindo a sua presença no segundo turno da elei-
ção.

Portanto, cabe ao Congresso Nacional, e espe-
cialmente ao Senado Federal, que na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania debate a reforma
político-partidária, definir legislação rigorosa, que coí-
ba os abusos impostos pelos institutos de opinião pú-
blica que agiram ou com incompetência ou com má-fé
durante a campanha eleitoral deste ano.

246 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO 2000



Aliás, não é o primeiro episódio, não é a primeira
vez que isso ocorre. Nós estamos, há muito tempo,
acompanhando fatos semelhantes em praticamente
todos os Estados brasileiros, em todas as eleições,
não só nos pequenos e modestos institutos de pes-
quisas, instalados em pequenas cidades do interior,
mas também nos grandes institutos de opinião públi-
ca do nosso País. Já se tentou, inclusive, nesta Casa,
a instalação de uma comissão parlamentar de inqué-
rito, mas creio que mais importante neste momento
do que a comissão parlamentar de inquérito é a revi-
são da legislação a respeito. Sabemos que, em al-
guns países, as pesquisas só podem ser publicadas
até 15 dias antes do pleito. No Brasil, no entanto, ima-
gino que, em função da gravidade dessa situação, de-
veríamos estabelecer um prazo maior, a fim de que a
influência das pesquisas desonestas não comprome-
tesse a seriedade do pleito. Creio que pelo menos a
partir de 30 dias antes das eleições as pesquisas de
opinião pública não poderiam ser mais divulgadas no
nosso País.

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Permi-
te-me V. Exª um aparte, Senador Álvaro Dias?

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Concedo,
com satisfação, o aparte a V. Exª.

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Nobre Se-
nador Álvaro Dias, gostaria de congratular-me com
V. Exª porque, nesta primeira semana pós-eleições
municipais, V. Exª traz a sua opinião sobre o resultado
do pleito, daquele que foi chamado de ”o maior pleito
informatizado do Ocidente“, e demonstra, com muita
propriedade, a exigência do eleitor. O eleitor mostrou,
ao digitar o seu voto, que exige ética e honestidade do
seu candidato. Isso ficou sobejamente patenteado.
Parece, no entanto, estar havendo uma dicotomia, no
âmbito do Senado Federal, sobre a reeleição. Já tive
oportunidade de ouvir dois eminentes Senadores di-
zerem que esse pleito consagrou definitivamente o
instituto da reeleição. Tendo a compartilhar da idéia
de V. Exª, que indica que, no seu Estado, o Paraná,
parece que não mais do que 35% dos Prefeitos foram
reeleitos. Não sei as cifras exatas do meu Estado e
também não sei as do Maranhão, do eminente Presi-
dente Edison Lobão, mas acho que o instituto da ree-
leição só poderia ser devidamente analisado após a
implementação definitiva da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Se um Prefeito seguisse à risca as determina-
ções da Lei de Responsabilidade Fiscal e fosse reele-
ito, aí sim poderíamos dizer que a reeleição estaria
consagrada. Portanto, tendo a compartilhar da opi-

nião de V. Exª. Sei que no meu Estado a maioria dos
prefeitos – mais de 50% – foi reeleita, mas tenho mi-
nhas dúvidas acerca da reeleição, porque sei do po-
derio da máquina governamental, sobretudo nos mu-
nicípios pequenos. De qualquer maneira, V. Exª faz
uma análise crítica muito importante, principalmente
dos institutos de pesquisa, que há alguns anos, há al-
guns pleitos, vêm falhando sistematicamente, levan-
do-nos a crer que são manipulados pelo poderio eco-
nômico. No âmbito do Senado tive oportunidade de
ouvir a apresentação de uma proposta de CPI para os
institutos de pesquisa – parece-me que pelo eminen-
te Senador Ademir Andrade. É muito oportuno V. Exª
tratar dessa questão. Temos que nos deter na análise
do processo de reeleição, questionando cada vez
mais os institutos de pesquisa, que, embora tenham
uma influência muito grande no resultado das elei-
ções, parecem estar perdendo a credibilidade da po-
pulação brasileira. Cumprimento V. Exª por mais essa
análise que é feita no Senado Federal imediatamente
após o grande pleito brasileiro.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Agradeço,
nobre Senador Carlos Patrocínio, essa valiosa contri-
buição à modesta análise que estamos procurando
fazer do pleito eleitoral.

Realmente, a população começa a desacreditar
totalmente as pesquisas de opinião pública no Brasil
e isso não é bom. Todas as instituições brasileiras es-
tão desacreditadas – ou quase todas. Os institutos de
pesquisa de opinião pública estão hoje absolutamen-
te desacreditados no nosso País, porque o seu de-
sempenho na campanha eleitoral, com a manipula-
ção de resultados, constitui-se uma afronta à inteli-
gência das pessoas.

O pleito demonstrou um amadurecimento, uma
maior conscientização política do povo deste País.
Esse fato se deve em grande parte aos veículos de
comunicação, que vêm exercendo um papel prepon-
derante na tarefa de informar. As informações hoje
chegam com maior eficiência a todos os pontos do
País, alcançando todos os brasileiros e, quando che-
gamos ao pleito, o eleitor mais esclarecido, muito
mais consciente, repudia as manipulações. O poder
econômico já exerce menor influência, a máquina pú-
blica não tem a mesma força. Daí a derrota de muitos
prefeitos, apesar de utilizarem-se dos benefícios da
máquina administrativa na campanha eleitoral.

Quanto à questão ética, ressaltada também por
V. Exª, observamos que o resultado das eleições de-
monstra que o povo brasileiro já está cansado de tan-
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tos escândalos e passou a entender o quanto ganha
quando elege a honestidade – é impossível avaliar o
quanto perde quando o equívoco permite a eleição do
desonesto. Aliás, estamos prestes a discutir na Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania – uma
vez que aqui está o relatório, com o parecer favorável
– projeto que dispõe sobre o financiamento público
das campanhas eleitorais.

Assistimos, nesta campanha, a aberrações. Vou
citar um exemplo. O processo acaba comprometido
na sua eficiência em função das disparidades
materiais durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral: alguns gastam horrores, desperdiçam recur-
sos, e outros nada têm para o proselitismo eleitoral.

Para ilustrar o que estou dizendo, vou citar algo
ocorrido em meu Estado, em Curitiba. O meu partido,
que é hoje o mais forte do Paraná, embora seja um
partido na oposição, que tem a maior bancada legis-
lativa, e que elegeu o maior número de prefeitos no
Estado, realizou, em Curitiba, a campanha mais fran-
ciscana da sua história, com um candidato com quali-
ficação técnica imbatível, que partiu do zero nas pes-
quisas de opinião pública, ocupou apenas o horário
eleitoral no rádio e na televisão, sem recursos de es-
pécie alguma, enfrentando, do outro lado, uma verda-
deira máquina do poder econômico, desabrida, incon-
tida, avassaladora.

Não é possível que um pleito eleitoral se trave
nessas condições. De um lado, um partido com a pro-
posta de uma nova política, da política diferente, que
aposta na inteligência da população e, do outro lado,
um modelo totalmente díspar, apostando no poder
econômico, na distribuição das cestas básicas, no
derrame da publicidade cara, que abarrota as ruas
das cidades com papéis, outdoors, cartazes, adesi-
vos, com a contratação dos profissionais de marke-
ting político mais brilhantes do País, para que na tele-
visão a população assista a cinema e não a um deba-
te político, para que na televisão se apresente um tra-
balho cinematográfico, em condições de concorrer
em Cannes, San Remo ou em Gramado, no Rio Gran-
de do Sul.

Essa desigualdade de condições distorce o re-
sultado do pleito. Estamos diante de uma realidade
que grita aos nossos olhos. Com competência, preci-
samos adotar providências nesta Casa para mudar
esse estado de coisas.

O financiamento público de campanhas não é a
solução para todos os problemas da corrupção eleito-
ral, mas certamente reduzirá a corrupção no proces-
so eleitoral. Aliás, não há um modelo político perfeito,

a insatisfação é própria da complexidade da política,
aliás, a insatisfação é própria do regime democrático,
que pressupõe a divergência. Portanto, não há mode-
lo que possa ser aplaudido, aqui ou em qualquer lugar
do mundo, por todos os cidadãos – embora na Alema-
nha exista o financiamento público de campanha, lá
recentemente explodiu um escândalo envolvendo
uma das lideranças históricas daquele país, um es-
cândalo com repercussão internacional.

É evidente que não devemos vender a ilusão de
que com essa proposta estaremos resolvendo, defini-
tivamente, todos os problemas da corrupção eleitoral
no Brasil.

É bom ressaltar também, Sr. Presidente Edison
Lobão, Srs. Senadores, que praticamente todos os
escândalos ou muitos dos escândalos que ocorrem
na administração pública brasileira têm origem nas
campanhas eleitorais. O impeachement do
ex-Presidente Collor não começou depois da sua
posse, começou na campanha eleitoral. Há poucos
dias, há poucos meses, o prefeito de uma grande ci-
dade do Paraná foi cassado. O escândalo também
não começou na administração, começou na campa-
nha eleitoral. Ainda esta semana, a Drª Tereza Grossi,
na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado,
afirmou que existia uma quadrilha comandando o
Banco do Estado do Paraná, e o escândalo que impli-
cou a organização de uma quadrilha no Banco do
Estado do Paraná, segundo ela, começou antes: co-
meçou na campanha eleitoral, com os compromissos
assumidos com candidatos apoiados pelo Governo.
Portanto, esse é, sem dúvida, um grande mal a desa-
creditar as instituições públicas no nosso País. Sem
reduzir o impacto da corrupção eleitoral no Brasil não
vamos recuperar credibilidade.

O projeto é uma esperança de avanço. Aliás, há
dois projetos, o do Senador Pedro Simon e o do Sena-
dor Sérgio Machado, com várias emendas de vários
Srs. Senadores. Esperamos, repito, que ele possa or-
ganizar as finanças aplicadas durante os pleitos elei-
torais de forma mais honesta e conseqüente.
Impedir-se-á o patrocínio privado das campanhas elei-
torais de forma absoluta. Nem um centavo do setor
privado poderá ser utilizado na campanha eleitoral.

À primeira vista, o cidadão contribuinte, sacrifi-
cado com a pesada carga tributária do País, ou com a
injusta carga tributária, que apresenta distorções in-
críveis, sacrificando demasiadamente alguns e libe-
rando outros, afirmará: “Mais uma vez esticam o bra-
ço longo para o bolso do contribuinte para sustentar
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os políticos deste País”. Essa, sem dúvida, será a pri-
meira impressão do contribuinte.

Mas uma reflexão mais cuidadosa certamente
vai levá-lo a entender que estará economizando uma
enormidade, que é impossível a ele avaliar o quanto
economizará quando uma legislação como essa for
rigorosamente respeitada no País.

Evidentemente, há os patrocinadores das cam-
panhas eleitorais nem sempre idealistas, honestos.
Há os que patrocinam porque acreditam na seriedade
e no bom desempenho administrativo dos que apói-
am. Mas aqueles que patrocinam para obter depois
os dividendos do patrocínio oferecido cobrarão com
juro, correção monetária e muito mais, estabelecen-
do, a partir daí, a corrupção na administração pública,
a corrupção dos fornecedores privilegiados, a corrup-
ção dos superpreços das obras públicas, a corrupção
dos precatórios pagos indevidamente, enfim, toda a
sorte de corrupção a que estamos acostumados no
nosso País e que nos revolta, que revolta especial-
mente aqueles que ainda conseguem manter a capa-
cidade de indignação.

Portanto, Sr. Presidente, esse é um dos pontos
dessa reforma, imprescindível para o futuro do nosso
País, uma reforma política que tem por objetivo pri-
mordial recuperar a credibilidade nas instituições pú-
blicas brasileiras e, a partir de uma organização mais
competente da política, propiciar a organização defi-
nitiva da Nação, porque vivemos ainda em uma Na-
ção tremendamente desorganizada – e a desorgani-
zação e a anarquia só fazem bem à desonestidade.
Aqueles que, com competência, com disposição para
o trabalho, contribuem para o desenvolvimento deste
País são exatamente os penalizados pela desorgani-
zação de um país em desenvolvimento como o nosso.
E não há como propor a organização nacional sem se
iniciar por um modelo político capaz de atender as as-
pirações da nossa sociedade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-

do a palavra ao eminente Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago hoje um
assunto que reputo da mais alta importância, princi-
palmente agora que se dá início ao plantio em nosso
País.

Ocupo, portanto, a tribuna do Senado para cha-
mar a atenção desta Casa, das autoridades do Minis-
tério da Agricultura, dos produtores rurais, dos ho-
mens do campo e das instituições públicas e privadas

para um assunto que poderá provocar uma grande
melhoria em nosso sistema de produção agropecuá-
ria.

Trata-se do sistema de plantio direto, um siste-
ma simples mas pouco divulgado, que já é praticado
por muitos agricultores mais esclarecidos e interessa-
dos na melhoria dos métodos e processos de desen-
volvimento da agricultura, compatíveis com o desen-
volvimento sustentável.

A simplicidade do sistema de plantio direto resu-
me-se em copiar aquilo que a natureza já faz há mi-
lhões de anos, no processo de manutenção de flores-
tas e áreas naturais, aproveitando os resíduos vege-
tais de culturas anteriores para dar vida a novas cultu-
ras sem revolver o solo, sem criar desequilíbrios nem
agredir o meio ambiente.

O plantio direto não é, portanto, produto de pes-
quisa científica ou tecnológica, de estudos de labora-
tório ou qualquer outra elaboração teórica ou especu-
lativa: o bom senso, a vivência, a experiência e os
anos de vida e observação do agricultor criaram o sis-
tema de plantio direto.

O cientista, o pesquisador, o técnico e o profes-
sor chegaram – depois do sistema implantado e dos
bons resultados colhidos – para, a partir daí, melhorar
as técnicas, os métodos e os processos criados e uti-
lizados pelo agricultor, cuja base é o conhecimento
empírico do homem do campo.

Hoje já contamos com estudos e pesquisas ci-
entíficas e tecnológicas, com a matéria incluída nos
curricula universitários, com entidades e pesquisado-
res dedicados ao assunto, o que deve ser estimulado,
principalmente pelos grandes benefícios que o siste-
ma tem trazido e continuará a trazer para nossa agri-
cultura em qualidade dos produtos agrícolas e sus-
tentabilidade do processo adotado.

O sistema de plantio direto requer menos força
de trabalho, de energia fóssil, reduz o processo de
erosão do solo, que é o aspecto mais importante, fa-
vorece o controle biológico de pragas, de doenças, de
plantas daninhas e diminui a necessidade de uso de
agroquímicos.

Até mesmo os herbicidas dessecantes utiliza-
dos pelo sistema para a preparação do solo apresen-
tam baixa toxidade para homens e animais, pois suas
partículas são inativadas ao entrarem em contato
com o solo, diferentemente de outros produtos utiliza-
dos em outros sistemas de produção agrícola.

O equilíbrio dinâmico do agroecossistema pro-
porcionado pelo plantio direto minimiza a entropia,
economiza energia, conserva o potencial biológico do
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agroecossistema e minimiza a degradação dos recur-
sos naturais.

Os benefícios finais para nossa agricultura são
grandes, destacando-se melhores condições de mer-
cado e melhores condições de vida para nossos agri-
cultores, aumento de renda, sustentação da atividade
agropecuária no longo prazo e aumento da demanda
internacional por produtos agrícolas não contamina-
dos por agrotóxicos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao longo
dos 500 anos de história do Brasil, nossa agricultura
tem dado uma contribuição inestimável ao desenvol-
vimento econômico e social de nosso País: produzin-
do alimentos e matérias-primas necessárias para
sustentar nossa população e contribuindo decisiva-
mente para financiar o processo de industrialização
nacional, gerando as divisas necessárias para aquisi-
ção de máquinas e equipamentos industriais.

A maior contribuição recente da agricultura bra-
sileira foi a sustentação do Plano Real, que não teria
condições de se manter sem a chamada âncora ver-
de, que representou uma transferência de renda de
aproximadamente R$10 bilhões da agricultura para
outros setores da economia. Com isso, foi possível
manter os preços dos alimentos, matérias-primas e
demais produtos de agropecuária em níveis que pos-
sibilitaram a manutenção da estabilidade monetária
e, conseqüentemente, do Plano Real.

O Brasil muito deve ao nosso homem do campo
e aos nossos produtores agrícolas, que realizam um
trabalho diuturno de cultivo da terra e da exploração
agropecuária, com uma dedicação e uma persistên-
cia invejáveis.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Nobre
Senador Carlos Patrocínio, V. Exª me permite um
aparte?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Concedo, com muito prazer, um aparte ao eminente
Senador Leomar Quintanilha, mesmo porque sei que
esse é um dos temas que V. Exª tanto gosta de abor-
dar nesta Casa.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – É ver-
dade, Senador. Ao longo dos últimos 20 anos da mi-
nha vida tive uma atuação intimamente ligada ao se-
tor produtivo brasileiro, notadamente a agricultura.
Assim, ouço com muita atenção as afirmações que
V. Exª faz a esta Casa, ressaltando a importância do
plantio direto na agricultura brasileira. Essa é, de fato,
uma técnica importantíssima, que não só objetiva a
redução de custos, como facilita o controle de pragas.
Entretanto, o plantio direto ainda não foi disseminado

adequadamente no País, e muitos produtores, por
desconhecê-lo ou por não terem tido oportunidade de
acesso a ele, ainda não o utilizam, gerando, certa-
mente, algum prejuízo para a sua atividade econômi-
ca. Na verdade, a agricultura depende de outros fato-
res para o seu melhor desempenho. É claro que se
destacam as técnicas modernas e as tecnologias, in-
clusive a biotecnologia, que tem oferecido uma contri-
buição inestimável ao aprimoramento da agricultura
brasileira. Mas também é lógico que precisamos as-
sociar a isso outros fatores fundamentais para o seu
desenvolvimento, como a logística de transporte, que
ainda oferece dificuldade muito grande, principalmen-
te para os Estados interioranos, como o que repre-
sentamos. Os Estados do Centro-Oeste e do Cen-
tro-Norte brasileiro ainda padecem da falta de uma lo-
gística de transporte que faça da agricultura brasileira
uma atividade economicamente rentável. Essa, tal-
vez, seja uma das razões pelas quais o País ainda
não conseguiu dar saltos expressivos de qualidade e
de quantidade no seu sistema produtivo. Aliás, no To-
cantins experimentamos, se não uma redução da
área plantada, uma estagnação do que é cultivado,
principalmente dos grãos, decorrência, inicialmente,
de um sistema financeiro perverso, que penalizava
sobremodo a atividade agrícola, mas, hoje, de forma
inquestionável, da logística de transporte, inadequa-
da para o desenvolvimento de uma agricultura com-
petitiva como a nossa. Por essa razão, entendo que,
além da logística de transporte, a adoção de técnicas
modernas, como a que V. Exª traz à apreciação e dis-
cussão desta Casa, são fundamentais para que o
Brasil possa exercer na sua plenitude a vocação na-
tural da sua economia, que está intimamente ligada
ao setor primário.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO ) –
Agradeço a V. Exª, eminente Senador Leomar Quinta-
nilha, que é um expert nesse assunto e que aduz ou-
tros importantes instrumentos de que necessitamos
para tornar a nossa agricultura altamente competitiva,
porque temos todas as condições para isso.V.Exª cita
elementos muito importantes, como o transporte e o
desperdício.O plantio direto não é uma inovação, mas
um retorno às tradições antigas. Com o implemento
de novas tecnologias poderia – e deverá – ser adota-
do cada vez mais, já que os órgãos interessados e en-
volvidos com a questão agrária se têm detido no estu-
do e na análise da reimplementação do plantio direto.

Na agricultura, não existe cassino financeiro
nem jogo de bolsa, especulação financeira: a agricul-
tura trabalha com sementes, com adubos, com má-
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quinas e implementos agrícolas, com muito suor e
com muita fé.

Na agricultura não se trabalha perguntando
como estão as ações da Microsoft nem como estão
os índices Bovespa, Nasdaq ou Dow Jones: os insu-
mos agrícolas são diferentes, são movidos a muito
esforço e muito trabalho.

O plantio direto faz parte daquelas técnicas que,
por sua simplicidade, não impressionam aqueles que
vivem em busca de inovações tecnológicas monu-
mentais e outros processos complexos, de custo mui-
to elevado e muitas vezes poluidores do solo e das
águas.

O plantio direto é uma técnica agrícola natural,
não foi desenvolvido por cientistas, pesquisadores,
nem inventado em laboratórios: o agricultor está ape-
nas copiando a natureza, que não revolve o solo, não
usa grades nem arados, nem calcário, nem fertilizan-
tes químicos.

O plantio direto dispensa esses equipamentos
agrícolas, pois o essencial nessa técnica é a semea-
dura sem revolvimento do solo, aproveitando o mate-
rial e os nutrientes da colheita anterior.

O plantio direto utiliza herbicidas dessecantes
para o controle de plantas infestantes, sem maiores
conseqüências negativas para o meio ambiente, prin-
cipalmente quando comparamos com os efeitos dos
produtos utilizados na chamada agricultura moderna,
de alta produtividade.

A utilização da técnica do plantio direto reduz
bastante os custos de produção agrícola, pois o agri-
cultor reduz os gastos com tratores, implementos
agrícolas, fertilizantes, herbicidas, corretivos do solo,
combustíveis e outros produtos químicos.

Estamos sempre a escutar a lamúria e a queixa
dos produtores rurais de que o produto está muito ba-
rato e o custo de produção tem aumentado de manei-
ra muito acentuada. Por quê? Porque os preços dos
insumos crescem e o preço dos produtos agrícolas
permanece estagnado desde a implantação do Plano
Real – por isso essa atividade foi a âncora verde do
Plano Real.

Outras vantagens do plantio direito são: maior
facilidade na semeadura; maior atividade microbioló-
gica e animal no solo; redução de perdas de solo,
água, fertilizantes, corretivos do solo e fungicidas.

O plantio direto também reduz a erosão do solo
– para mim esse é o aspecto mais importante –, em
decorrência da camada protetora que se forma com a
palhada, que reduz a poluição de rios e reservatórios
de água e diminui os riscos de quebra de safra, pois o

solo tem maiores condições de suportar secas e esti-
agens.

O plantio direto permite ainda duplicar a área
trabalhada com o mesmo trator, o que irá reduzir cus-
tos e, conseqüentemente, aumentar o lucro do produ-
tor.

Em 1990, a área cultivada no Brasil com o plan-
tio direto era de apenas um milhão de hectares; em
1998, já são 9 milhões de hectares cultivados com
essa técnica, o que demonstra o interesse dos agri-
cultores que conheceram o sistema, ainda não muito
divulgado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil já
está aproveitando o benefício do plantio direto, mas
não na intensidade que deveria, em decorrência das
muitas vantagens sociais e econômicas.

Não há dúvida de que o plantio direto contribui
para reduzir o processo de desertificação, para um
maior equilíbrio ecológico, para a redução dos custos
de tratamento de fontes superficiais de água, para a
redução dos custos de dragagens de rios, para o au-
mento da vida útil de represas e turbinas elétricas,
para maior racionalidade na utilização dos recursos
hídricos e para a redução da poluição atmosférica. A
expansão da técnica de plantio direto proporciona
uma agricultura mais econômica, mais racional, mais
eficiente e mais ecológica.

Diversas escolas de agronomia já incluíram, em
seus curricula, disciplinas relacionadas com o plantio
direto. A Universidade de Brasília já está ministrando
o primeiro curso de pós-gradução sobre o assunto.

Aproximadamente 75% das terras agrícolas
brasileiras ainda são trabalhadas pelo sistema tradici-
onal, que utiliza muitos herbicidas, pesticidas, fertili-
zantes químicos e outros produtos tóxicos, que per-
sistem no meio ambiente por longo tempo. Precisa-
mos fazer uma revolução agrícola, adotando o plantio
direto na maioria das nossas terras, abandonando
gradativamente o preparo convencional do solo em
benefício dos nossos agricultores e da conservação
das nossas terras. Isso nos proporcionaria uma agri-
cultura sustentável, com redução da erosão, com
controle biológico de pragas, de doenças e plantas
daninhas, e também com a redução do uso de agro-
químicos, em consonância com os compromissos as-
sumidos pelo Brasil na Conferência das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente, a Eco-92.

Precisamos trabalhar de forma cooperativa com
entidades governamentais, com a iniciativa privada,
instituições de pesquisa, ensino e extensão rural, em-
presas privadas produtoras de insumos e equipamen-
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tos agrícolas, entidades de classe de produtores e
agricultores para criarmos condições de desenvolvi-
mento e ampliação das áreas cultivadas com plantio
direto.

Precisamos instalar unidades de ensino e de-
monstração dessa técnica para difusão do conheci-
mento para um maior número de agricultores, possi-
bilitando melhoria da renda para os nossos agriculto-
res, que poderão ofertar alimentos mais naturais,
mais saudáveis, com melhores preços e melhores
qualidades para a nossa população.

Nossas exportações poderão aumentar, sendo
beneficiada por uma demanda internacional que,
hoje, exige produtos naturais, sem modificação gené-
tica e sem o uso de substâncias tóxicas, preservando
os mais importantes fatores à disposição da agricultu-
ra, solo e água.

Deixo, aqui, o meu apelo ao Sr. Ministro Pratini
de Moraes, incansável defensor da modernização da
nossa agricultura, para que leve adiante a bandeira
do plantio direto, a fim de que os nossos agricultores
possam ter uma melhor qualidade de vida, praticando
uma agricultura produtiva e compatível com o meio
ambiente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-

do a palavra ao nobre Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr.Presidente, Srªs e Srs.Senadores, ontem, o
Estado de Roraima completou doze anos da sua cria-
ção, uma vez que foi criado no ato da promulgação da
Constituição de 1988, por deliberação dos Constituin-
tes, que houveram por bem transformar o então Terri-
tório de Roraima em um novo Estado-Membro da Fe-
deração, ocasião também em que foi transformado o
Território do Amapá e criado o Estado do Tocantins.
Na verdade, Roraima passou a viver como Estado a
partir do dia 5 de outubro de 1988, mas só se instalou
oficialmente como Estado com a posse do primeiro
governador eleito, portanto, em 1º de janeiro de 1991.

Entretanto, é importante relembrar a data de 5
de outubro, porque Roraima é um exemplo claro da
importância da redivisão territorial do País. Roraima,
que era um longínquo pedaço do Estado do Amazo-
nas, encravado dentro da Venezuela, não conseguiu,
durante décadas, passar de uma simples freguesia,
uma simples vila localizada às margens do Rio Bran-
co. Só após 1943, com a decisão do então Presidente
Getúlio Vargas de retirar uma parte do Amazonas e
criar o Território de Roraima, assim como criou o Ter-

ritório do Amapá e o Território do Guaporé, hoje Esta-
do de Rondônia, foi que realmente aquela região co-
meçou a se desenvolver.

Mas foram quatro décadas e meia como Territó-
rio Federal e, dentro desse modelo, as possibilidades
de desenvolvimento na região haviam se exaurido.
Como Território, éramos um pedaço do Brasil, onde
moravam inúmeros brasileiros que eram tratados
como departamento do então Ministério do Interior
que, na verdade, tratava da nomeação de governado-
res, quase sempre pessoas que nunca tinham ido até
aquele lugar e que lá chegavam com seus secretários
e assessores geralmente falando que iriam cumprir
uma missão.

Felizmente, com a decisão da Assembléia
Constituinte de transformar Roraima em Estado, pas-
samos a viver uma nova realidade. Deixamos de ser
um pedaço isolado do Brasil praticamente dentro da
Venezuela para termos a estrada BR-174 asfaltada,
ligando-nos com o Amazonas e, portanto, com o Bra-
sil, porque vivíamos o paradoxo de ser um território
que tinha estrada asfaltada da capital Boa Vista para
a Venezuela, mas não a tínhamos asfaltada para o
Brasil. Então, só depois da criação do Estado foi pos-
sível efetivamente asfaltar essa estrada, porque a for-
ça política do governador eleito, de uma representa-
ção no Senado e na Câmara dos Deputados possibili-
tou que se obtivesse, do Governo Federal, a atenção
e os recursos necessários para a realização do asfal-
tamento da BR-174 e, agora, a conclusão da ponte
mais importante nessa estrada, que é a ponte sobre o
Rio Branco, com um vão superior a 700m.

Na verdade, nesses dez anos – porque não con-
to o período em que ficamos entre a criação e a insta-
lação –, mudamos muito para melhor. Quero, portan-
to, ao registrar o aniversário de criação do meu queri-
do Estado de Roraima, salientar a importância do de-
bate que vem sendo travado nesta Casa, já com a
aprovação pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre a criação de novos Estados e Terri-
tórios nos gigantescos Estados do Amazonas, Pará e
Mato Grosso.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço V. Exª com muito prazer.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Não
tenho a menor intenção de embaçar o brilho desse
extraordinário pronunciamento que V. Exª faz, mas
não me contive, por sentir a intensidade e a força do
sentimento que V. Exª expressa ao registrar o aniver-
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sário de criação do Estado de Roraima, que ocorreu
exatamente na mesma data e pelo mesmo instrumen-
to, a Assembléia Nacional Constituinte, que aprovou
uma nova Constituição e criou esses novos Estados
da Federação: o Estado de Tocantins, que represen-
to, o Estado de V. Exª e o Estado do Amapá. Assim
como estamos vivendo uma experiência inusitada,
forte, importante e significativa para o desenvolvi-
mento e integração nacional do nosso Estado, tenho
certeza de que V. Exª está sentindo o mesmo, após a
transformação de seu Território em Estado, pois Ro-
raima tem buscado, com as suas forças, lideranças e
capacidade, o seu próprio caminho, o seu próprio
destino, atendendo, desse modo, às inúmeras de-
mandas dos roraimenses. Portanto, saúdo V. Exª e,
por seu intermédio, a brava gente roraimense pelo
12º aniversário de criação e pelo 10º de instalação
desse novo e importante Estado da Região Norte do
País.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço imensamente o seu aparte, Senador Leo-
mar Quintanilha, porque representamos dois mode-
los diferentes de redivisão territorial – eu, um territó-
rio, e V. Exª, o Estado de Tocantins, desmembrado de
Goiás –, os quais demonstram o acerto da existência
de Estados pequenos e médios. A área média dos
Estados do Sul e Sudeste não é superior a 200 mil
quilômetros quadrados; nos Estados do Nordeste, ela
não supera 175 mil, enquanto no Amazonas é de 1,6
milhões; no Pará, de 1,3 milhões, e, no Mato Grosso,
de mais de 900 mil quilômetros quadrados. O registro
que faço do aniversário de criação do Estado de Ro-
raima – no qual incluo os Estados do Amapá e do To-
cantins, que V. Exª representa – serve, também, para
reavivar esse debate.

Finalizando, parabenizo o povo de Roraima, na
pessoa do seu Governador, Neudo Campos – que
tem desenvolvido um excelente trabalho no Estado –,
pela data de criação do nosso Estado.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Mozarildo
Cavalcanti o Sr. Edison Lobão, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Carlos Patrocínio, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra ao eminente Senador Edison Lobão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.) – Sr.Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, eu aqui venho para
honrar e homenagear um notável homem público e

estadista, o Presidente José Sarney. E não me propo-
nho a discorrer sobre sua vasta biografia, toda ela
edificada no serviço ao nosso País. Dias virão em que
nós, para sermos justos, dissertaremos sobre esse
político de passado tão exuberante.

Ao longo de sua vida pública, S. Exª fez o que
um estadista precisaria fazer e, sabiamente, não fez o
que um homem público abençoado pela sabedoria
não deveria fazer.

Hoje desejo falar sobre um episódio recente de
sua participação nas relações internacionais de nos-
so País.

Permito-me lembrar que comemoramos, no ano
2000, o 15º aniversário de um fato extraordinariamen-
te importante para a História do Brasil e do continente
sul-americano. Trata-se da Ata de Foz de Iguaçu, as-
sinada pelos Presidentes José Sarney e Raul Alfon-
sín, em 1985, que marcou o fim das rivalidades histó-
ricas entre Brasil e Argentina, o início do processo de
integração do Cone Sul – Mercosul _, e mudou a His-
tória do continente.

Foi o prestigioso jornal La Prensa, de Buenos
Aires, que, em seu editorial do último domingo, dia 1º
de outubro, alertou para o fato, destacando a passa-
gem pela capital argentina do ex-Presidente José
Sarney, na semana passada, no âmbito das comemo-
rações dos quinze anos do fato histórico a que me re-
firo.

Salienta o editorial de La Prensa que, então,
abria-se na América do Sul uma grande esperança,
estimulada por Sarney, que, referindo-se a uma certa
distorção em relação ao projeto original, afirmou im-
por-se o relançamento do bloco regional para a supe-
ração das dificuldades. Além de concretizar as metas
comerciais, o projeto devia aprofundar os ideais que
nortearam a Ata de Iguaçu. Como ressaltou o impor-
tante jornal argentino, Sarney “faz um verdadeiro cha-
mado à reflexão daqueles que, nesses anos, têm en-
frentado permanentemente as dificuldades do inter-
câmbio”.

O editorial conclui que “neste opaco aniversário
do Mercosul, encontrou-se no ex-Presidente José
Sarney a voz serena e adequada para resolver os
problemas”, pois “Sarney não ocultou as dificuldades
existentes entre Brasil e Argentina – no âmbito do blo-
co regional – ao refletir que um projeto desta grande-
za não se faz sem problemas e que ambos os países
devem ter um projeto de crescer juntos e não de em-
pobrecer juntos”.

“Aí está a equação exata”, afirmou o editorialis-
ta.
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Durante a sua visita à Argentina, o
ex-Presidente foi convidado pelo Presidente De la
Rúa a visitá-lo na Casa Rosada, para encontro no
qual foram passados em revista os temas do relacio-
namento bilateral e da agenda do Mercosul. Fez con-
ferência na Universidade Nacional do Centro da Pro-
víncia de Buenos Aires, encontrou-se com intelectua-
is, escritores e cientistas políticos, e foi homenageado
pelo Chanceler Adalberto Rodríguez Giavarini com
jantar no Palácio San Martin. Em todas as ocasiões, o
Senador José Sarney enfatizou que o período de for-
mação de uma área de livre comércio, com tarifa zero,
e da união aduaneira já está esgotado, sendo neces-
sário, doravante, marchar em direção ao alargamento
e aprofundamento do Mercosul. Alargamento para
abarcar todos os países da América do Sul e aprofun-
damento na direção de um verdadeiro mercado co-
mum – com coordenação de políticas macroeconômi-
cas: fiscal, de câmbio e de juros – com moeda e ban-
co central comuns. Defendeu a adoção, no seio do
bloco, da livre movimentação de capitais, serviços e
mão-de-obra, políticas sociais comuns e de um parla-
mento regional, eleito diretamente pelo povo. Priori-
dade para organismos supranacionais e, finalmente,
a integração, não somente comercial, mas também fí-
sica, política, científica, tecnológica e cultural.

Ressaltou o Senador José Sarney que o Merco-
sul é um projeto para a construção de um destino co-
mum. Que seu destino não é somente beneficiar gru-
pos ou setores empresariais, mas, sobretudo, melho-
rar as condições de vida do povo, do consumidor que
necessita melhores produtos a preços mais baixos,
melhores condições de vida e empregos.

A presença e as declarações do Senador José
Sarney tiveram ampla cobertura da imprensa porte-
nha, o que confirma o grande prestígio de que desfru-
ta no país, o grande interesse e o afeto que desperta
junto aos seus interlocutores argentinos. Sempre lhes
leva uma palavra de sabedoria, de conselho, de sen-
sibilidade política e, sobretudo, de grande entusiasmo
pelo projeto de integração regional e de aliança estra-
tégica Brasil-Argentina.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – V. Exª
me permite um aparte?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Concedo
o aparte ao eminente Senador Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Sena-
dor Edison Lobão, V. Exª faz uma homenagem muito
justa ao Presidente José Sarney. O Mercosul é de vi-
tal importância para o Brasil, no que tange a sua eco-
nomia e à integração da América Latina. No entanto,

depois do Presidente Sarney, o projeto tem avançado
muito pouco. Somente o Sul do País está-se integran-
do a ele, dando-nos a impressão de que o Mercosul
existe apenas para integrar os países limítrofes com
os estados daquela região brasileira. O objetivo de in-
tegração de toda a América está deixando de fora,
por exemplo, a Venezuela, a Guiana, o Suriname e
outros países integrantes do Pacto Andino. No entan-
to, é incontestável que se não fosse a ação do Presi-
dente Sarney isso nem sequer teria começado. Mais
do que isso, gostaria de registrar a importância, espe-
cialmente no que se relaciona ao meu estado, da Pre-
sidência do ilustre Presidente José Sarney, o qual le-
vou para lá a Universidade Federal de Roraima. O
Presidente José Sarney sancionou um projeto de lei
de minha autoria, um projeto autorizativo. Discute-se
muito a conveniência e até mesmo a legalidade dos
projetos autorizativos. No entanto, o Presidente Sar-
ney não hesitou em sancionar e torná-lo lei e em im-
plantar a universidade, criando seu corpo de profes-
sores e funcionários. Portanto, faço esse registro,
aduzindo-o ao pronunciamento de V. Exª, da criação
não apenas da Universidade Federal de Roraima,
como também da Universidade Federal do Amapá,
descentralizando, portanto, o saber neste País, pois
tudo está centralizado no Sul e no Sudeste. Essa vi-
são do Presidente Sarney fez com que também esta-
dos recém-criados, como o Amapá e Roraima, pu-
dessem contar com uma universidade federal. Muito
obrigado.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – O que re-
gistra V. Exª é a ampla visão de estadista do Presiden-
te José Sarney. Em verdade, Senador Mozarildo Ca-
valcanti, o Mercosul encontra-se em sua fase de ado-
lescência e haverá de crescer com sacrifícios. Nada
de grandioso se faz sem sacrifícios.

Aliás, um sociólogo e pensador francês já nos
dizia que as grandes causas exigem grandes sacrifí-
cios. Assim é com o Mercosul: aos poucos vai se con-
solidando e, com a ação indormida de homens do
mundo, como José Sarney, começa a gerar os seus
verdadeiros frutos. Na verdade, o Mercosul desti-
na-se a ter um papel transcendental no futuro próximo
da América Latina.

No que diz respeito à Educação, também é Sar-
ney um madrugador nessa matéria. A universidade a
que V. Exª se refere é apenas uma das tantas que
S. Exª espalhou por este País, a começar pelo Estado
do Maranhão, que recebeu a primeira universidade
pelas mãos do Governador de então, José Sarney.

254 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO 2000



O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço V. Exª,
Senador Romero Jucá.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Meu caro
Senador Edison Lobão, é com satisfação que ouço o
registro de V. Exª do reconhecimento da imprensa
portenha à ação de estruturação do Mercosul e de ar-
ticulação para a formação de um bloco político e eco-
nômico forte em nossa região. Sem dúvida, o Presi-
dente José Sarney foi o grande construtor do Merco-
sul. S. Exª, com seu trabalho diuturno, suas viagens e
articulações em toda a região, fez com que o sonho
de um bloco econômico se tornasse realidade, com
todas as dificuldades que conhecemos, com os entra-
ves burocráticos e diferenças locais que existem para
uma integração desse porte. Mas, sem dúvida, o so-
nho de alguns homens foi muito maior do que as difi-
culdades. Como Governador de Roraima à época,
acompanhei o esforço do Presidente Sarney para in-
tegrar não apenas a Argentina, o Uruguai e o Para-
guai. Em duas oportunidades, acompanhei o Presi-
dente Sarney à Venezuela, ocasião em que tratou,
juntamente com o Presidente Carlos Andrés Pérez,
do início da integração dos países do Pacto Andino ao
Mercosul. Portanto, o reconhecimento histórico que
cabe a essa ação do Presidente Sarney já começa a
ser efetiva no momento em que outros países reco-
nhecem e registram na imprensa um fato tão auspici-
oso. Parabenizo V. Exª pelo registro que faz aqui. O
Presidente José Sarney tem o seu lugar já definido na
História brasileira, pela postura democrática com que
atuou durante o período de transição – a passagem
de um regime autoritário para um regime de plena de-
mocracia _, pelo esforço pessoal com que se dedicou
a todas as causas democráticas e a todas as ques-
tões para implementar uma solução como essa que
ocorreu no Brasil, sem medidas de força, sem pres-
sões e com amplos direitos preservados. Portanto,
aplaudo V.Exª por seu discurso e registro que o Sena-
dor e Presidente José Sarney, pelo seu trabalho, pela
vida pública que exerceu e exerce em nosso País, é
um orgulho para todos nós que fazemos o Senado da
República.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Senador
Romero Jucá, a palavra de V. Exª é tanto mais impor-
tante quanto se sabe que V. Exª é uma testemunha
pessoal do que ocorreu com a formação do Mercosul,
pois lá esteve com o Presidente Sarney. É vizinho da
área que compõe o Mercosul e sabe o quanto de sa-
crifício teve esse projeto extraordinário, cujos frutos

começam a surgir e surgirão em grande escala num
futuro próximo. O Presidente Sarney, exatamente por
ser um homem de visão ampla, foi capaz, como Presi-
dente da República, de dirigir, presidir a transição
com absoluta segurança, tolerância e paciência, mas
sobretudo com sabedoria. Graças a isso, estamos vi-
vendo hoje a atmosfera ionizada do regime democrá-
tico da plena liberdade em que o povo brasileiro gosta
de viver.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero as-
sinalar o orgulho que constitui para esta Casa contar
entre seus pares com a elevada figura ímpar do Sena-
dor José Sarney, reconhecido universalmente como
grande estadista das Américas, referência para todo
o continente, como bem demonstra, também, matéria
de página inteira publicada a 10 de setembro último
pelo mais importante jornal mexicano – Reforma.
Este qualificado órgão ressalta a importância de Sar-
ney para o processo de transição política no continen-
te e invocou, como exemplo a ser seguido pelo Méxi-
co, sua gestão na Presidência do Brasil, cujo governo,
nas palavras do jornal mexicano, foi “conduzido com
tal maestria que jamais, nem nos momentos mais ten-
sos, se produziu um dos quartelazos que caracteriza-
ram o processo na região”.

Se o século XX foi marcado, na área da política
externa brasileira, pela atuação do Barão do Rio
Branco, à frente de nossa Chancelaria entre 1902 e
1912, fixando definitivamente as fronteiras do Brasil,
foi também pela determinação e diplomacia presiden-
cial de José Sarney que se enterraram para sempre
as teorias – elaboradas ao longo de gerações – que
advogavam a inevitabilidade das rivalidades com a
Argentina. Graças a essa excepcional atuação, desa-
pareceram as nuvens negras de uma corrida nuclear,
que já se desenhava em 1985, de conseqüências im-
previsíveis.

São fatos, Sr. Presidente, que precisam ser lem-
brados para que se fixem, na memória nacional, os
acontecimentos e os nomes que tanto marcaram o
nosso passado.

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer na home-
nagem que agora presto ao Presidente José Sarney.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Emi-
nente Senador Edison Lobão, a Mesa Diretora do Se-
nado também se associa às manifestações de apreço
ao grande ex-Presidente da República e ex-Presidente
desta Casa, Senador José Sarney.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra ao próximo Senador inscrito, Senador
Leomar Quintanilha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assomo
a tribuna nesta manhã para registrar, nos Anais desta
Casa, a imensa alegria que sente a brava gente to-
cantinense ao comemorar o 12º aniversário de nosso
querido e novo Estado do Tocantins.

O sonho de sua criação, entretanto, remonta a
data bem mais antiga. A primeira manifestação em fa-
vor da autonomia do norte goiano partiu do Desem-
bargador Joaquim Theotônio Segurado, que liderou o
movimento pela criação da Comarca de Palma, maior
aspiração do povo nortense, que já não suportava
mais o isolamento a que estava condenado.

Em 18 de março de 1809, por meio de alvará do
Príncipe Regente, D. João VI, finalmente, foi criada a
Comarca da Palma, da qual Theotônio Segurado tor-
nou-se o primeiro ouvidor. Seis anos mais tarde, em
1815, ele criava a Vila de São João da Palma. Toda-
via, o sonho de autonomia só seria totalmente realiza-
do quase 200 anos depois, mais precisamente em 5
de outubro, com a promulgação da atual Constituição
Federal. Hoje, o Tocantins é um Estado consolidado,
com sua organização político-administrativa já plena-
mente atingida. E a melhor forma de celebrar o 12º
aniversário da mais nova unidade da Federação é fa-
zendo um merecido registro do extraordinário desen-
volvimento que a outrora esquecida região norte de
Goiás experimentou neste período. Esse avanço se
deu não apenas nas obras de infra-estrutura disponi-
bilizadas à população, na sua maioria carente, mas
sobretudo porque se lhes deu cidadania e se garantiu
que as suas tradições, hábitos e costumes fossem
preservados. O orgulho de ser tocantinense está hoje
estampado nos semblantes daquela valorosa gente,
que trabalha arduamente para superar os desafios
que se apresentam e se soma às autoridades consti-
tuídas na busca do sucesso econômico e do
bem-estar social.

A população de 1,2 milhão de habitantes do To-
cantins está distribuída numa área de 278 mil quilô-
metros quadrados. A vocação econômica do Estado é
para o setor primário, com destaque para a produção
de grãos e para a pecuária. Com terras férteis, esta-
ções climáticas bem definidas e excelente índice de
precipitação pluviométrica, o Tocantins apresenta-se
como a nova fronteira agrícola do País. Além disso,
possui localização geográfica estratégica, fazendo a

ligação das Regiões Norte e Nordeste com o Cen-
tro-Sul do Brasil.

Desde o seu primeiro governo, o Governador Si-
queira Campos tem-se empenhado em implementar
a infra-estrutura básica do Estado, necessária ao seu
desenvolvimento econômico sustentado, respeitando
a sua vocação natural e a preservação ambiental.
Investiu, então, em obras que viessem a permitir a in-
tegração física das diversas regiões do Estado e des-
te com as demais unidades da Federação. Só nos últi-
mos seis anos, foram pavimentados mais de quatro
mil quilômetros de rodovias, o que permitiu a interliga-
ção de Municípios antes completamente isolados a
outras regiões do Estado. Além das estradas estadu-
ais e vicinais, a construção de rodovias federais,
como a BR-242, que cortará o território tocantinense
no sentido leste/oeste, são aguardadas com grande
expectativa.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Leo-
mar Quintanilha, V. Exª me permite um aparte?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Ouço V. Exª com prazer, Senador Edison Lobão.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Leo-
mar Quintanilha, V. Exª homenageia os 12 anos de
existência de Tocantins, Estado de V. Exª. Acompa-
nhei, como Deputado, à época, a luta de Siqueira
Campos para a sua criação. Dir-se-á que ela não de-
pendeu apenas dele. Sim, é verdade; dependeu de
muitos, inclusive de V. Exª, que, àquela época, segu-
ramente torcia por esse desiderato, e também do Se-
nador Carlos Patrocínio. O fato é que, no bojo desta
luta imensa, tornou-se vitoriosa a idéia da criação do
Estado de Tocantins. Siqueira Campos e eu éramos
Deputados, ambos do mesmo Partido, ambos Vi-
ce-Líderes. Eu me lembro de Siqueira Campos, no
Serviço Médico da Câmara dos Deputados, combali-
do, já esquálido, numa greve de fome pela criação do
Estado com que sonhava e imaginava. Siqueira Cam-
pos não se entregou a essa greve desde logo; primei-
ro, lutou bravamente pela criação do Estado. Diante
do insucesso, partiu para a solução heróica e acabou
vitorioso. Grande político, tornou-se Governador do
Estado e revelou-se também extraordinário adminis-
trador. V. Exª cita o número que tanto homenageia
essa administração de Siqueira Campos: quatro mil
quilômetros de estradas construídas, de boa qualida-
de – eu as conheço. Siqueira Campos, portanto, hon-
ra as suas tradições de homem público, de adminis-
trador, de patriota e de estadista. V. Exª acompanhou
essa luta toda e é um devoto do Estado do Tocantins.
Não posso deixar, portanto, de homenagear tanto o
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Estado de Siqueira Campos, com também V. Exª e
seus colegas, Deputados e Senadores do Estado do
Tocantins. Meus cumprimentos a V. Exª e, sem dúvi-
da, ao nosso Presidente Carlos Patrocínio.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Agradeço ao nobre Senador Edison Lobão, do nosso
Estado-irmão, o grande Estado do Maranhão, que co-
munga interesses com Tocantins. Lembra V. Exª, com
muita propriedade, a extraordinária luta travada pelo
então Deputado Siqueira Campos para sensibilizar as
duas Casas que integram o Congresso Nacional so-
bre a importância da redivisão territorial do País e da
criação do Estado do Tocantins. V. Exª lembra um dos
muitos e importantes episódios dessa longa luta por
S. Exª travada e me faz recordar, com uma ponta de
nostalgia, uma parte dela de que participamos.

E a brava gente tocantinense, nobre Senador
Edison Lobão, tem um reconhecimento profundo por
esta Casa e por V. Exª, que, Constituinte à época, tem
uma responsabilidade enorme pela criação do Esta-
do do Tocantins. V. Exª, membro da Câmara dos De-
putados – se não me falha a memória –, contribuiu
para que essa nova unidade da Federação, para que
esse sonho de milhares de pessoas que moravam
nas terras cingidas pelos rios Araguaia e Tocantins e
que experimentavam o processo de isolamento pu-
desse materializar-se, esse sonho de alcançar sua
autonomia e buscar seu próprio destino.

Registro, pois, nesta manhã, por intermédio de
V. Exª, a homenagem ao Congresso Nacional e aos
demais membros daquela memorável Assembléia
Nacional Constituinte, que tornaram possível a mate-
rialização do sonho da brava gente tocantinense.

Mas, Sr. Presidente, não se pode pensar em
progresso econômico sem estradas e sem energia.
Por isso, o Governo investe pesadamente no Pertins
– Programa de Eletrificação Rural do Tocantins, cuja
finalidade é levar energia ao interior do Estado, ao ho-
mem do campo, seja ele grande, médio ou pequeno
produtor. Por meio de 36 mil quilômetros de novas re-
des, mais de 18 mil propriedades rurais serão con-
templadas. Esse programa fortalecerá a pecuária, a
agricultura, enfim, as atividades do setor primário,
permitindo ao produtor rural modernizar, intensificar e
industrializar a sua produção.

Ainda no setor agropecuário, o Governo tem a
preocupação constante de apoiar o produtor rural.Por
meio dos programas Lavouras Comunitárias e Bacia
Leiteira, mais de 300 tratores e implementos agríco-
las já foram distribuídos, estrategicamente, no Esta-
do, por intermédio de Prefeituras ou associações de

produtores. A mecanização do setor é a única forma
de baratear custos e tornar os nossos produtos com-
petitivos. Na área de irrigação, diversos projetos, ten-
do como destaque o Rio Formoso, têm procurado dar
um toque de modernidade à exploração desse setor.

Para garantir a nossa autonomia no setor de
energia estamos construindo em ritmo acelerado a
Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, no rio
Tocantins. Quando concluída – cuja previsão é 15 de
setembro do ano que vem – a usina terá capacidade
de gerar 850 megawatts, energia correspondente a
seis vezes o atual consumo do Estado. Várias outras
usinas hidrelétricas de menor porte serão construí-
das em regiões estratégicas nas bacias dos rios To-
cantins e Araguaia para atender, não somente a de-
manda do nosso Estado, que já será suprida pela Hi-
drelétrica Luís Eduardo Magalhães, mas a uma de-
manda reprimida do nosso País.

Na área da educação, podemos afirmar que a
escola chegou a todos os Municípios tocantinenses.
São mais de 300 mil alunos com material escolar, uni-
forme e merenda. Os professores, valorizados, rece-
bem salários equivalentes aos pagos nos grandes
centros do País, e em dia, passando por cursos de
qualificação e atualização. Os alunos da rede pública
têm acesso ao que existe de mais moderno em ter-
mos de equipamento de informática e de telecomuni-
cações. Para os adultos que não tiveram a oportuni-
dade de freqüentar os bancos escolares desenvol-
veu-se o Programa ABC da Cidadania, que visa erra-
dicar o analfabetismo no Tocantins. Outro programa
que tem sido referência na área de educação e assis-
tência social é o programa denominado Pioneiros Mi-
rins. É o maior programa bolsa-escola do País; são
mais de 30 mil crianças atendidas, recebendo forma-
ção moral e cívica, reforço escolar, alimentação e
conteúdo cultural. Além disso, praticam esportes e re-
cebem iniciação profissional.

À saúde é dispensada igualmente a atenção ne-
cessária. O Estado, que dispunha de apenas 62 leitos
públicos à disposição de quase um milhão de habitan-
tes, hoje conta com 3.401 leitos, distribuídos em 66
hospitais públicos, 46 privados, 191 postos de saúde
e 64 centros de saúde. O Programa de Agentes Co-
munitários de Saúde reúne 2.500 profissionais que
acompanham 181.717 famílias, num total de 781.383
pessoas atendidas em seus domicílios em todo o To-
cantins, em uma medicina preventiva.

Outros projetos de iniciativa da União são
aguardados com expectativa pelo Tocantins. A Ferro-
via Norte-Sul já ingressou no território tocantinense e
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seguramente solucionará um dos mais graves proble-
mas que enfrenta não somente o Tocantins, mas a re-
gião centro-norte do País, pela inexistência de uma
logística de transporte de carga pesada a longa dis-
tância a custo baixo, já que o Brasil, equivocadamen-
te, vem privilegiando há muitos anos, ao longo da sua
existência, a modal rodoviária, sabidamente a modal
mais cara de transporte do mundo. A Ferrovia Nor-
te-Sul e a Hidrovia Araguaia-Tocantins integram o
Corredor Multimodal de Transporte Centro-Norte,
cuja concretização alavancará o desenvolvimento
econômico não só do Estado mas de toda a região
Norte e Nordeste. Uma vez pronta, a Ferrovia Nor-
te-Sul terá capacidade de transporte de mais de 15
milhões de toneladas de carga por ano, oferecendo
grandes oportunidades de investimentos na agricultu-
ra, pecuária e mineração. A utilização do potencial
navegável dos rios Araguaia e Tocantins permitirá o
transporte de cargas e passageiros a um custo infini-
tamente inferior ao rodoviário.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é deveras
espantoso como a realidade do Tocantins vem-se
transformando nesses poucos anos de sua existên-
cia. Na Capital, Palmas, cidade com apenas 11 anos
de existência, mas que já beira os 150 mil habitantes,
estaremos inaugurando no próximo dia 12 a primeira
etapa do Estádio de Futebol Nilton Santos, que terá
capacidade para acomodar 35 mil torcedores quando
estiver totalmente concluído, numa demonstração
inequívoca de que no Tocantins damos prioridade ab-
soluta ao esporte, como fator de integração social,
mas sobretudo como estímulo às nossas crianças e
jovens na escolha de uma atividade complementar
saudável para evitar que os nossos jovens, pela au-
sência de propostas ou iniciativas, enveredem pelos
descaminhos da vida, infelicitando suas famílias, com
envolvimento na criminalidade e na prostituição

Já se encontra em estágio bastante avançado a
construção do Aeroporto Internacional da cidade.
Conseguimos, após oportuna iniciativa do Presidente
da República, a aprovação do projeto de lei que cria a
Universidade Federal do Tocantins, antiga reivindica-
ção da juventude local, e na verdade o resgate de
uma dívida da União para com o Estado, que era, até
então, o único Estado da Federação que não tinha
uma universidade federal.

O lago, que se formará em Palmas com o repre-
samento das águas do Rio Tocantins, com a constru-
ção da Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, ofere-
cerá excepcional oportunidade de lazer, ensejando a
prática de esportes naúticos, de pesca e de atração e

desenvolvimento de uma importante atividade econô-
mica que é o turismo. O governo acaba de lançar o
projeto de construção de uma ponte ligando os Muni-
cípios de Palmas e Paraíso, que será uma das mais
belas obras de arte da engenharia moderna, atraves-
sando esse lago a que me referi.

O 12º aniversário do Tocantins é certamente
uma data a ser celebrada. Aqueles que um dia ousa-
ram acreditar na realização do sonho de autonomia e
do desenvolvimento, hoje têm muito o que comemo-
rar. Na verdade, o Tocantins é uma demonstração ine-
quívoca da importância da redivisão territorial do
Estado. Saltos de qualidade extraordinários na vida
da população tocantinense podem ser registrados.

Encerramos, Sr. Presidente, registrando os nos-
sos cumprimentos e agradecimentos, mais uma vez,
ao Congresso Nacional, que teve uma participação
inestimável na criação do Estado. Mas, sobretudo, é
imperativo registrar o reconhecimento e o agradeci-
mento da brava gente tocantinense ao grande líder
daquele Estado, o sonhador, o tocador de obras, o ho-
mem que, talvez por inspiração divina, está sendo ca-
paz de transformar em realidade o sonho de tantos to-
cantinenses, o Governador Siqueira Campos, que fi-
nalmente está conseguindo realizar o sonho libertário
de tantos homens e mulheres que, com o seu trabalho,
com o seu suor, com a sua inteligência, constroem a
grandeza do novo Estado do Tocantins e do Brasil.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-

cedo a palavra à eminente Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pro-

nuncia o seguinte discurso.Sem revisão da oradora) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, durante todo
este ano tivemos o noticiário sendo ocupado por inú-
meras denúncias de corrupção, mais especificamen-
te no mês de abril, alavancadas pelas CPIs então em
funcionamento – Narcotráfico, Bancos, Medicamen-
tos e Judiciário. Essas denúncias tiveram maior espa-
ço no noticiário nacional e todos nós acompanhamos
as grandes mazelas da corrupção que envolve os di-
versos segmentos da vida pública.

Numa breve retrospectiva, poderíamos citar vá-
rios casos que foram noticiados, acompanhados pelo
Congresso Nacional, alguns analisados, de forma sa-
tisfatória ou não, por CPIs que foram operadas princi-
palmente no Senado.

Houve denúncias, e ainda hoje está acontecen-
do a investigação em torno do superfaturamento do
Tribunal Regional do Trabalho, no Estado de São Pau-
lo, com o desvio de R$169 milhões. Diante de todo
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aquele quadro, o Presidente Fernando Henrique Car-
doso fez uma declaração de causar espanto e estra-
nheza a quem acompanhou o caso. Como mandatá-
rio maior da Nação, em várias oportunidades, Sua
Excelência poderia muito bem ter atuado no sentido
de ajudar a instalação de algumas CPIs que teriam
contribuído em muito para acabarmos com a corrup-
ção, ou pelo menos estarmos criando uma nova cultu-
ra anticorrupção.

A declaração do Presidente foi exatamente a se-
guinte: ”o Brasil cansou da impunidade e da corrup-
ção“. Diz ainda que ”tem asco de tanta lama“, ao ler
nos jornais os noticiários sobre esse assunto.

Para um assunto como esse, contudo, não bas-
ta estarmos espantados ou termos asco; é preciso
que tomemos posições firmes no sentido de trabalhar
e de construir uma nova cultura no trato da coisa pú-
blica e da indevida apropriação das coisas alheias.

As denúncias de novas irregularidades na Pre-
feitura de São Paulo também foram acompanhadas
notadamente pelo noticiário nacional, com o envolvi-
mento direto do Prefeito Paulo Maluf em obras super-
faturadas.

O próprio Ministro Raul Jungmann admite que
75% dos latifúndios do País vivem situação de fraude
fundiária são fruto de grilagem ou propriedades que
só existem no papel. Esse é um caso típico de corrup-
ção, de que o Estado tem conhecimento e até teria
estrutura para operar no sentido de colocar termo a
essas irregularidades, mas lamentavelmente não tem
agido dessa forma.

Outro assunto é o desaparecimento no Banco
Central do processo que trata da quebra do Banco
Nacional.

Várias outras denúncias ocuparam o noticiário
brasileiro, como matéria de capa na revista Veja do
dia 12/04, sob o título ”Corrupção O Brasil diz basta!“.
A revista Veja arrola casos que envolvem policiais,
políticos, juízes, empresários e fiscais. Fala do senti-
mento que se espalha na sociedade, de que não há a
quem recorrer. Brasileiros sentem-se cercados por
autoridades corruptas, prontas a delinqüir em troca
de propina. E aí contam um caso dramático, em que
vemos como até a própria vida é negligenciada, com-
pletamente desprezada, em troca de algum tipo de
benesse, de algum tipo de vantagem ilícita por parte
daqueles que não têm nenhum escrúpulo em tentar
dar-se bem a qualquer preço. Refiro-me ao caso cho-
cante das mães da maternidade pública carioca e dos
doentes renais de São Paulo, que descobrem que a
alta taxa de mortalidade vigente se devia ao uso de

material de baixa qualidade, comprado como se fosse
de primeira, para os chefes embolsarem a diferença.

Observem que comportamento inaceitável: pes-
soas com responsabilidade de direção administrativa,
dentro de um hospital, compram material de segunda
categoria, como se fosse de primeira, para pacientes
de risco, embolsam a diferença e, em função da utili-
zação desses materiais, tais pacientes vêm a óbito!
Ou seja, pessoas inescrupulosas tiravam vantagem
dessa compra. Para mim, não há qualquer diferença
entre quem comete esse tipo de crime e aquele que
saca uma arma e mata para roubar.

Infelizmente, isso vem acontecendo no nosso
País.

A revista Veja publica a opinião da população e
aponta alguns elementos interessantes. É importante
analisarmos tais elementos, colhidos pela Veja nessa
matéria publicada no dia 12 de abril, porque as pesso-
as, a partir de seus próprios referenciais e por suas
próprias palavras, citam as razões da corrupção e o
que pensam dela. Diz uma dessas pessoas: ”o Brasil
é refém da corrupção e da ignorância“, mas há tam-
bém a opinião de que ”a corrupção existe mesmo en-
tre pessoas educadas, o que mostra que só a educa-
ção não resolve o problema“

Aqui é fundamental fazermos um parênteses,
porque a corrupção praticada por pessoas de baixa
escolaridade, pessoas simples, pessoas do povo –
existe também a desonestidade nos meios empobre-
cidos e pauperizados da sociedade –, é sempre mar-
ginal, não chegando à sofisticação dos grandes gol-
pes. A corrupção sofisticada é praticada exatamente
pelas pessoas com alto grau de escolaridade e que
são capazes de dar um golpe com inteligência, po-
dendo vir a causar prejuízos de R$169 milhões, como
o caso da construção do Tribunal Regional do Traba-
lho de São Paulo. Tivemos um Senador, com altíssi-
mo grau de inteligência, cassado em função do seu
envolvimento nesse caso de corrupção tão conhecido
e tão lastimável do nosso País.

As pessoas identificam, então, que a corrupção
é algo praticado pelas pessoas sem escolaridade,
mas também pelas que possuem conhecimento es-
colar. Entendo que a corrupção que causa maior pre-
juízo é principalmente a praticada pelos que têm
“competência” para usar seus conhecimentos na
realização de coisas nefastas aos interesses da so-
ciedade.

Na matéria, as pessoas continuam afirmando
ser fundamental um Judiciário ágil e forte e que a im-
punidade estimula a corrupção.
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É claro que o delito é praticado em duas oportu-
nidades: a primeira delas são as condições propícias
e a outra, a quase certeza da impunidade. Na corrup-
ção não é diferente, ocorrendo da mesma maneira.

Sem punir os corruptos serão necessários mais
de 500 anos para sermos um país decente essa é
uma das conclusões a que chegam as pessoas inter-
rogadas sobre a corrupção.

O famoso jeitinho brasileiro é uma forma simpá-
tica de iniciar o processo entre o que corrompe e o
que é corrompido. Infelizmente, às vezes até nos van-
gloriamos de que, no Brasil, sempre conseguimos dar
um certo jeitinho nas situações adversas. E as pesso-
as acabam cultivando e cultuando a cultura do jeiti-
nho, que é uma forma, ainda que pequena, talvez até
subliminar, de iniciação na cultura da corrupção. Isso
parece começar a partir da introdução desses refe-
renciais no inconsciente coletivo, aos quais devemos
estar muito atentos, porque, se somos tolerantes com
os pequenos delitos, por que não pensarmos que
essa tolerância começa a acontecer com os grandes
delitos? É a partir daí que começamos a não nos sen-
tir estranhos ou incomodados com determinadas cir-
cunstâncias.

Uma barragem nunca rompe imediatamente;
geralmente, começa com uma pequena infiltração,
depois um pequeno vazamento, aí sim, ocorrendo o
arrombamento da estrutura que segura aquelas
águas represadas. O mesmo ocorre nos procedimen-
tos ilícitos. Começa-se com uma pequena brecha,
uma pequena infiltração e, quando se percebe, a tes-
situra social começa a ser corrompida, os indivíduos
vão entrando por um caminho que os envolve, cada
vez mais, numa espiral crescente de delitos e, quando
se dão conta, já estão praticando os grandes delitos.
Portanto, a população também identifica o jeitinho
brasileiro como sendo um dos elementos que propi-
ciam uma espécie de iniciação à corrupção.

E continua para dizer que ”temos que ver a cor-
rupção como algo intolerável, inaceitável“, chamando
a atenção para o fato de que é preciso começar pela
adoção de uma atitude moral de repulsa à corrupção.

”A corrupção começa no dia-a-dia, não é só na
política“. Essa é uma conclusão muito interessante
que parte da análise do universo da sociedade, da
compreensão das mais diferentes formas de pensar e
sentir a corrupção por parte da sociedade.

A revista Veja desta semana traz uma matéria
em que a corrupção é vista não apenas dentro do es-
paço de ação dos políticos em suas relações com as
instituições públicas ou das empresas em suas rela-

ções com as instituições públicas. Chama-se a aten-
ção também para a corrupção em outras áreas, como
a corrupção nas empresas ou a corrupção no futebol,
que vem sendo acompanhada de perto pela opinião
pública – a propósito: foi proposta pelo Senador Álva-
ro Dias uma CPI para investigar o assunto.

A matéria mostra muito bem os diferentes focos
de corrupção na tessitura social: desde as instituições
públicas até o futebol e as empresas, as pessoas bus-
cam tirar vantagens ilícitas, independentemente de
estarem em espaço público ou privado.

”Os políticos são apenas a amostra do que é a
sociedade“. Essa é também uma conclusão muito in-
teressante. Não se pode pensar numa sociedade vir-
tuosa, em uma sociedade divinizada e, ao mesmo
tempo, em políticos e representantes satanizados. É
claro que os representantes políticos são a represen-
tação da sociedade. Aqueles que fazem boas esco-
lhas terão bons representantes; os que fazem as es-
colhas erradas terão maus representantes. Ninguém
chega ao Congresso Nacional, ao Executivo ou a
qualquer outro cargo eletivo se não for por uma dele-
gação da sociedade. Pode-se questionar os critérios,
os meios, as informações necessárias para se fazer
essa escolha, mas, em última instância, é a socieda-
de que delega o mandato seja para o bom ou para o
mau político. Se a maior parte for de maus políticos, é
porque a sociedade optou, a maior parte dela, por
eles; se a menor parte for de bons políticos, é porque
houve uma pequena parte da sociedade que se com-
prometeu com essa representação positiva. Nós até
podemos, como falei anteriormente, questionar se te-
mos o devido preparo para fazer essa escolha, mas
no sistema democrático as pessoas chegam aqui por-
que obtiveram uma delegação do povo.

Estamos anestesiados, nossos valores éticos
estão, de certa forma, em choque. No entanto, pelo
alto grau de exposição que começa a se observar
com relação aos fatos de corrupção, começa-se a
perceber o aumento da indignação da sociedade, em-
bora essa indignação não seja ainda forte o suficiente
para ser convertida em mecanismos de defesa institu-
cionais, em agilidade para as estruturas, principal-
mente dentro do Poder Judiciário, de modo a, por in-
termédio da punição, produzir exemplos para que as
pessoas se sintam intimidadas diante da possibilida-
de de praticar delitos relacionados à corrupção. De
qualquer forma, a indignação tem sido muito grande
por parte de sociedade.

Ainda com relação à corrupção, cito artigo da re-
vista Veja desta semana. Segundo a revista, o FBI
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calcula que, só nos Estados Unidos, US$ 400 bilhões
por ano sejam desviados de empresas para os bolsos
de funcionários desonestos e seus comparsas. Esse
artigo é interessante, porque contesta o senso co-
mum segundo o qual a corrupção é associada, quase
exclusivamente, ao universo da política. No meio pri-
vado brasileiro, uma empresa especializada na inves-
tigação de fraudes empresariais mostrou recente-
mente que a roubalheira vai pelo mesmo caminho
também dentro das empresas.

Foi feito também um estudo sobre o perfil do
corrupto dentro das empresas: quando se trata de
uma pessoa mais jovem, ela permite desvios ilícitos
mais ou menos em doses homeopáticas; quando já
tem uma certa idade, geralmente dá um grande gol-
pe, porque talvez sinta que não tem muito tempo a
perder e, então, tenta, numa única cartada, ”resolver“
os seus problemas de ascensão social.

Envolvendo o futebol, acompanhamos um caso
mais ilustre. Observamos péssimos resultados no es-
paço esportivo associado, pela maioria do povo brasi-
leiro, com a sua auto-estima, as suas esperanças, o
seu desejo de brilho que muitas vezes é ofuscado e
reprimido pela falta de oportunidades – espera-se do
mundo dos esportes, especialmente do futebol, a rea-
lização que não acontece no cotidiano. O caso Wan-
derley Luxemburgo é uma vergonha, uma decepção
muito grande associada a esse espaço de realização
popular. São várias as faces do escândalo posto para
a sociedade: desde a sonegação de impostos até fra-
udes na venda de passes de jogadores.

Infelizmente, estamos percebendo que não é
apenas na política que existe o viés da corrupção:
também no futebol, também nas empresas a tessitura
social precisa de um tratamento. E esse tratamento,
do meu ponto de vista, só poderá chegar a um resul-
tado satisfatório se fizermos um grande investimento
na ética ao longo do processo de formação do jovem,
ao longo do processo de construção de uma identida-
de política, de uma postura diante da vida. Viver numa
civilização em que o ter tem mais importância do que
o ser leva as pessoas a se permitirem fazer qualquer
coisa para ter aquilo que acham que pode lhes trazer
satisfação ou realização. Esse desejo egolátrico, pos-
to acima de outras aspirações, só pode levar a uma
desestruturação do ponto de vista moral. E é isso que
conseguimos com essa cultura do ter em detrimento
do ser: as pessoas lançam mão de quaisquer meios
para realizar essa sua ansiedade de ter as coisas
para serem importantes, e não serem importantes
como uma essência natural, ontológica do seu pro-

cesso de formação, de aquisição de conhecimento,
da sua postura diante da vida.

Lamentavelmente, se não fizermos o devido in-
vestimento nos valores éticos, nos referenciais mora-
is que não permitam, em hipótese alguma, tirar vanta-
gens que sejam ilícitas, sejam elas quais forem, va-
mos continuar com uma tessitura social completa-
mente deteriorada, ainda mais se as instituições não
tiverem a devida agilidade.

Quando as pessoas individualmente não agem
no sentido de evitar o delito, as instituições, o poder
de Estado deve estar preparado para fazer valer a lei,
aquilo que foi socialmente pactuado, para fazer valer
o pacto social da convivência democrática e do respe-
ito a determinados valores. Mas quando essas institu-
ições não funcionam, o que se observa, infelizmente,
é um estímulo ainda maior para que as pessoas prati-
quem delitos nos mais diferentes campos da vida,
não só na vida pública, mas, inclusive, dentro das em-
presas ou dentro de seja lá quais forem os espaços
que ocupam.

Apesar de ser a política o espaço mais visível da
corrupção, onde a corrupção aparece com maior for-
ça, onde a imprensa tem melhor acesso – como é es-
paço público, é assim que deve acontecer – é o que
tem dado maior contribuição para que a corrupção
seja visível e a sociedade possa, conhecendo a di-
mensão do problema, indignar-se e exigir medidas e
punição. E as CPIs têm sido um exemplo muito forte
disso.

Portanto, Sr. Presidente, se durante todos esses
meses tivemos uma exposição muito grande dos vári-
os casos de corrupção nos mais diferentes espaços
das relações sociais, seja no campo das instituições
públicas, seja dentro das instituições privadas, pode-
remos tirar talvez um saldo positivo de tudo isso: a so-
ciedade hoje busca pelo menos mostrar sua indigna-
ção, ainda que não orgânica, ainda que esporádica,
do meu ponto de vista, diante desse fenômeno. E
essa indignação é mostrada, como muito bem colo-
cou a revista Veja, a partir da percepção da socieda-
de de que o jeitinho brasileiro premia a esperteza,
considera inteligente e bem-sucedido aquele que
consegue driblar, de forma correta, determinadas cir-
cunstâncias que não lhe são favoráveis. Quaisquer
circunstâncias que não nos são favoráveis devem ser
resolvidas pelos meios lícitos e nunca pelos meios ilí-
citos. Pelo menos é isso que boa parte da sociedade
pensa, uma parte – a parte saudável – dos políticos
pensam. Há instituições que ainda conseguem funci-
onar preservando valores éticos de respeito, de ho-
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nestidade – isso já virou sinônimo de bobagem, pois
são honestas, e por isso bobas, as pessoas que não
sabem utilizar as oportunidades que lhes aparecem
diante da vida.

Portanto, aqueles valores que devem ser culti-
vados para que tenhamos uma cultura política, uma
cultura empresarial, uma cultura das relações sociais
que não sejam permissivas em relação aos ilícitos, ou
seja, que não funcionem como forma de resolver as
adversidades, têm que ser trabalhados junto aos jo-
vens, crianças e adolescentes nas escolas. Existem
casos de prática de ilícitos que são cometidos unica-
mente motivados pelo desejo de poder, de ter e de
acumular riquezas de forma desenfreada, lançando
mão de todas as formas possíveis. É o caso, por
exemplo, da compra de material de baixa qualidade
para ser utilizado em pacientes de risco, para embol-
sar a diferença. Como disse no início, não vejo dife-
rença alguma entre esse crime e aquele do indivíduo
que saca um revólver e atira em outro para tomar-lhe
uma jóia ou o dinheiro.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-

cedo a palavra ao eminente Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pronuncia

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço a palavra
hoje, Sr. Presidente, para fazer o registro em meu
nome, em nome da Liderança do PSDB e em nome
da Liderança do Governo: o Estado de Roraima com-
pleta 12 anos de criação. Parabenizo, pois, o Estado
de Roraima e sua população pelos 12 anos de cria-
ção como Estado.

Em 5 de outubro de 1988, eu, que era Governa-
dor do Território de Roraima, participei da solenidade
que instituiu a nova Constituição brasileira do nosso
País. E na Constituição era criado o Estado de Rorai-
ma, juntamente com o Estado do Tocantins e o Esta-
do do Amapá.

Sem dúvida alguma, o Estado de Roraima cres-
ceu muito nesses 12 anos e está encontrando o seu
caminho. Ainda passa por enormes dificuldades, mas
demonstra que pode ser um dos Estados onde se
pratica justiça social com mais igualdade, com mais
capacidade de trabalho e com mais produção. Temos
lutado para dar continuidade e preservar os ideais da-
quela ocasião.

O Estado de Roraima é um Estado de fronteira
agrícola, que se está iniciando. É um Estado novo for-
mado por milhares de brasileiros. Temos pessoas vin-
das do Rio Grande do Sul, Estado que tem uma parti-
cipação importante na consolidação de Roraima, por-
que, por meio de muitos moradores de Santa Maria,

da Universidade de Santa Maria e de um campus
avançado do Projeto Rondon, a população gaúcha
pôde contribuir para a formação do nosso Estado,
sendo hoje, inclusive, uma das vertentes culturais
mais fortes do nosso Estado. Há contribuições impor-
tantes prestadas por intermédio do próprio Centro de
Tradições Gaúchas – CTG. Também temos pessoas
que vieram do Nordeste, capitaneados pela popula-
ção do Maranhão, que, sem dúvida alguma, constitui
uma importante força de trabalho no Estado de Rorai-
ma, produzindo, principalmente no interior, a agricul-
tura de que o nosso Estado precisa. Brasileiros de to-
das as localidades foram para Roraima com o sonho
de viver melhor, de melhorar as condições de sua fa-
mília, de ter um pedaço de terra, constituir uma pe-
quena empresa, enfim, de realizar o sonho de todos
os cidadãos.

Nesse aniversário de 12 anos posso olhar para
trás e ver que algumas batalhas foram vencidas, mas
ainda existem muitos desafios a serem enfrentados.

Como Senador de Roraima, como uma das lide-
ranças da oposição no Estado, como partícipe dessa
luta que todos temos no Estado, quero aqui reafirmar
a pujança de Roraima, a minha confiança no futuro do
Estado. Um Estado que tem um povo trabalhador, um
povo ordeiro e um povo responsável não pode ter ou-
tro futuro senão um futuro grandioso e promissor. De-
sejo, portanto, felicidades e parabéns a todos os habi-
tantes de Roraima, a todas as pessoas que construí-
ram o nosso Estado. Tenho certeza de que nos próxi-
mos anos estaremos aqui fazendo discursos, de-
monstrando a pujança e o caminho correto que o
Estado vai trilhar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Emi-

nente Senador Romero Jucá, a Mesa Diretora do Se-
nado Federal quer associar-se a V. Exª em relação às
manifestações que faz no sentido de abraçar o povo
de Roraima. Associa-se ao Senador Mozarildo Caval-
canti pelas considerações que fez e ao Senador Leo-
mar Quintanilha, que reverenciou o 12º aniversário do
Estado do Tocantins, mandando os cumprimentos es-
peciais ao grande Governador Siqueira Campos e ao
Estado do Amapá, que também comemorou ontem o
seu 12º aniversário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra ao eminente Senador José Fogaça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pretendo abordar
nesta manhã um assunto que não tem sido objeto de
muitas discussões nesta Casa. Poucas vezes temos
dedicado os períodos da sessão para discutir a ques-
tão associada à segurança e defesa.
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Ontem mesmo, Sr. Presidente, já tinha eu a in-
tenção de tratar desse tema, mas faltou-me a oportu-
nidade, o momento mais adequado e oportuno. Havia
também a impossibilidade utilizar o tempo de lideran-
ça, para o qual não tenho autoridade e nem delega-
ção do Líder do meu Partido.

Hoje pela manhã, li no jornal O Globo um artigo
importante do Deputado do Partido Comunista do
Brasil, Edmilson Valentim, do Rio de Janeiro, que me
mostrou que é importante e necessário repercutirmos
esses conceitos, idéias, elementos de análise, princi-
palmente quando há o contraditório, quando há o con-
traponto, o diálogo ou no mínimo duas opiniões a se-
rem avaliadas e de certo modo confrontadas

Por isso, Sr. Presidente, aproveito a oportunida-
de desta manhã para trazer a minha opinião, a minha
palavra e o meu depoimento a respeito de assunto as-
sociado à segurança e à defesa do País, que é o com-
bate ao narcotráfico nas áreas de fronteira.

É importante registrar que anteontem, na Co-
missão de Desenvolvimento da Amazônia, da Câma-
ra dos Deputados, o Sub-Chefe de Inteligência do
Estado Maior de Defesa, o Contra-Almirante Hélcio
Blacke Espozel, fez uma exposição clara e precisa a
respeito do posicionamento do Brasil. Ele deixou bem
claro que o Brasil não permitirá o uso do território na-
cional para qualquer operação militar relativa ao com-
bate ao narcotráfico. Não porque o Brasil não queira
enfrentar de maneira decisiva e contundente o narco-
tráfico nessas áreas de fronteira amazônica, mas
simplesmente porque o Brasil entende doutrinaria-
mente – é uma compreensão conceitual da diploma-
cia brasileira, das Forças Armadas e do Ministério da
Defesa – que o combate ao narcotráfico não é uma
questão militar. As Forças Armadas podem oferecer
apoio logístico, de inteligência ou de instrução e servi-
ços de comunicação, mas o combate ao narcotráfico
é uma questão de natureza policial e deve ser enfren-
tado utilizando-se toda a sistemática que compete ao
sistema repressivo de caráter policial. No caso, a nos-
sa Polícia Federal é quem tem essa incumbência,
essa responsabilidade constitucional. Já ficou prova-
do que ao Exército não é dada essa atribuição, por-
que não dispõe das características, propriedades,
qualidades específicas que o combate ao narcotráfi-
co exige.

Ocorreu uma experiência recente no Governo
Itamar Franco. S. Exª entendeu que, para combater o
narcotráfico nos morros do Rio de Janeiro, era preciso
uma operação militar. Apesar do imediato cumpri-
mento da determinação presidencial por parte das
Forças Armadas, principalmente do Exército, ficou
provado que o Exército não tem treinamento nem

adequação funcional para prestar esse tipo de servi-
ço e a operação acaba não sendo bem-sucedida.

Daí por que é muito importante fixar isto com
clareza: o Brasil não vai permitir o uso do seu território
para qualquer operação militar no âmbito do chama-
do Plano Colômbia, que visa o combate do narcotráfi-
co via operações militares.

Embora essas áreas ou focos de ações militares
estejam a mais ou menos 700 quilômetros da frontei-
ra do Brasil, ainda há uma repercussão física, medi-
ante processos sociais que, de certa forma, vão se
desdobrar ao longo do tempo: imigração clandestina;
tentativa de arregimentação de indígenas nas áreas
demarcadas na fronteira entre o Brasil e a Colômbia;
a presença de forças clandestinas do tráfico ou das
guerrilhas na fronteira do Brasil para buscar suporte,
apoio logístico, alimento, veículos. Enfim, qualquer
tipo de necessidade pode determinar o deslocamento
na fronteira e, possivelmente, o aumento do tráfego
de precursores químicos, que são os componentes
utilizados na preparação da droga.

Há quem tema um deslocamento do centros e
das bases de produção da droga para dentro do terri-
tório nacional. Tudo isso pode vir a acontecer. Mas,
ainda assim, o Governo brasileiro tem uma posição
clara, inequívoca, imperturbável nessa questão: en-
tende que o combate ao narcotráfico não é uma ques-
tão militar. Aliás, devo dizer, o Governo tem o apoio do
Congresso Nacional, e pelo que observo do artigo do
Deputado Edmilson Valentim, do Partido Comunista
do Brasil, integrante de uma faixa de oposição dentro
do Congresso, esse espectro de apoio é o mais amplo
possível.

Entretanto, é preciso deixar bem claro que o Go-
verno brasileiro não é contrário a que a Colômbia
tome as suas decisões e se autodetermine soberana-
mente quanto ao modo pelo qual pretende combater
o narcotráfico. A Colômbia acaba de aceitar a presen-
ça de Forças Armadas de outro país e o apoio e o pa-
trocínio dos Estados Unidos e da Comunidade Euro-
péia. Mesmo que não se integre a essa operação, o
Brasil respeita o direito da Colômbia de tomar sobera-
namente as suas decisões. O governo colombiano –
democraticamente estabelecido, eleito pelo voto, legí-
timo e institucionalmente inquestionável – tem o direi-
to de definir sua política para combater o narcotráfico.

É importante que fique claro que o fato de o Bra-
sil não se integrar a essa operação não nos coloca
numa velha posição, no bojo da guerra fria, de antípo-
das básicos de qualquer ação americana no território
sul-americano ou neste hemisfério. Não se trata de
uma atitude antiamericanista, de uma atitude antípo-
da, no bojo do chamado sistema de guerra fria, já in-
teiramente superado e não mais existente no mundo,
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mas se trata de um posicionamento doutrinário, diplo-
mático, militar e de defesa e segurança do Brasil.

O Brasil não vê o narcotráfico como uma ques-
tão militar, mas sim como uma questão policial. Tem
que ser combatido duramente. Todas as medidas
mais severas e rigorosas devem ser adotadas, mas
está provado e comprovado para nós a inutilidade e a
inconseqüência da utilização das Forças Armadas
para esse tipo de ação repressiva. Quem está prepa-
rado, quem tem toda a formação conceitual, o domí-
nio das formas operacionais de atuação, quem co-
nhece toda a psicologia do narcotráfico e tem, portan-
to, a tecnologia para esse tipo de ação é a Polícia Fe-
deral, e não o Exército ou as Forças Armadas brasilei-
ras.

Elogio e apóio integralmente essa posição do
Estado Maior da Defesa no Brasil. Trata-se de posição
expressa pelo Subchefe da Inteligência em um depoi-
mento na Câmara dos Deputados anteontem, o Con-
tra-almirante Hélcio Blacker Espozel.

Sr. Presidente, o Brasil tem sido muito criterioso
e atuado com muito discernimento em relação ao
combate ao narcotráfico; tem sabido fazer escolhas
bastante claras dentro de um limite muito estreito de
opções, mas tem sido muito firme e decidido nessa
questão.

Após o fim da Guerra Fria, após a queda do
Muro de Berlim, após a supressão do chamado con-
fronto leste-oeste, os Estados Unidos – repito que
não estou elaborando mais um discurso antiamerica-
nista ou supostamente ”antiimperialista“ que há 10 ou
15 anos poderia fazer, mas tão-somente uma análise
doutrinária, técnica, de caráter político, sobretudo po-
lítico-doutrinário quanto à doutrina de segurança não
mais do que a doutrina de segurança e defesa – têm
elaborado e difundido no mundo, principalmente no
Terceiro Mundo, se essa expressão ainda cabe, nos
chamados países em desenvolvimento, países mais
pobres, a idéia de que, quando desaparece a Guerra
Fria, quando desaparece o confronto leste-oeste,
quando desaparece a União Soviética e a possível
ameaça de guerra que isso representava, quando
deixa de existir, quando se extingue o Pacto de Var-
sóvia e a Organização para o Tratado do Atlântico
Norte, a OTAN, adquire um novo modelo de atuação
que não é mais o do confronto leste-oeste, eventual-
mente os americanos. Isso tem sido difundido nas
universidades, nos fóruns de debate internacional,
nos grandes seminários internacionais. Os america-
nos têm difundido que, com a supressão da ameaça
soviética, que não existe mais, já que a União Soviéti-
ca se extinguiu, surgiram novas ameaças no novo
quadro da ordem internacional, que seriam eventual-
mente capazes de desestabilizar os mecanismos de

segurança hemisférica. Dentre elas estaria, primeiro,
o narcotráfico, para cujo combate seria necessário
empreender uma ação militar, operações conjuntas
interfronteiras entre os diversos países, principalmen-
te da América do Sul e, claro, de toda a América Lati-
na, ou seja, acordos operacionais de caráter militar.
Essa é a percepção de uma nova ameaça que pode-
ria desequilibrar a estabilidade institucional, a segu-
rança dos países do hemisfério.

O narcotráfico tem sido um tema predominante-
mente abordado, bem como as ameaças ao sistema
ecológico. A ecologia tem sido um tema reincidente-
mente abordado na análise e na configuração das
chamadas novas ameaças. Onde há uma ameaça à
tecnologia há uma ameaça também à segurança e à
defesa, o que justificaria operações militares conjun-
tas; ameaças no âmbito dos direitos humanos, no âm-
bito da guerrilha. Enfim, essa nova doutrina pós-Gu-
erra Fria surge no decaimento dos velhos conceitos
geopolíticos, que viam nas ligações de fronteira as
ameaças mais iminentes à segurança e à defesa das
nações. Também, é claro, substituindo aquela velha
doutrina do chamado inimigo interno, quando dentro
de cada país os que estivessem associados à União
Soviética, portanto, parceiros do comunismo interna-
cional, seriam supostamente ameaças para a estabi-
lidade de segurança e defesa.

Como essa doutrina de segurança nacional está
inteiramente superada, não tem mais nenhuma pro-
cedência, nenhuma razão de ser, não se justifica, em
hipótese alguma, embora em minha opinião nunca te-
nha se justificado, mas chegou a existir, agora substi-
tui-se essa doutrina por uma doutrina das chamadas
novas ameaças. Entre as novas ameaças estaria a
chamada questão do narcotráfico.

Felizmente, Sr. Presidente, o Brasil publicou já
uma política de defesa nacional, assinada e elabora-
da por militares brasileiros, técnicos especialistas em
defesa e segurança, diplomatas brasileiros, e assumi-
da inteiramente pelo Senhor Presidente da Repúbli-
ca, que é o Chefe supremo das Forças Armadas bra-
sileiras, segundo a nossa Constituição. Portanto, na
sua expressão doutrinária de defesa, o Brasil tem
uma outra visão: não vê ameaças imediatas no plano
internacional; respeita a autodeterminação dos po-
vos, a soberania da individualidade nacional de cada
país; e não vê o narcotráfico como um tema para ação
militar, mas, sim, para ação de caráter policial, para
ser atacado, combatido, reprimido por ações próprias
das instituições policiais de caráter civil.

Entretanto, ao contrário do que muitos costu-
mam fazer, não quero elogiar aqui os Presidentes da
Venezuela ou do Peru.Sei que os Partidos de Esquer-
da o tem feito, e até o Deputado Edmilson Valentim
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faz um elogio ao Presidente Hugo Chavez, da Vene-
zuela, mas não quero fazê-lo, nem ao Hugo Chavez,
nem ao Fujimori, porque suas práticas não foram mui-
to dessemelhantes, têm sido bastante parecidas.
Ambos, por meio de um moralismo autoritário, des-
montaram as instituições, ou seja, fecharam os Parti-
dos Políticos e o Poder Judiciário, e convocaram uma
assembléia constituinte dentro de um clima propicia-
do por esse moralismo autoritário. Agora, passados
mais de dez anos, no Peru, com a chamada ”Crise
Montesinos, o Sr. Fujimori demonstra a profunda cor-
rupção intestina que houve, e há, no seu Governo, e a
insustentabilidade moral do seu velho discurso mora-
lista-autoritário.

Portanto, não aposto no Sr. Hugo Chavez, con-
trariamente ao que fazem os esquerdistas, como o
detentor da consciência e da moralidade das esquer-
das continentais. Ao contrário, tenho bastante suspei-
ta, e uma posição de ”pé atrás“, desses senhores,
porque, geralmente, suas ações vêm acompanhadas
da destruição dos Partidos e do desmonte das institui-
ções democráticas, baseadas sempre nessa concep-
ção moralista-autoritária. No entanto, o caso Montesi-
nos mostra que há um recrudescimento da imoralida-
de com relação ao moralismo que sempre há nas prá-
ticas antiliberais – e falo em liberalismo político, não
em liberalismo econômico.

Sou um liberal sob o ponto de vista político, e
acredito que toda prática antiliberal, em política, tem
por trás de si uma profunda imoralidade democrática
e ética, como demonstra essa história do Sr. Fujimori,
que se vê na obrigação de renunciar depois que as
câmaras de televisão do Peru mostraram o seu Chefe
de Informação, o Sr. Montesinos, oferecendo dinheiro
para deputados votarem no Congresso Nacional. Por-
tanto, eu não faria, como as esquerdas têm feito com
tanto entusiasmo, elogios e engajamento com o Sr.
Hugo Chavez. Também houve elogios a Fujimori pela
renúncia. Disseram que o Presidente da República
deveria fazer o mesmo, que bom é o Fujimori e que o
Presidente Fernando Henrique deveria seguir o seu
modelo.

Longe de nós, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, a possibilidade de o Presidente Fernando Hen-
rique ter qualquer semelhança, a mais remota que
seja, com o Sr. Fujimori. Sua Excelência desenvolve
uma relação diplomática de respeito pela autodeter-
minação interna do Peru, até devido à necessidade
de preservação do equilíbrio e da segurança do he-
misfério, pois uma crise militar ou um golpe naquele
país seriam desastrosos para o Brasil e para a Améri-
ca do Sul. Por isso, o Presidente Fernando Henrique
faz todo o possível para que não haja esse golpe e a
ruptura das instituições no Peru. Isso é uma coisa,

mas querer que Sua Excelência seja sequer pareci-
do, ou que venha a ter atitudes semelhantes às do Sr.
Fujimori, é outra muito diferente, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Não

há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara e Romero

Jucá enviaram discursos à Mesa para serem publica-
dos, na forma do disposto no art. 203 do Regimento
Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Relatório de Ati-
vidades da Embrapa – Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária, relativo ao ano de 1999, é um docu-
mento que reflete aquele Brasil que vem avançando,
que vem dando certo. A Embrapa já é uma instituição
nacional consolidada e, ano a ano, vem demonstran-
do o valor da pesquisa e da sua articulação com o sis-
tema produtivo agropecuário brasileiro.

A Embrapa contribui para o crescimento, para a
modernização. Impulsiona o grande produtor rural, o
médio, o pequeno. Injeta vitalidade na agroindústria.
Tudo isso construído com o esforço constante em prol
da ampliação do conhecimento.

Neste ano, em que se comemorou o Descobri-
mento, é bem oportuno lembrar o esforço da Embra-
pa centrado no crescimento do conhecimento. Pois as
viagens do Descobrimento foram, em sua essência,
viagens de conhecimento. Desde a primeira caravela,
aqui desembarcou a curiosidade sobre nossos recur-
sos naturais e sobre as maneiras de usá-los, curiosi-
dade e espírito prático que também regem a nossa
moderna pesquisa agropecuária.

Muitos foram os estudiosos que, a partir do Des-
cobrimento, legaram ao mundo relatos candentes da
riqueza de nossa biodiversidade. Também trouxeram
plantas, animais e maneiras de aproveitá-los, que
hoje estão integrados à nossa maneira de ser, ao que
somos.

Essa histórica caminhada em busca do conheci-
mento, ora ao longo de picadas na mata, nos igara-
pés, nas furnas do alto das serras, ora nos laboratóri-
os, sob os microscópios, voltada para o interior das
células, reúne, num mesmo percurso, personalidades
de destaque, eventos, trabalhadores anônimos, avan-
ços e conquistas, inseridos no grande tecido de com-
preensão e compromisso representado pela nossa
instituição exemplar de pesquisa aplicada que é a
Embrapa.

A Embrapa que temos hoje é produto dessa he-
rança que vem de longe. É, ela própria, uma caravela
em viagem de descobrimento. Seus experimentos,
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suas publicações, os ganhos concretos que propicia
ao País, demonstram que o Brasil pode superar desa-
fios e que os está superando.

Basta consultar o Relatório de Atividades da
Embrapa para descobrir o vasto universo de pesquisa
que ela desenvolve. A cada ano, são cerca de 2.500
subprojetos de Pesquisa e Desenvolvimento e de De-
senvolvimento Institucional, distribuídos por tópicos
de projeto tais como: Recursos Naturais; Recursos
Genéticos; Pesquisas Básicas em Biotecnologia; Pro-
dução de Grãos; Produção de Hortaliças; Produção
Animal; Produção de Matérias-primas; Produção Flo-
restal e Agroflorestal; Produção de Agricultura Famili-
ar; Colheita, Extração, Transformação e Preservação
de Produtos Agrícolas; Proteção e Avaliação da Qua-
lidade Ambiental; Automação Agropecuária; Desen-
volvimento Rural e Regional; Produção de Frutas;
Intercâmbio e Produção de Informação; Sistemas
Estaduais de Pesquisa Agropecuária; Administração
e Desenvolvimento Institucional; Transferência de
Tecnologias, Comunicação e Negócios.

O Sistema Embrapa de Planejamento está ali-
nhado com o PPA – Plano Plurianual de Atividades,
do Governo Federal. A Embrapa abarca atividades de
pesquisa que são acompanhadas no contexto de pro-
gramas específicos do PPA, como são os de: Agricul-
tura Familiar, Conservação de Solos na Agricultura,
Biotecnoloiga e Recursos Genéticos; Cereais; Aqüi-
cultura; Avicultura; Suinocultura; Bovinocultura; Flo-
restas; Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebi-
das; Águas do Brasil e Parques do Brasil.

Ainda quanto ao PPA, a própria Embrapa foi en-
carregada de gerenciar 5 de seus programas: Oleagi-
nosas; Olerícolas; Caprino e Ovinocultura; Algodão e
Outras Fibras; e Agricultura de Precisão.

Todo esse extenso conjunto de atividades de
pesquisa frutifica em forma de um volumoso fluxo de
resultados, que podem ser divididos em 2 categorias:
a Produção Técnico-Científica, que são publicações;
e o Desenvolvimento de Tecnologias, Produtos e Pro-
cessos. O ano de 1999, conforme demonstra o Rela-
tório de Atividades, foi rico em resultados, em ambas
as categorias.

Quanto à Produção Técnico-Científica, a
Embrapa, em 1999, gerou o seguinte, em termo de
publicações de resultados de seu trabalho: 870 arti-
gos em periódicos nacionais; 381 artigos em periódi-
cos estrangeiros; 474 capítulos em livros nacionais;
59 capítulos em livros estrangeiros; 2.801 resumos
em anais de congressos; 1.103 artigos em anais de
congressos.

No que se refere à segunda categoria, ou seja,
Desenvolvimento de Tecnologias, Produtos e Proces-
sos, o quadro de resultados, em 1999, foi o seguinte:

129 cultivares geradas, testadas ou lançadas; 230
práticas agropecuárias; 36 insumos agropecuários;
48 processos agroindustriais; 115 metodologias cien-
tíficas; 17 máquinas, equipamentos ou instalações;
38 softwares; 43 estirpes; 705 monitoramentos ou zo-
neamentos.

A citação de um punhado de exemplos de todo
esse universo de resultados nos ajuda a visualizar
concretamente a natureza desses produtos científi-
cos. O Relatório de Atividades da Embrapa, sob o títu-
lo Novos Conhecimentos e Soluções, dá 123 desses
exemplos. Aqui citaremos apenas alguns deles, como
a seguir.

No setor de biotecnologia e recursos genéticos:
introdução, no País, de genes silvestres de feijão, am-
pliando a variabilidade genética e o conseqüente po-
tencial da produção nacional; obtenção de plantas
transgênicas de mamão, resistentes ao vírus da man-
cha-anelar.

No setor de recursos naturais e meio ambiente:
criação de um biodefensivo para a agricultura orgâni-
ca do Vale do São Francisco, inibidor de patógenos
das culturas de tomate, feijão, melão, melancia, mara-
cujá e uva; separador de sólidos de dejetos suínos
para pequenas e médias propriedades, com baixo
custo de investimento; zoneamento agroclimático de
Goiás, Tocantins, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul,
com simulação de balanço hídrico, indicando as áre-
as mais adequadas à cultura do arroz.

Quanto à produção animal e vegetal: lançamen-
to da cultivar de feijão mulatinho Bambuí, destinada à
região de Barreiras, Bahia, com tolerância a déficits
hídricos; lançamento de diversas cultivares de milho,
sorgo, soja, trigo, cevada, arroz, algodão e mandioca,
para regiões específicas do Brasil; identificação do
agente causador da ferida-brava, ou pitiose, em eqüi-
nos, no Pantanal, e desenvolvimento de vacina de
cura, armazenável a temperatura ambiente; identifi-
cação e catalogação de 105 plantas medicinais, de
ocorrência natural em Roraima; sistema de irrigação
por gotejamento subterrâneo do maracujá, com eco-
nomia de água da ordem de 40% em relação à micro-
aspersão; uso da leguminosa táxi-branco (Sclerolobi-
um paniculatum Vogel) para recuperação de áreas
degradadas, por deposição de folhas e ramos ricos
em nitrogênio e outros nutrientes.

Na agroindústria e alimentos: processo de pro-
dução de lingüiça, com baixo teor de gordura, e de
hambúrguer, com boas propriedades sensoriais, a
partir de carne de caprinos; método para detecção de
misturas e impurezas em café seco, torrado e moído,
por meio de análise de imagens multiespectrais, que
identifica e quantifica substâncias estranhas tais
como soja e cevada torradas.
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Sr. Presidente, sem sequer aflorar todo o atinen-
te a novos instrumentos, softwares e métodos de pes-
quisa, alinhei aqui somente alguns exemplos, dos 123
produtos citados no Relatório de Atividades da
Embrapa.

Percorrendo o relatório, constatamos a produti-
va ramificação de atividades da Embrapa. Por exem-
plo, sua articulação com órgãos estaduais de pesqui-
sa e com universidades. Digna de nota, também, é a
atividade internacional da Embrapa.Os programas de
cooperação técnico-científica que vêm sendo desen-
volvidos com centros de pesquisa de praticamente to-
dos os continentes contribuem para o crescimento do
setor brasileiro de agronegócio e têm posicionado o
Brasil como um destacado centro de tecnologia tropi-
cal. Em 1999, a Emprapa recebeu 24 missões estran-
geiras interessadas nos conhecimentos acumulados
nos seus diferentes centros de pesquisa.

Está em plena atividade o Labex-EUA, Labora-
tório Virtual da Embrapa nos Estados Unidos, situado
em Washington: é um centro de articulação de pes-
quisas com entidades internacionais e com universi-
dades americanas. Está em implantação o Labex-Eu-
ropa, que funcionará na cidade de Montpellier, Fran-
ça.

A Embrapa está presente também no Grupo
Consultivo para Pesquisa Agrícola Internacional, o
CGIAR, entidade internacional que congrega 16 cen-
tros internacionais de pesquisa agrícola voltada para
o aumento da produção agrícola dos países em de-
senvolvimento.

Sr. Presidente, percorrer o Relatório de Ativida-
des da Embrapa é constatar o amplo alcance do tra-
balho de seus diversos centros de pesquisa, coorde-
nados pela instituição. A Embrapa promove transfe-
rência de tecnologia a nossas empresas, comerciali-
za sementes básicas e outros produtos tecnológicos.
Coopera com a política agrícola do Governo Federal,
por exemplo, no Plano de Safra: técnicos da Embrapa
proferiram, para tanto, 920 palestras técnicas em
1999, orientadas para o aumento da produtividade do
nosso campo. A Embrapa apóia a agricultura familiar
e a reforma agrária.

Sr. Presidente, a atuação da Embrapa reflete
um esforço meritório no enfrentamento dos proble-
mas da atualidade, na proposição de soluções tecno-
lógicas, na maior capacitação da nossa agropecuária.
A Embrapa tece uma parceria com a sociedade brasi-
leira na busca do elevado objetivo da ampliação do
conhecimento.

A Embrapa é um claro exemplo do Brasil que dá
certo, do Brasil que avança, do Brasil que supera de-
safios.

Muito obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, Srªs. e Srs. Senadores, em parceria com o
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Refor-
ma Agrária, o Ministério do Desenvolvimento Agrário
divulgou recente publicação sobre a agricultura famili-
ar no Brasil. Intitulada Novo Retrato da Agricultura Fa-
miliar – O Brasil Redescoberto, a edição é um primor
em conteúdo e forma, além de prestar informação de
extrema relevância para a implantação de uma eficaz
política fundiária no País.

Como bem anuncia a apresentação do texto, o
estudo do Ministério do Desenvolvimento Agrário su-
gere mudança de paradigma cultural no que diz res-
peito ao meio rural, o avesso da tradição rural brasilei-
ra fundada no grande latifúndio. Seguindo o modelo
adotado pelos países de Primeiro Mundo, o Brasil tem
optado pela agricultura familiar, que se consolidou
como sustentáculo do dinamismo econômico agrário,
favorecendo uma saudável distribuição da riqueza
nacional.

Sem dúvida, o mérito de tamanha guinada no
perfil estrutural da agricultura brasileira deve ser, cer-
tamente, reservado ao Presidente Fernando Henri-
que, em cuja administração a determinação pela re-
forma agrária nunca sofreu qualquer revés. A terra
não deve ter outro destino senão as mãos do pobre
agricultor brasileiro que luta há séculos por uma as-
sentamento digno, por uma posse que lhe garanta
condições de inserção competitiva nos mercados do-
méstico e global.

De acordo com os estudos realizados no âmbito
do Projeto de Cooperação Técnica do INCRA, a agri-
cultura brasileira apresenta uma grande diversidade
em relação ao seu ambiente, à situação dos produto-
res, à aptidão das terras e à disponibilidade de in-
fra-estrutura. Isso tudo se aplica não somente entre
as regiões, mas também dentro de cada região do
País. Para dar conta de tanta diversidade, o levanta-
mento do Ministério do Desenvolvimento Agrário teve
que delimitar, com precisão, as fronteiras conceituais
do denominado “universo familiar” da produção agrá-
ria brasileira.

Mais que isso, estabeleceu com exímio rigor o
perfil da agricultura brasileira, classificando-a em cin-
co categorias: familiar, patronal, institucional/religio-
sa, entidade pública e outros. Com essa grade classi-
ficatória, torna-se transparente a avassaladora preva-
lência da estrutura familiar sobre as demais em nú-
mero de propriedades, apesar de ainda ocupar ape-
nas 30,5% da área total, com uma produção que eqüi-
vale a 37,9% do Valor Bruto da Produção Agropecuá-
ria Nacional.

Numa análise inter-regional, o Nordeste se des-
taca com o maior número de agricultores familiares,
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abrigando mais de 2 milhões de propriedades, que
ocupam 44% da área regional, mas ficando com ape-
nas 26,8% do valor dos financiamentos. A Região Sul
é apontada como a mais forte em termos de agricultu-
ra familiar, representada por mais de 90% de todos os
estabelecimentos da região. Por outro lado, o Cen-
tro-Oeste absorve o menor percentual de agricultores
familiares, cuja ocupação não atinge sequer 13% da
área regional.

Enquanto na Região Norte parece vigorar certo
equilíbrio entre as variáveis, os agricultores familiares
do Sudeste apresentam uma grande desproporção
entre o percentual de financiamento recebido e a área
dos estabelecimentos. Isso se justifica na medida em
que, no Norte, os agricultores familiares representam
quase 90% das posses, ocupando quase 40% da
área e produzindo quase 60% do Valor Bruto da Pro-
dução. Para tanto, recebem 39% dos financiamentos.
Já na Região Sudeste, o panorama se configura de
maneira exatamente desproporcional, no qual os pe-
quenos agricultores recebem apenas 12% do crédito
rural aplicado, para uma área de ocupação que quase
ultrapassa os 30%.

Sobre a área média dos estabelecimentos, a
pesquisa registra que, no caso dos agricultores famili-
ares, a extensão gira em torno de 26 hectares, ao
passo que, no caso da categoria patronal, a área mé-
dia corresponde a 433 hectares. Igualmente, no que-
sito renda total e monetária por estabelecimento,
constatou-se que o quadro brasileiro aloja uma enor-
me diferenciação entre agricultores familiares e patro-
nais. Desse modo, a renda total média por estabeleci-
mento familiar encontrada foi de cerca de 2.700 reais,
valor visivelmente fictício se formos considerar nos-
sas assustadoras discrepâncias regionais.

Outro ponto que mereceu análise da publicação
foram as características de extensibilidade de nossa
estrutura fundiária. Pois a propriedade da terra não é
o único elemento a ser considerado em relação à ne-
cessidade da reestruturação fundiária no Brasil. Entre
os agricultores familiares que são proprietários, mui-
tos possuem menos de 5 hectares, o que, na maioria
dos casos, inviabiliza sua sustentabilidade econômi-
ca via agricultura. Em nosso País, nada menos que
39,8% dos estabelecimentos familiares possuem, sob
qualquer condição, menos de 5 hectares, e outros
30% possuem entre 5 e 20 hectares. Na verdade,
quase 90% das propriedades rurais possuem menos
de 50 hectares.

Por último, sob a perspectiva da geração de tra-
balho, o meio rural brasileiro encerra características
bem curiosas. Mesmo dispondo de apenas 30% da
área, a agricultura familiar responde por quase 80%
da força de trabalho agrícola nacional. No entanto, em
termos comparativos, as discrepâncias regionais ain-
da mais uma vez persistem. Enquanto na Região Sul
a agricultura familiar ocupa 84% da mão-de-obra utili-
zada na agricultura, no Centro-Oeste, ela é responsá-
vel por apenas 54%. Antes de tudo, numa dimensão
macroeconômica, os agricultores familiares respon-
dem pela contratação de quase 20% do total de em-
pregados permanentes do Brasil.

Diante do exposto — Senhor Presidente —, não
me sobra mais nada a dizer senão expressar minha
satisfação e meu orgulho com a excelente publicação
do Novo Retrato da Agricultura Familiar: o Brasil Re-
descoberto, que ora o Ministério do Desenvolvimento
Agrário nos presenteia. Não somente pela qualidade
dos dados colhidos, mas sobretudo pela refinada
análise dali extraída, tudo é motivo de sincero júbilo.
Enfim, congratulações a todos que, direta ou indireta-
mente, colaboraram com a produção de tão valiosa
obra. Para concluir, com material tão rico em mãos,
tenho convicção de que, a partir de agora, as inter-
venções do Governo na área rural tendem a ser pro-
gressivamente mais eficazes.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Nada

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
presentes trabalhos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 5 minutos.)

___________

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL,

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

5-10-2000
Quinta-feira

11h – Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal

12h30min – Deputado Luís Antônio Medeiros, acom-
panhado do Presidente da Força Sindi-
cal, senhor Paulo Pereira da Silva, e do
Presidente da CUT, senhor João Antônio
Felício.
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Ata da 131ª Sessão Não Deliberativa
em 9 de outubro de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. .Geraldo Melo, Carlos Patrocínio, Tião Viana
da Sra. Heloísa Helena, e dos Srs. Edison Lobão e José Fogaça

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Ha-
vendo 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:

EXPEDIENTE

MENSAGEN

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 179, DE 2000
(Mensagem nº 1.426/2000, na Origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Solicito a V. Exªs a retirada de tramitação da in-

dicação do Senhor Alfredo Carlos de Oliveira Tava-
res, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplo-
mata do Quadro Permanente do Ministério das Rela-
ções Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República Dominicana, submetida à
consideração do Senado Federal pela Mensagem nº
1.091, de 9 de agosto de 2000, de conformidade com
a inclusa exposição de motivos do Senhor Ministro de
Estado, Interino, das Relações Exteriores.

Brasília, 6 de outubro de 2000. – Marco Anto-
nio Maciel.

EM Nº 325/DP/ARC/G-MRE/APES

Brasília, 4 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso VII, da Constitui-

ção, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts.
56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exte-
rior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de lº de outu-
bro de 1986, no art. 54, inciso I, alínea a, e no art. 55,
do Anexo I ao Decreto nº 3.414, de 14 de abril de
2000, solicito de Vossa Excelência o cancelamento,
no interesse da Administração, da Mensagem de indi-
cação do Senhor Alfredo Carlos de Oliveira Tavares,

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata
do Quadro Permanente do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto á República Dominicana.

Respeitosamente, Luiz Felipe de Seixas Cor-
rêa, Ministro de Estado, Interino, das Relações Exterio-
res.

A matéria, anexada ao processado da
Mensagem nº 156, de 2000, será incluída
em Ordem do Dia oportunamente.

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Restituindo autógrafos de projetos de lei sanci-
onados:

Nº 180, de 2000 (nº 1.283/2000, na origem), de 20
de setembro último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 7, de 2000-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor de Transfe-
rências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito
suplementar no valor de cinqüenta e nove milhões, qui-
nhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e
dois reais, para reforço de dotações consignadas no or-
çamento vigente, sancionado e transformado na Lei nº
10.003, de 20 de setembro de 2000.

Nº 181, de 2000 (nº 1.284/2000, na origem), de 20
setembro último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 8, de 2000-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Defesa, crédito especi-
al no valor de cento e trinta e cinco milhões e cem mil re-
ais, para os fins que especifica, sancionado e transfor-
mado na Lei nº 10.004, de 20 de setembro de 2000.

Nº 182, de 2000 (nº 1.285/2000, na origem), de
20 de setembro último, restituindo autógrafos do Pro-
jeto de Lei nº 9, de 2000-CN, que abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa,
crédito suplementar no valor de duzentos e vinte mi-
lhões e oitocentos mil reais, para reforço de dotações
constantes do orçamento vigente, sancionado e trans-
formado na Lei nº 10.005, de 20 de setembro de 2000.

Nº 183, de 2000 (nº 1.286/2000, na origem), de
20 de setembro último, restituindo autógrafos do Pro-
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jeto de Lei nº 10, de 2000-CN, que abre ao Orçamen-
to Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa,
crédito suplementar no valor de setenta e dois mi-
lhões, setecentos e noventa mil reais, para reforço de
dotações constantes do orçamento vigente, sancio-
nado e transformado na Lei nº 10.006, de 20 de se-
tembro de 2000.

Nº 184, de 2000 (nº 1.287/2000, na origem), de
20 de setembro último, restituindo autógrafos do Pro-
jeto de Lei nº 11, de 2000-CN, que abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação,
crédito suplementar no valor de cento e quarenta e
nove milhões, setecentos e trinta e dois mil, seiscen-
tos e seis reais, para reforço de dotações consigna-
das no vigente orçamento, sancionado e transforma-
do na Lei nº 10.007, de 20 de setembro de 2000.

Nº 185, de 2000 (nº 1.288/2000, na origem), de
20 de setembro último, restituindo autógrafos do Pro-
jeto de Lei nº 12, de 2000-CN, que abre ao Orçamen-
to Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazen-
da, crédito suplementar no valor de duzentos e três
milhões, trezentos e três mil reais, para reforço de do-
tações consignadas no vigente orçamento, sanciona-
do e transformado na Lei nº 10.008, de 20 de setem-
bro de 2000.

Nº 186, de 2000 (nº 1.289/2000, na origem), de
20 de setembro último, restituindo autógrafos do Pro-
jeto de Lei nº 13, de 2000-CN, que abre ao Orçamen-
to Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazen-
da, crédito especial no valor de trinta e três milhões,
quatrocentos e noventa e sete mil reais, para os fins
que especifica, sancionado e transformado na Lei nº
10.009, de 20 de setembro de 2000.

Nº 187, de 2000 (nº 1.290/2000, na origem), de
20 de setembro último, restituindo autógrafos do Pro-
jeto de Lei nº 14, de 2000-CN, que abre ao Orçamen-
to da Seguridade Social da União, em favor do Minis-
tério da Saúde, crédito suplementar no valor de vinte
e cinco milhões de reais, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento, sancionado e
transformado na Lei nº 10.010, de 20 de setembro de
2000.

Nº 188, de 2000 (nº 1.291/2000, na origem), de
20 de setembro último, restituindo autógrafos do Pro-
jeto de Lei nº 15, de 2000-CN, que abre ao Orçamen-
to Fiscal da União, em favor do Ministério da Cultura,
crédito especial no valor de sete milhões, quinhentos
e dezesseis mil e oitocentos reais, para os fins que
especifica, sancionado e transformado na Lei nº
10.011, de 20 de setembro de 2000.

Nº 189, de 2000 (nº 1.292/2000, na origem), de
20 de setembro último, restituindo autógrafos do Pro-
jeto de Lei nº 18, de 2000-CN, que abre aos Orça-
mentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor de diversos órgãos dos Poderes Executivo e Ju-
diciário, crédito suplementar no valor global de um bi-
lhão, oitocentos e oitenta e nove milhões, setecentos
e sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta e um reais,
para reforço de dotações consignadas nos orçamen-
tos vigentes, sancionado e transformado na Lei nº
10.012, de 20 de setembro de 2000.

Nº 190, de 2000 (nº 1.293/2000, na origem), de
20 de setembro último, restituindo autógrafos do Pro-
jeto de Lei nº 19, de 2000-CN, que abre ao Orçamen-
to Fiscal da União crédito suplementar no valor de um
bilhão, duzentos e trinta e dois milhões, setecentos e
vinte e oito mil reais, em favor de Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento, san-
cionado e transformado na Lei nº 10.013, de 20 de se-
tembro de 2000.

Nº 191, de 2000 (nº 1.294/2000, na origem), de
20 de setembro último, restituindo autógrafos do Pro-
jeto de Lei nº 20, de 2000-CN, que abre ao Orçamen-
to Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazen-
da, crédito suplementar no valor de cento e cinqüenta
milhões de reais, para reforço de dotações consigna-
das no vigente orçamento, sancionado e transforma-
do na Lei nº 10.014, de 20 de setembro de 2000.

Nº 192, de 2000 (nº 1.295/2000, na origem), de
20 de setembro último, restituindo autógrafos do Pro-
jeto de Lei nº 21, de 2000-CN, que abre ao Orçamen-
to Fiscal da União, em favor da Presidência da Repú-
blica e do Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor global de quarenta milhões, quinhentos e
quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais,
para reforço de dotações constantes do orçamento vi-
gente, sancionado e transformado na Lei nº 10.015,
de 20 de setembro de 2000.

Nº 193, de 2000 (nº 1.296/2000, na origem), de
20 de setembro último, restituindo autógrafos do Pro-
jeto de Lei nº 22, de 2000-CN, que abre aos Orça-
mentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor da Presidência da República, crédito suplemen-
tar no valor de trinta milhões, cinqüenta e um mil, qua-
trocentos e onze reais, para reforço de dotações cons-
tantes do orçamento vigente, sancionado e transfor-
mado na Lei nº 10.016, de 20 de setembro de 2000.

Nº 194, de 2000 (nº 1.297/2000, na origem), de
20 de setembro último, restituindo autógrafos do Pro-
jeto de Lei nº 23, de 2000-CN, que abre ao Orçamen-
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to Fiscal da União, em favor do Senado Federal, cré-
dito suplementar no valor de três milhões, quinhentos
e sessenta mil, setecentos e noventa e sete reais,
para reforço de dotações constantes do orçamento vi-
gente, sancionado e transformado na Lei nº 10.017, de
20 de setembro de 2000.

Nº 195, de 2000 (nº 1.298/2000, na origem), de 20
de setembro último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 25, de 2000-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Defesa, crédito suple-
mentar no valor de vinte e cinco milhões, cento e trinta e
nove mil, oitocentos e setenta e dois reais, para reforço
de dotações constantes do orçamento vigente, sancio-
nado e transformado na Lei nº 10.018, de 20 de setem-
bro de 2000.

Nº 196, de 2000 (nº 1.299/2000, na origem), de 20
de setembro último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 26, de 2000-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério das Relações Exteriores,
crédito suplementar no valor de cinqüenta e dois milhões
e duzentos mil reais, para reforço de dotações constan-
tes do orçamento vigente, sancionado e transformado na
Lei nº 10.019, de 20 de setembro de 2000.

Nº 197, de 2000 (nº 1.300/2000, na origem), de 20
de setembro último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 27, de 2000-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério
Público da União, crédito suplementar no valor de cento
e cinqüenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e três
mil, novecentos e noventa e cinco reais, para reforço de
dotações consignadas no orçamento vigente, sancionado
e transformado na Lei nº 10.020, de 20 de setembro de
2000.

Nº 198, de 2000 (nº 1.301/2000, na origem), de 20
de setembro último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 30, de 2000-CN, que abre ao Orçamento da Segu-
ridade Social da União, em favor do Ministério da Previ-
dência e Assistência Social, crédito suplementar no valor
de cinqüenta e nove milhões, quatrocentos e dezoito mil,
setenta e oito reais, para reforço de dotações consigna-
das no vigente orçamento, sancionado e transformado
na Lei nº 10.021, de 20 de setembro de 2000.

Nº 199, de 2000 (nº 1.302/2000, na origem), de 20
de setembro último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 31, de 2000-CN, que abre ao Orçamento da Segu-
ridade Social da União, em favor do Ministério da Previ-
dência e Assistência Social, crédito especial no valor de
cinqüenta e seis milhões, oitenta e um mil, novecentos e
vinte e dois reais, para os fins que especifica, sancionado
e transformado na Lei nº 10.022, de 20 de setembro de
2000.

Nº 200, de 2000 (nº 1.303/2000, na origem), de 20
de setembro último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 32, de 2000-CN, que abre ao Orçamento da Segu-
ridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde,
crédito suplementar no valor de cento e trinta e oito mi-
lhões, duzentos e cinqüenta mil reais, para reforço de do-
tações consignadas no vigente orçamento, sancionado e
transformado na Lei nº 10.023, de 20 de setembro de
2000.

Nº 201, de 2000 (nº 1.304/2000, na origem), de 20
de setembro último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 33, de 2000-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, crédito suplementar no valor de cento e
quarenta e seis milhões, cento e cinqüenta e oito mil rea-
is, para reforço de dotações consignadas no vigente or-
çamento, e dá outras providências, sancionado e trans-
formado na Lei nº 10.024, de 20 de setembro de 2000.

Nº 202, de 2000 (nº 1.305/2000, na origem), de 20
de setembro último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 34, de 2000-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor da Câmara
dos Deputados, da Presidência da República e do Minis-
tério da Justiça, crédito especial no valor de dois milhões,
setecentos e vinte mil reais, para os fins que especifica,
sancionado e transformado na Lei nº 10.025, de 20 de
setembro de 2000.

Nº 203, de 2000 (nº 1.306/2000, na origem), de 20
de setembro último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 35, de 2000-CN, que abre ao Orçamento da Segu-
ridade Social da União, em favor do Senado Federal, cré-
dito especial no valor de dois milhões de reais, para os fins
que especifica, sancionado e transformado na Lei nº
10.026, de 20 de setembro de 2000.

Nº 204, de 2000 (nº 1.307/2000, na origem), de 20
de setembro último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 36, de 2000-CN, que abre ao Orçamento da Segu-
ridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde,
crédito suplementar no valor de trinta e um milhões, qui-
nhentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e
nove reais, para reforço de dotações consignadas no vi-
gente orçamento, sancionado e transformado na Lei nº
10.027, de 20 de setembro de 2000.

MENSAGEM Nº 205, DE 2000
(Mensagem nº 1.425/2000, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 52, inciso IV, da Constituição

Federal, e de acordo com o disposto no art. 18, inciso I, e
nos arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Serviço
Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de lº de outu-
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bro de 1986, no art. 54, inciso I, alínea a e no art. 55, do
Anexo I ao Decreto nº3.414, de 14 de abril de 2000, sub-
meto à apreciação de V. Exas. a escolha, que desejo fa-
zer, do Sr. Cláudio Maria Henrique do Couto Lyra, Minis-
tro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata do Qua-
dro Permanente do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Re-
pública das Filipinas.

Os méritos do Embaixador Cláudio Maria Henrique
do Couto Lyra, que me induziram a escolhê-lo para o de-
sempenho dessa elevada função, constam da anexa in-
formação do Ministério das Relações Exteriores.

Basília, 6 de outubro de 2000. – Marco Maciel.

EM Nº 323/DP/ARC/G-MRE/APES

Brasília, 4 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

De acordo com o art. 84, inciso VII, da Constitui-
ção, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56
e 58, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior,
aprovado pelo Decreto nº 93.325, de lº de outubro de
1986, no art. 54, inciso I, alínea a, e no art. 55, do Ane-
xo I ao Decreto nº 3.414, de 14 de abril de 2000, sub-
meto à apreciação de Vossa Excelência a anexa minu-
ta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indi-
cação do Senhor Cláudio Maria Henrique do Couto
Lyra, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplo-
mata do Quadro Permanente do Ministério das Rela-
ções Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto á República das Filipinas.

2 – Encaminho, igualmente anexo, informação
sobre o país e Curriculum Vitae do Embaixador Cláu-
dio Maria Henrique do Couto Lyra, que, juntamente
com a Mensagem ora submetida à apreciação de Vos-
sa Excelência, serão apresentados ao Senado Federal
para exame por parte de seus ilustres membros.

Respeitosamente, Luiz Felipe de Seixas Corrêa,
Ministro de Estado, Interino, das Relações Exteriores.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
CLÁUDIO MARIA HENRIQUE DO COUTO LYRA

Buenos Aires, 17 de outubro de 1940 (brasileiro de
acordo com o art. 129, inciso II, da Constituição de 1946).
Filho de Heitor Lyra e Yolanda do Couto Lyra.

CPF: 07505060406
Curso de Preparação à Carreira Diplomática, 1964.

IV Curso de Economia Cafeeira do Instituto Brasileiro do

Café, 1965. Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento
para Chefes de Setores de Promoção Comercial, 1975.
CAE, IRBr, 1982.

Terceiro-Secretário, 1º de fevereiro de 1965.
Segundo-Secretário, antigüidade, 12 de novembro

de 1967.
Primeiro-Secretário, merecimento, 27 de julho de

1973.
Conselheiro, merecimento ,11 de dezembro de

1978.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 23 de

dezembro de 1985.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 29 de

junho de 1999.
Auxiliar do Chefe da Divisão da Europa Ocidental,

1965/66.
Auxiliar do Chefe do Cerimonial, 1966/67.
Auxiliar do Chefe da Divisão de Comunicações e

Arquivo, 1967.
Assistente do Chefe da Divisão da América Meridi-

onal-I, 1976/77.
Assessor do Chefe do Departamento das Améri-

cas, 1978/79.
Chefe da Divisão da América Meridional-I,

1979/87.
Chefe, substituto, do Departamento das Américas,

1984/87.
Londres, Segundo-Secretário, 1968/71.
La Paz, Segundo-Secretário, 1971/73.
Lisboa, Primeiro-Secretário, 1973/76.
Lisboa, Chefe do Setor de Promoção Comercial,

1975/76.
Montevidéu, Ministro-Conselheiro, 1987/95.
Montevidéu, Encarregado de Negócios, 1987/95.
Georgetown, Embaixador, 1995/96.
À disposição do Grão-Duque do Luxemburgo, do

Presidente da Itália e dos Soberanos Belgas em visitas
ao Brasil, 1965.

À disposição da OEA. por ocasião da II Conferência
Interamericana Extraordinária, Rio de Janeiro, 1965.

À disposição do Presidente de Israel em visita ao
Brasil, 1966.

À disposição do Grão-Mestre da Ordem Sobera-
na e Militar de Malta e do Presidente da Bolívia em visi-
tas ao Brasil, 1966.

À disposição do Rei da Noruega e dos Príncipes
do Japão, em visitas ao Brasil, 1967.
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À disposição da Missão Especial da República de
Cabo Verde à Posse do Presidente da República do
Brasil, 1979.

À disposição da Missão Especial da República da
Guatemala à Posse do Presidente da República do Bra-
sil, 1985.

À disposição do Ministro dos Negócios Estrangei-
ros da França por ocasião da visita do Presidente da
República da França, 1985.

VIII e XIII Reuniões dos Chanceleres dos Países
da Bacia do Prata em Brasília, respectivamente em
1976 e 1982.

Reuniões do Grupo de Trabalho sobre Recursos
Hídricos e Outros Recursos Naturais dos Países da Ba-
cia do Prata, Brasília, em 1977, 1980, 1981 e 1982.

IV, VI e VIII Reuniões da Comissão Especial de
Coordenação Brasileiro-Chilena (CEC) em Brasília,
respectivamente em 1977, 1981 e 1985.

Visitas dos Presidentes da República da Argenti-
na ao Brasil, 1980 e 1986.

Visita do Ministro das Relações Exteriores da Re-
pública Oriental do Uruguai ao Brasil, 1980.

Membro da Seção Brasileira da Comissão Mista
Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia
da Lagoa Mirim, 1980/1987.

Visita do Ministro da Indústria e Comércio do Pa-
raguai, 1980.

Comissão Mista Brasileiro-Argentina para a Cons-
trução da Ponte “Presidente Tancredo Neves” sobre o
Rio Iguaçu, 1980/1985

Visitas dos Ministros das Relações Exteriores e
Culto da Argentina, 1982 e 1984.

Visita do Ministro das Relações Exteriores do Chi-
le, 1982.

Encontro dos Presidentes da República do Brasil
e da Argentina, Porto Meira, 1983.

Visitas dos Presidentes da República Oriental do
Uruguai, 1984 e 1986.

Visitas dos Ministros das Relações Exteriores do
Paraguai, 1980, 1983, 1984, 1985 e 1986.

Encontros dos Presidentes do Brasil e do Para-
guai, em Goiânia (1980) e Itaipu (1984, 1985 e 1987).

Reunião da Subcomissão Brasileiro-Uruguaia
para o Desenvolvimento Conjunto de Zonas Fronteiri-
ças, Brasília, 1985.

Reunião da Comissão Geral de Coordenação
Brasileiro-Uruguaia, Brasília, 1986.

Reunião preliminar sobre a integração entre o
Brasil e a Argentina, Itaipava, 1986.

Conferências na Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais da Aeronáutica (1979), Escola de Comando e
Estado-Maior da Aeronáutica (1981, 1982, 1983, 1984,
1985, 1986), Escola Superior de Guerra (1981, 1985,
1986), Escola de Guerra Naval (1982, 1983, 1984,
1985, 1986),

Associação dos Diplomados da Escola Superior
de Guerra (1984, 1985), Estado-Maior das Forças
Armadas (1985, 1986, 1987).

IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI e XX Reuniões Ordinári-
as de Chanceleres dos Países da Bacia do Prata, res-
pectivamente em Assunção (1977), Punta del Este
(1978), Buenos Aires (1980), Santa Cruz de la Sierra
(1981), Assunção (1983), Punta del Este (1984), Bue-
nos Aires (1986) e Punta del Este (1992).

I e II Reuniões Extraordinárias de Chanceleres
dos Países da Bacia do Prata, respectivamente em Bu-
enos Aires (1986) e Punta del Este (1992).

V e VII Reuniões da Comissão Especial de Coor-
denação Brasileiro-Chilena (CEC) em Santiago respec-
tivamente em 1979 e 1983. Reuniões do Grupo de Tra-
balho sobre Cooperação em Setores Sociais dos Paí-
ses da Bacia do Prata em Montevidéu (1977) e Assun-
ção (1978).

X Reunião da Comissão Especial Brasilei-
ro-Argentina de Coordenação (CEBAC), Buenos Aires,
1979.

Reuniões do Grupo ad hoc sobre Interconexão
Ferroviária entre o Brasil e o Paraguai, 1979 e 1980.

Comitivas dos Presidentes da República em visi-
tas ao Paraguai (1980), a Argentina (1980), ao Chile
(1980), ao Uruguai (1985) e à Argentina (1986).

Comitivas dos Ministros de Estado das Relações
Exteriores em visitas ao Chile (1980 e 1984), à

Argentina (1985), ao Paraguai (1986) e ao Uru-
guai (1986).

Conferência Inter-regional de Organismos Fluvia-
is Internacionais, promovida pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU), Dacar, 1981.

Encontros dos Presidentes do Brasil e da Argenti-
na em Passo de los Libres (1981) e Puerto Iguazu/Foz
de Iguaçu (1985).

Missão Especial para representar o Brasil na ceri-
mônia de posse do Presidente da República do

Paraguai, Assunção, 1983 (membro).
Reunião sobre Temas Econômicos Bra-

sil-Argentina, Buenos Aires, 1984.
Reunião sobre Planejamento Político entre equi-

pes das Chancelarias do Brasil e da Argentina, Buenos
Aires, 1984.
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Reunião dos Grupos de Apoio e de Contadora em
Punta del Este, 1986.

Reuniões preliminares sobre a integração entre o
Brasil e a Argentina, em Buenos Aires, 1986.

Reunião da Subcomissão Brasileiro-Uruguaia
para o Desenvolvimento Conjunto de zonas Fronteiri-
ças, Montevidéu, 1986.

Comitiva do Secretário-Geral das Relações Exte-
riores em visita à Argentina, 1986.

Reunião dos Chanceleres do Brasil, da Argentina
e do Uruguai para examinar a situação no Atlântico Sul,
Punta del Este, 1986.

Reunião Técnica dos Assessores dos Chancele-
res do Mecanismo de consulta e Concertação Política,
Montevidéu, 1987.

Encontro dos Presidentes do Brasil e do Uruguai
em Quaraí e Artigas, 1991.

XXII Conferência Regional da FAO para a Améri-
ca Latina e o Caribe, Montevidéu, 1992 (Subchefe de
delegação).

Reunião Brasileiro-Guianense sobre Mineração
Ilegal Brasileira e seus Efeitos, Georgetown, 1995 (che-
fe de delegação brasileira).

Visita do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores à Guiana, 1995.

Reunião Setorial de Avaliação do G-77 sobre Ali-
mentação e Agricultura, Georgetown, 1996

(chefe de delegação brasileira).
Ordem do Mérito Militar.
Ordem do Mérito Forças Armadas.
Medalha “Mérito Santos Dumont”.
Ordem de Maio ao Mérito, Argentina.
Ordem da Coroa, Bélgica.
Ordem do Condor dos Andes, Bolívia.
Ordem de Bernardo O’Higgins, Chile.
Ordem do Mérito, Chile.
Ordem Nacional do Mérito, França.
Estrela da Solidariedade Italiana, Itália.
Ordem da Coroa de Carvalho, Luxemburgo.
Ordem de Santo Olavo, Noruega.
Cruz “Pro Mérito Melitense”, Ordem Soberana e

Militar de Malta.
Ordem do Infante Dom Henrique, Portugal.
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz.
Eduardo Prisco Paraíso Ramos, Diretor-Geral

do Departamento do Serviço Exterior.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos

Departamento da Ásia e Oceania
Divisão da Ásia e Oceania – II

INFORMAÇÃO SOBRE A
REPÚBLICA DAS FILIPINAS

1. DADOS BÁSICOS (1999)
Nome oficial: República das Filipinas
Capital: Manila
Área: 300.176 quilômetros quadrados
População: 76,8 milhões de habitantes
PIB: US$76,5 bilhões
Taxa de crescimento do PIB: 3,2%
PIB per capita: US$1.000
Taxa de inflação: 6,7%
Taxa de desemprego (abril de 2000): 13,9%
Total das exportações: US$35,0 bilhões
Total das importações: US$36,2 bilhões
Saldo da balança comercial: US$1,2 bilhão
Idiomas: tagalog, inglês e espanhol
Principais cidades: Manila, Quezon City, Kaloo-

kan, Davao, Cebu
As Filipinas são um arquipélago constituído por

mais de 7.000 ilhas, na margem oeste do Oceano Pa-
cífico, situada entre a ilha de Formosa e a Indonésia,
cerca de 1.000km a leste da Indochina. Sua área total
é de 299.404km². O país está dividido em três grupos
principais de ilhas: Luzon, no norte, as Visayas, no
centro, e Mindanao, no sul. As duas ilhas de Luzon e
Mindanao correspondem, juntas, a 65% da superfície
total do país. A capital, Manila, assim como os outros
principais centros populacionais (Quezon e Kaloo-
kan), situa-se em Luzon.

A população é predominantemente de origem
malaia (95%), embora parcela significativa tenha an-
cestrais de origem chinesa ou espanhola. 55 idiomas
e 142 dialetos são falados nas Filipinas, com forte
predominância do tagalog.

Cerca de 85% dos filipinos são católicos roma-
nos, o que faz com que as Filipinas sejam o único país
predominantemente cristão no Sudeste Asiático. O
protestantismo foi introduzido durante o período colo-
nial americano. Aproximadamente 5% da população
é muçulmana, concentrada nas ilhas ao sul do arqui-
pélago. Alguns grupos separatistas muçulmanos con-
duzem insurreições armadas.

2. BREVE HISTÓRICO
Os espanhóis foram os primeiros europeus a

chegar às Filipinas, em 1521. A colonização do terri-
tório começou somente 40 anos após a descoberta,
mas a partir daí o controle espanhol expandiu-se rapi-
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damente sobre a quase totalidade do território que
hoje corresponde à República das Filipinas. A motiva-
ção principal da colonização espanhola era a promo-
ção da conversão da população aborígene local ao
Cristianismo, sendo que pouco foi feito para explorar
economicamente os recursos naturais do país. So-
mente no inicio do século XIX, outros europeus foram
autorizados a desenvolver atividades econômicas,
dentre as quais se destacavam as culturas de ca-
na-de-açúcar, coco e tabaco para exportação. Na
mesma época, começou a desenvolver-se uma clas-
se baseada na propriedade da terra. Essa classe era
formada sobretudo por indivíduos de origem chinesa,
mesclados com nativos.

Em 1896, a elite local iniciou uma rebelião con-
tra o domínio espanhol, que contou com o apoio nor-
te-americano, a partir de 1898. Em dezembro desse
mesmo ano, a Espanha cedeu o território aos Esta-
dos Unidos, após a derrota na Guerra Hispa-
no-Americana. As Filipinas somente obtiveram sua
independência completa em relação aos Estados
Unidos em 1946, não sem antes passar pela ocupa-
ção japonesa durante a Segunda Guerra Mundial,
mais precisamente a partir de 1941.

O país recém-independente manteve relações
econômicas preferenciais com Washington, além de
manter 23 bases militares norte-americanas em seu
território e de adotar uma constituição calcada no mo-
delo norte-americano. A política, inspirada nos Esta-
dos Unidos, passou a caracterizar-se pela alternância
de dois partidos no poder, o Nacionalista e o Liberal.
Essa alternância foi interrompida em 1972, quando o
Presidente Ferdinand Marcos impôs a lei marcial e
instaurou um regime autoritário no país, sob a escusa
de combater “forças subversivas”.

A situação política começou a mudar em 1983,
após o dramático assassinato do líder oposicionista
Benigno Aquino (assassinado pouco após descer as
escadas do avião que o trouxe do exílio). Protestos
populares começaram a eclodir e a sociedade civil co-
meçou a se mobilizar. O Presidente Marcos convocou
eleições presidenciais para 1986, com o fito de miti-
gar as tensões internas. Por pequena margem, foi
eleita a viúva de Benigno, Corazón Aquino, que so-
mente assumiu o poder em virtude do apoio de am-
plos setores da sociedade, inclusive dos militares,
bem como das decisivas pressões dos Estados Uni-
dos em favor da saída do Presidente Marcos, que se
exilou no Havaí.

Apesar das inúmeras denúncias de corrupção e
do fracasso em levar a cabo reformas estruturais, a

administração da Presidente Corazón Aquino teve o
mérito de reconduzir as Filipinas ao regime democrá-
tico, com a promulgação de nova constituição que
restaurava os direitos fundamentais suspensos des-
de 1972 e a instituição de maior controle sobre o ocu-
pante do Executivo. Em 1992, a Presidente foi suce-
dida pelo General Fidel Ramos, que desempenhara,
como Ministro da Defesa, papel fundamental na rede-
mocratização em 1986 e, durante o Governo de Aqui-
no, controlando diversas tentativas de rebeliões mili-
tares. Com o apoio de Corazón Aquino, Ramos obte-
ve vitória apertada, com 23,6% dos votos, mas foi ca-
paz de conduzir o país a um processo de amadureci-
mento político e prosperidade econômica. Teve relati-
vo sucesso em controlar as três principais fontes de
instabilidade política no pais: os militares, os rebeldes
islâmicos e os comunistas. Em razão do sucesso do
governo do Presidente Ramos, importantes setores
da sociedade filipina passaram a empunhar a bandei-
ra da reeleição presidencial, o que demandaria uma
revisão constitucional. Cedendo a pressões de gru-
pos contrários à iniciativa, o Presidente optou por indi-
car o Secretário-Geral de seu partido, José de Vene-
cia, como candidato a sua sucessão. Realizadas as
eleições, em 1998, saiu vitorioso o candidato oposici-
onista, o então Vice-Presidente Joseph Estrada.

3. SISTEMA DE GOVERNO

Poder Legislativo. O Parlamento é bicameral,
composto por um Senado e uma Casa dos Represen-
tantes. O Senado tem 24 membros, escolhidos em
eleições nacionais, e a Casa dos Representantes tem
até 260 deputados, sendo que 208 são eleitos direta-
mente pelos distritos e até 52 são escolhidos por lis-
tas partidárias. Os mandatos dos senadores são de
seis anos, enquanto os deputados são eleitos por pe-
ríodos de três anos.

Poder Executivo. Segundo a Constituição de
1987, o Presidente da República é o Chefe de Estado
e de Governo, além de Comandante-em-Chefe das
Forças Armadas. O atual Presidente, Joseph Estra-
da, foi eleito em junho de 1998, com 40% dos votos,
derrotando o então candidato do governo, Sr. De Ve-
necia, que recebeu apenas 16% dos votos, e mais
seis candidatos.

Principais Partidos Políticos: Laban ng Ma-
sang Pilipino (Lamp), coalizão governista formada
pela Coalizão Popular Nacionalista (NPC), pelo Parti-
do ng Masang Pilipino (PMP) e pelo Laban ng De-
mokratikong Pilipino (Laban) para sustentar a campa-
nha eleitoral de Joseph Estrada, em 1998; Lakas ng
Edsa – União Nacional dos Democratas-Cristãos (La-
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kas), o partido do governo anterior; Partido Comunis-
ta das Filipinas (CPP); Frente Moro de Libertação Na-
cional (MNLF); e Frente Moro de Libertação Islâmica
(MILF). As siglas referem-se aos nomes das agremia-
ções em inglês.

4. POLÍTICA INTERNA E RELAÇÕES
EXTERNAS

A situação financeira do Estado e os problemas
oriundos do fundamentalismo islâmico têm dominado
a cena política interna nas Filipinas. Joseph Estrada
foi eleito com margem considerável de apoio popular,
em boa medida graças a sua popularidade como
ex-estrela de cinema. Durante a campanha, o
ex-vice-presidente prometeu melhorar a situação dos
pobres, reformar o setor agrícola, modernizar a in-
fra-estrutura agrícola e promover a lei e a ordem.
Com dificuldades para cumprir aquelas promessas, o
Presidente Estrada não poupa críticas a seu anteces-
sor. Segundo o atual mandatário, o ex-Presidente Ra-
mos teria deixado expressivo déficit orçamentário e
vultosa dívida como herança, além de ter sido respon-
sável por negociatas como a cessão de terrenos a
empresas privadas por preço vil e o superfaturamento
da fracassada Exposição do Centenário. O próprio
Estrada, contudo, tem sido alvo de denúncias de fa-
vorecimento, e tem declarado sua intenção de que to-
das as concorrências públicas passem a constar de
web site na Internet, a fim de conferir maior transpa-
rência à administração pública.

Quanto ao fundamentalismo islâmico, suas prin-
cipais manifestações residem nos movimentos sepa-
ratistas, com destaque para a ilha de Mindanao, e nos
atos terroristas, como o seqüestro de turistas estran-
geiros perpetrado pelo grupo Abu Sayyaf, episódio de
grande repercussão na mídia internacional.

No que diz respeito à política externa filipina, a
participação na ASEAN (Associação de Nações do
Sudeste Asiático, pela sigla em inglês) desempenha
papel central. A organização, que completou 30 anos
em 1997, vinha funcionando na base do consenso e
do respeito irrestrito ao princípio de não-interferência
em assuntos internos. Esta postura vinha também ca-
racterizando as relações bilaterais dos países do Su-
deste Asiático. As Filipinas têm-se notabilizado, no
entanto, pela busca de postura mais ativa da Asean
na solução de problemas políticos entre seus mem-
bros e mesmo na busca de superação de questões
anteriormente não discutidas sob alegação de que
constituíam temas da esfera doméstica. Na reunião
de Cúpula da Asean, em julho último, decidiu-se per-
mitir que a “tróica” (o país que ocupa a presidência da

Asean, juntamente com seu predecessor e seu su-
cessor) dê inicio a procedimento de solução de con-
trovérsias, mantendo-se o requisito de unanimidade,
em vigor anteriormente, apenas para questões envol-
vendo a soberania dos países-membros.

Não faltam, no entanto, divergências com seus
parceiros na Asean. As Filipinas têm tentado buscar o
endosso dos países da Asean para iniciar negocia-
ções com a China sobre contendas territoriais com a
China em torno das pequenas ilhas Spratleys e o Mis-
chief Reef. Suas tentativas não têm sido bem sucedi-
das, em parte devido a pretensões conflitantes por
parte do Vietnã e da Malásia. Manila também
opôs-se, sem sucesso, à admissão do Camboja
como o 10º membro da Asean. Mais recentemente,
autoridades do governo filipino têm mantido contato
com a esposa do ex-Vice-Primeiro-Ministro da Malá-
sia Anwar Ibrahim, que formou partido de oposição ao
Primeiro-Ministro Mahathir Mohamad.

Além de buscar contrabalançar o poder chinês,
em conjunto os demais países-membros, a postura
ativa das Filipinas na Asean visa diversificar o leque
das relações externas do país, marcadas pela forte
influência norte-americana. Os Estados Unidos sem-
pre desempenharam papel central tanto na política
como na economia das Filipinas, desde a indepen-
dência. Nos anos 80, por exemplo, os nor-
te-americanos se fizeram presentes na queda do dita-
dor Ferdinand Marcos e na consolidação da adminis-
tração de sua sucessora, Corazón Aquino. A ascen-
são do Presidente Ramos implicou uma inflexão da
política externa do país, que passou a voltar-se com
maior atenção à Europa e aos vizinhos asiáticos. O
Japão tem adquirido importância crescente na agen-
da internacional filipina em razão de ser o maior doa-
dor de fundos de ajuda, além de ter superado os Esta-
dos Unidos como principal fonte dos fluxos de investi-
mentos privados diretos. O atual presidente tem man-
tido as linhas gerais da nova política externa iniciada
por seu antecessor.

5. CONJUNTURA ECONÔMICA
As Filipinas foram duramente atingidas pela cri-

se asiática. O PIB filipino decresceu 0,5%, em 1998, e
a instabilidade da Bolsa de Valores tem sido uma
constante, desde a metade de 1997. No contexto do
programa de reestruturação econômica, as Filipinas
têm buscado fortalecer seu sistema bancário e dar
prosseguimento ao programa de privatizações inicia-
do pelo Presidente anterior, Fidel Ramos.

Como as demais economias do Sudeste Asiáti-
co, as Filipinas apresentam quadro de recuperação
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de indicadores externos, muito embora subsistam si-
nais de dificuldades a advir para o fechamento das
contas correntes e com relação às expectativas de
crescimento econômico significativo para o exercício
de 2000. O FMI projetava, em setembro de 2000,
crescimento econômico de 4%, em 2000, e de 4,5%,
em 2001, idêntico ao previsto para o Brasil.

No plano das contas externas, assinale-se a li-
beração pelo FMI, em princípio de agosto, de parcela
de US$314 milhões do total previsto de US$1,4 bilhão
stand by, estabelecido para fazer frente aos efeitos
da crise asiática no país. Após a liberação da tran-
che, dirigente asiático do FMI, citado pela Far Eas-
tern Economic Review, ressaltou encontrar-se a
economia filipina “em processo de recuperação, com
índice inflacionário menor que o programado, regis-
trando-se inclusive progresso no campo das reformas
estruturais”. Cabe frisar haver o FMI já liberado total
de US$887 milhões do crédito previsto.

Investimentos externos específicos, por sua
vez, continuam a ingressar em suporte à economia do
país. Em maio passado, a Philip Morris, que conta em
seus quadros dirigentes locais com a presença de in-
tegrantes da colônia brasileira, anunciou uma expan-
são no valor de US$300 milhões de sua fábrica de ci-
garros, que passará a atender à quase totalidade do
mercado do Extremo Oriente. Em julho, a Philips
Electronics garantiu à empresa local “Philippines Io-
nics Circuits” contrato de US$1 bilhão para a produ-
ção e fornecimento de cd-rom drives.

Ainda no lado positivo, verifica-se a concorrên-
cia de outros indicadores macroeconômicos favorá-
veis. A produção industrial, por força das exporta-
ções, saltou em cerca de 12% no primeiro semestre
de 2000 com relação ao período anterior. Mencio-
ne-se também a posição saudável das reservas ex-
ternas em nível superior a US$15 bilhões. O Governo
vem igualmente obtendo relativo sucesso na aprova-
ção junto ao

Congresso de legislação favorecendo o aporte
de investimentos externos nas áreas financeira e do
comércio varejista.

Do lado negativo, o desemprego persiste em ní-
vel elevado, alcançando em abril passado índice de
13,9%, que constituiu marca recorde dos últimos
nove anos. O consumo interno ainda está estagnado,
impedindo maior crescimento. Cerca de 40% da força
de trabalho do país depende do bom desempenho do
setor agrícola, às voltas com cenário de más condi-
ções climáticas conjugado com os confrontos entre
tropas governistas e milícias muçulmanas em Minda-

nao. A luta evidentemente contribui para minar – em-
bora em termos relativos, dado que o Governo apa-
renta manter estrito controle sobre a situação – a con-
fiança doméstica e internacional na economia filipina.
Vale observar que as operações militares represen-
tam, nesse sentido, fardo adicional para o orçamento
do país, desviando recursos que seriam necessários
para fortalecer a incipiente recuperação econômica.

O problema principal no momento parece residir
no déficit orçamentário verificado no primeiro semes-
tre, e que já atinge a quase totalidade da meta estabe-
lecida para todo o ano, fixada pelo Governo em con-
sulta com o FMI por volta de US$1,4 bilhão. Segundo
analistas, o fato deveu-se ao encolhimento da arreca-
dação fiscal e ao fracasso de privatizações previstas
para o corrente exercício, quando o Governo viu-se
unicamente bem sucedido na venda de 30% do “Phi-
lippine National Bank”, em aporte insuficiente para
auferir almejados US$500 milhões.

6. AVALIAÇÃO DO RELACIONAMENTO
BILATERAL

A interação bilateral encontra-se limitada ao in-
tercâmbio de mercadorias, inexistindo troca de visitas
de autoridades de ambos os países. Nos foros multi-
laterais é onde se dá a maior dinâmica dos contatos
diplomáticos, em especial nas trocas de votos para
eleições nas agências especializadas da ONU e nos
entendimentos do Grupo de Cairns.

Há dois acordos bilaterais em vigor entre o Bra-
sil e as Filipinas: Acordo de Isenção de Vistos de Tu-
rista, assinado em outubro de 1973, e Acordo para
Evitar a Bitributação. O Memorando de Entendimento
sobre cooperação entre a Embrapa e sua congênere
filipina, o “Philippine Council for Agricultural Forestry
and National Resources and Development”
(PCARRD), assinado em 1996 com vistas à promo-
ção de pesquisas conjuntas e de intercâmbio agrope-
cuário, ainda não foi implementado. A proposta da
Embrapa de programa atividades conjuntas para
1997 e 1998 não teve andamento.

O Governo brasileiro encaminhou à parte filipi-
na, nos anos recentes, cinco projetos de acordos bila-
terais: a) Acordo de Comércio; b) Acordo de Coopera-
ção em Ciência e Tecnologia; c) Acordo de Coopera-
ção Cultural; d) Acordo de Cooperação Judiciária em
Matéria Penal; e e) Tratado de Extradição. Desses
atos, o único que até o presente momento recebeu
contraproposta foi o Acordo de Comércio.

O Brasil é o maior parceiro comercial das Filipi-
nas na América Latina, e o 32º no mundo. O comércio
bilateral, em razão da crise financeira que se abateu
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sobre aquele país, tem experimentado, no entanto,
tendência decrescente. De um montante de
US$257,2 milhões em 1997, o total do comércio bila-
teral passou a US$160,8 milhões em 1998 e
US$152,851 milhões em 1999. As principais exporta-
ções brasileiras às Filipinas são minério de ferro,
fumo e produtos siderúrgicos. A pauta de exporta-
ções filipinas para o Brasil está concentrada em par-
tes e acessórios para receptores de rádio e televisão,
e maquinaria eletro-eletrônica em geral. A tendência
a um forte desequilíbrio no intercâmbio bilateral, favo-
rável ao Brasil, tem sido revertida como conseqüên-
cia da drástica redução das exportações brasileiras
àquele país. O saldo da balança comercial em favor
do Brasil, que era de US$171,6 milhões em 1997,
caiu para US$35,8 milhões em 1998 e para US$ 12,5
milhões em 1999. Os dados referentes a janeiro-julho
de 2000 indicam vigorosa recuperação das exporta-
ções brasileiras, com crescimento de 27,11% sobre o
mesmo período do ano anterior. As importações pro-
venientes das Filipinas cresceram, no entanto, ainda
mais – 154% em relação ao ano anterior –, resultando
em um inédito, ainda que pequeno, déficit para o
Brasil, de cerca de US$788 mil.

Em 1995, o Governo brasileiro impôs direitos
compensatórios de 134,44% às importações de coco
ralado originário das Filipinas, Malásia, Indonésia, Sri
Lanka e Costa do Marfim. As Filipinas questionaram a
medida brasileira junto à OMC, alegando descumpri-
mento do artigo 6 do Acordo de Subsidios e Medidas
Compensatórias. O Brasil argüiu que a lei aplicável
era o código da Rodada Tóquio, uma vez que a inves-
tigação havia sido iniciada antes da entrada em vigor
dos acordos da Rodada Uruguai. Tanto o panel quan-
to o Órgão de Apelação deram ganho de causa ao
Brasil. Em 21 de agosto de 2000, expirou o prazo de
validade daquelas medidas. À míngua de manifesta-
ção formal dos interessados em eventual extensão da
aplicação das restrições, os direitos compensatórios
expiraram automaticamente. Há notícia, todavia, de
que os setores produtores brasileiros (que peticiona-
ram a aplicação dos direitos compensatórios) podem
estar mobilizando-se para obter do Governo brasileiro
outras formas de proteção, tais como aplicação de
salvaguardas ou aumento de tarifa de importaçao. É
relevante salientar que a imposição de sobretaxas
pelo Brasil, ainda que referendada pela OMC, reper-
cutiu negativamente no relacionamento bilateral.

Em síntese, a avaliação realista do relaciona-
mento bilateral conduz à conclusão de que, apesar do
interesse manifesto dos Presidentes Ramos e Estra-

da de visitar o Brasil, Manila não tem materializado
outras iniciativas de maior aproximação com nosso
pais. Esse quadro dever-se-ia aos seguintes fatores
principais: a) excessiva dependência das Filipinas em
relação aos Estados Unidos; b) desconhecimento em
nível político e técnico da realidade brasileira; c) frus-
tração por ter perdido na OMC o diferendo sobre coco
ralado desidratado, que deixou seqüelas politicas (o
Chanceler da ocasião em que se deu a disputa, Do-
mingos Siazon, manteve o cargo no Governo Estra-
da); d) concentração do comércio exterior filipino num
pequeno número de países (Estados Unidos, Japão,
Taiwan e China); e) falta de agressividade dos expor-
tadores locais em buscar novos mercados para seus
produtos; f) distância geográfica; e g) ausência de li-
nhas aéreas e marítimas entre os dois países.

7. COMÉRCIO BILATERAL (US$ milhões)

1997 1998 1999 20001

Exportações
brasileiras

214,251 98,292 82,680 68,302

Importações
brasileiras

42,970 62,487 70,171 69,091

Saldo 171,281 35,805 12,509 -0,789

(1): janeiro-julho

Fonte: MDIC/SECEX/Sistema Alice/

MRE/DPR/DIC

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

– Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 2000

(Nº 3.185/2000, na Casa de Origem), que dis-
põe sobre a prorrogação dos contratos temporários
relativos aos Censo de 2000.

Despacho da Presidência: À Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.

– Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 2000 (nº
3.272/2000, na Casa de origem), de iniciativa do Pre-
sidente da República, que cria cargos na Carreira Po-
licial Federal.

Despacho da Presidência: À Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.

– Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2000 (nº
3.273/2000, na Casa de origem), de iniciativa do Pre-
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sidente da República, que dispõe sobre a identifica-
ção criminal e dá outras providências.

Despacho da Presidência: À Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.

– Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 2000 (nº
3.275/2000, na Casa de origem), e iniciativa do Presi-
dente da República, que altera os arts, 1º e 2º da Lei
nº 9.034, de 3 de maio de 1995, que dispõe sobre a
utilização de meios operacionais para a prevenção e
repressão de ações praticados por organizações cri-
minosas.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 55, DE 2000
(Nº 3.185/2000, na casa de origem)

Dispõe sobre a prorrogação dos
contratos temporários relativos ao Censo
de 2000.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os contratos temporários relativos ao

Censo de 2000 poderão ser prorrogados até a con-
clusão dos trabalhos a ele inerentes.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.185, DE 2000

Altera redação do § lº inciso II do
art. 4º da Lei nº 9.849, de 26 de outubro
de 1999, que trata sobre a contratação de
trabalho por tempo determinado para
atender à necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. lº da Lei nº 9.849, de 26 de outubro

de 1999, que alterou a Lei nº 8.745/93, em seu art. 4º
inciso II e § lº, passam a vigorar com a seguinte reda-
ção:

“Art. 4º .................................................
I – .........................................................
II – até quarenta e oito meses, no caso

do inciso III e até vinte e quatro meses o in-
ciso VI, alíneas b e e, do art. 2º; (NR)

III..........................................................
§ 1º No caso do inciso III, os contratos

poderão ser prorrogados desde que o prazo
não exceda quarenta e oito meses e, no in-
ciso VI, alínea b do art. 2º, a prorrogação do
prazo não exceda vinte e quatro meses;"
(NR).

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A contratação de trabalhadores, por tempo de-
terminado, adveio com a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro
de 1974, que disciplinou o trabalho temporário no
Brasil. Com isso, em 1993 foi editado o Contrato Tem-
porário por Tempo Determinado para fins de Interes-
se Público com a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de
1993, em que consta o recrutamento de trabalhado-
res públicos a ser contratado, posto que teria que
ater-se ao tempo máximo permitido de 12 (doze) me-
ses, a fim de realizar o trabalho de recenseamento,
entre tantos outros trabalhos específicos.

Observe-se que após 6 (seis) anos, entendeu o
Governo que o prazo estabelecido na lei acima era in-
suficiente e, por conseguinte, promulgou a Lei nº
9.849/99, modificando vários dispositivos, entre os
quais, alterou o prazo de tempo máximo para 24 (vin-
te e quatro) meses.

Com certeza esse prazo fora dilatado com o in-
tuito de melhor utilizar essa força de trabalho, mas
que ainda não é suficiente, uma vez que esta
mão-de-obra já é qualificada; eficiente, dinâmica, e
mais do que isso, experiente, porque conhecedora
dos percalços do trabalho executado.

Entendemos que deveríamos sim, aumentar o li-
mite do contrato temporário, porquanto estaríamos su-
baproveitando os investimento realizados no treina-
mento e na experiência adquirida. Ademais o Governo
Federal terá que realizar novos concursos e, pior, teria
que novamente treinar e capacitar novos trabalhadores
imprimindo tamanho gasto de tempo e de recursos.

Por fim, ressalta-se também, que o Governo Fe-
deral ainda não implementou a realização de concur-
so público necessário a suprir a demanda dos servi-
ços dessa natureza, e considerando que os atuais
contratados adquiriram experiência bastante ao lon-
go desses anos, desde a primeira lei autorizativa, so-
mos obrigados pelas circunstâncias de fato a procu-
rar solução paliativa como a constante desse projeto.

Dada a importância da matéria,contamos com a
colaboração dos ilustres pares em aprovar este proje-
to de lei

Sala das Sessões, 7 de junho de 2000. – Miro
Teixeira, Deputado Federal.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2000
(Nº 3.272/00, na casa de origem)

(De iniciativa do Presidente da República)
(Tramitando em regime de urgência,

nos termos do § 1º do art. 64 da
Constituição Federal)

Cria cargos na Carreira Policial Fe-
deral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no Quadro Permanente

do Departamento de Policia Federal, os cargos da
Carreira Policial Federal constantes do anexo a esta
lei.

Art. 2º O provimento dos cargos de que trata
esta lei far-se-á mediante aprovação prévia em con-
curso publico de provas, e dar-se-á no padrão I da Se-
gunda Classe.

Art. 3º O inciso VIII do art. 7º do Decreto-Lei nº
2.320, de 20 de janeiro de 1987, alterado pelo Decre-
to-Lei nº 2.418, de 8 de março de 1988, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 7º ..................................................
..............................................................
VIII – possuir diploma de curso superi-

or, para a categoria funcional de perito crimi-
nal federal, observadas as disposições das
necessidades por áreas de formação e as
respectivas especialidades; (NR)

............................................................."

Art. 4º As despesas decorrentes da execução
desta lei serão atendidas à conta de dotações orça-
mentárias próprias.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MENSAGEM Nº 835, DE 2000

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 64, parágrafo 1º, da Constitu-

ição Federal, submeto à elevada deliberação de Vos-
sas Excelências o texto do projeto de lei que “Cria car-
gos na Carreira Policial Federal”.

Brasília, 20 de junho de 2000. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

EM Ministerial nº 245/MJ/MP.

Brasília, 20 de junho de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à superior deliberação de Vossa

Excelência a minuta do Projeto que “Cria cargos na
Carreira  de Policial Federal”.

2. A segurança pública, dever do Estado, direito
e responsabilidade de todos, é exercida com vistas à
preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, por diferentes órgãos, den-
tre os quais a Polícia Federal.

3. A Policia Federal compete apurar infrações
penais contra a ordem política e social, assim como
outras infrações, cuja prática tenha repercussão inte-
restadual ou internacional, exija repressão uniforme,
segundo dispuser a lei. Incumbe-lhe, ainda, prevenir
e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo
da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas
respectivas áreas de competência, cabendo ainda,
exercer as funções de polícia marítima, aérea e de
fronteiras e, com exclusividade, as funções de polícia
judiciária da União, nos termos do art. 144, § 1º, inci-
sos I e IV, da Constituição.

4. Ressalte-se que o Departamento Federal foi
incumbido, recentemente, de coibir a turbação e o es-
bulho possessórios dos bens e dos próprios da União
e das entidades integrantes da Administração Pública
Federal indireta, mediante, inclusive, uso de ação po-
licial, se necessária.

5. A despeito de atribuições de tal relevância, o
referido órgão vê-se, hoje, dotado de recursos hu-
manos insuficientes para desempensá-la a contento.
O reduzido quadro de servidores policiais não per-
mite que várias delegacias, situadas em diferentes
localidades do País, tenham efetivo mínimo indis-
pensável à presteza e à eficiência das missões que
lhe são confiadas.

6. Dessa forma, impõe-se a criação de dois mil
cargos, no Quadro Permanente do Departamento de
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Polícia Federal, para a consecução das atividades
do Órgão, na forma da Carta Magna.

7. Tendo em vista o disposto nos arts. 16 e 17
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
– Lei de Responsabilidade Fiscal, é necessário que
se ressalte que as despesas decorrentes da execu-
ção deste Projeto de Lei serão atendidas à conta de
dotações constantes dos orçamentos da União.

8. Tendo em vista que o processo de recruta-
mento e seleção adotado pela Polícia Federal tem
uma duração mínima de sete meses, não haverá im-
pacto orçamentário-financeiro no exercício de 2000
e, nos três anos subseqüentes, será de
R$129.195.944,80 em cada ano.

9. Esses, Senhor Presidente, são os motivos
que nos levaram a submeter a anexa proposta ao
descortínio de Vossa Excelência, na crença de que,
com sua adoção, o Departamento de Polícia Federal
estará apto a atender às suas finalidades, com a ur-
gência que o caso requer garantindo, assim, a segu-
rança da coletividade e o cumprimento das leis no
País.

Respeitosamente, – José Gregori, Ministro de
Estado da Justiça – Martus Tavares, Ministro de es-
tado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.272, DE 2000

Cria cargos na Carreira Policial Fe-
deral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no Quadro-Permanente

do Departamento de Polícia Federal, os cargos da
Carreira Policial Federal constantes do Anexo a esta
lei.

Art. 2º
O
provimento dos cargos de que trata esta

lei far-se-á mediante aprovação prévia em concurso
público de provas, e dar-se-á no padrão I da Segunda
Classe.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução
desta lei serão atendida à conta de dotações orça-
mentárias próprias.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brasília,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 2.320
DE 20 DE JANEIRO DE 1987

Dispõe sobre o ingresso nas Cate-
gorias Funcionais da Carreira Policial Fe-
deral, e dá outras providências

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo

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

Art. 7º São requisitos para a inscrição em pro-
cesso seletivo, para o preenchimento de vagas ofere-
cidas em curso de formação ou de treinamento profis-
sional, realizado pela Academia Nacional de Polícia:

I – ser brasileiro;

II – estar no gozo dos direitos políticos;

III – estar quite com as obrigações militares;

IV – ter a idade mínima de 21 (vinte e um) e má-
xima de 30 (trinta) anos nos concursos de nível mé-
dio;

V – ter a idade máxima de 35 (trinta e cinco)
anos nos concursos de nível superior;

VI – possuir certificado de conclusão do 2º Grau
de Ensino Médio, quando se tratar de concurso para
ingresso nas categorias funcionais de nível médio;
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VII – possuir diploma de Bacharel em Direito,
para a Categoria Funcional de Delegado de Polícia
Federal;

VIII – possuir diploma dos cursos superiores de
Química, Física, Engenharia Civil, Elétrica, Eletrônica
ou de Minas, Ciências Contábeis, Ciências Econômi-
cas, Ciências Biológicas, Geologia, Farmácia e Bio-
química, para a Categoria Funcional de Perito Crimi-
nal Federal, observada a respectiva especialidade;

IX – possuir diplomas dos cursos superiores de
Direito, Filosofia, Comunicação, Pedagogia, Letras,
Psicologia ou Ciências Sociais, com habilitação nas
áreas de Sociologia, Ciências Políticas e Licenciatura
em Ciências Sociais, para a categoria funcional de
Censor Federal.

§ 1º A comprovação das condições previstas
neste artigo será feita pelo candidato no ato da inscri-
ção.

§ 2º Independerá dos limites de idade fixados
neste artigo a inscrição de candidato que ocupe cargo
integrante da Carreira Policial Federal.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.418
DE 8 DE MARÇO DE 1988

Altera o Decreto-Lei nº 2.320(1), de
26 de janeiro de 1987, que dispõe sobre o
ingresso nas categorias funcionais da
Carreira PolÍcia Federal, e dá outras pro-
vidências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 55, item I, da Constituição, de-
creta:

Art. 1º O parágrafo único do art. 4º e o inciso VIII,
do art. 7º, do Decreto-Lei nº 2.320, de 26 de janeiro de
1987, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º...................................................
Parágrafo único. Somente poderão

concorrer à progressão funcional servidores
policiais posicionados na Primeira Classe e
Classe Especial das categorias funcionais
de nível médio."

“Art. 7º.................................................
VIII – possuir diploma dos cursos su-

periores de Química, Física, Geologia, Far-
mácia, Bioquímica, Ciências Contábeis,
Ciências Econômicas, Ciências Biológicas,
Engenharia Civil, Elétrica, Eletrônica, Mecâ-
nica, Química, Agronômica e de Minas,
Computação Científica ou Análise de Siste-

mas, para a Categoria Funcional de Perito
Criminal Federal, observadas as necessida-
des por áreas de formação e as respectivas
especialidades."

Art. 2º A despesa decorrente da execução deste
Decreto-Lei correrá à conta das dotações do Orça-
mento Geral da União.

Art. 3º Este Decreto-Lei entra em vigor na data
de sua publicação. JOSÉ SARNEY – Presidente da
República – Paulo Brossard.

(1) Leg. Fed. 1987, pág. 70.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2000
(nº 3.273/2000, na casa de origem)

(De iniciativa do Presidente da República)

(Tramitando em regime de urgência, nos termos
do § 1º do art. 64 da Constituição Federal)

Dispõe sobre a identificação crimi-
nal e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O indiciado em inquérito policial, aquele

que pratica infração penal de menor gravidade (art.
61 e caput e parágrafo único do art. 69, da Lei nº
9.099, de 26 de setembro de 1995, assim como aque-
les contra os quais tenha sido expedido mandado de
prisão por decisão judicial, desde que não identifica-
dos civilmente, serão submetidos à identificação cri-
minal, inclusive pelo processo datiloscópico e fotográ-
fico.

Parágrafo único. Sendo identificado criminal-
mente, a autoridade policial providenciará a juntada
dos materiais datiloscópico e fotográfico nos autos da
comunicação da prisão em flagrante ou nos do inqué-
rito policial.

Art. 2º A prova de identificação civil far-se-á me-
diante apresentação de documento de identidade re-
conhecido pela legislação.

Art. 3º o civilmente identificado por documento
original não será submetido à identificação criminal,
exceto quando:

I – estiver indiciado ou acusado pela prática de
homicídio doloso, crimes contra o patrimônio pratica-
dos mediante violência ou grave ameaça, crime de re-
ceptação qualificada, crimes contra a liberdade sexu-
al ou crime de falsificação de documento público;
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II – houver fundada suspeita de falsificação ou
adulteração do documento de identidade;

III – o estado de conservação ou a distância
temporal da expedição de documento apresentado
impossibilite a completa identificação dos caracteres
essenciais;

IV – constar de registros policiais o uso de ou-
tros nomes ou diferentes qualificações;

V – houver registro de extravio do documento de
identidade;

VI – o indiciado ou acusado não comprovar, em
quarenta e oito horas, sua identificação civil.

Art. 4º Cópia do documento de identificação civil
apresentada deverá ser mantida nos autos de prisão
em flagrante, quando houver, e no inquérito policial,
em quantidade de vias necessárias.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MENSAGEM Nº 836, DE 2000

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição Fe-

deral, submeto à elevada deliberação, de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei que “Dispõe so-
bre a identificação criminal e dá outras providências”.

Brasília, 20 de junho de 2000. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

EM Nº 244/MJ

Brasília, 20 de junho de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

anexo projeto de lei, “que regulamenta o inciso LVIII
do art. 5º da Constituição Federal.

2. A Carta Política, em seu art. 5º, inciso LVIII,
estabelece que “o civilmente identificado não será
submetido à identificação criminal, salvo nas hipóte-
ses previstas em lei”.

3. Embora o objetivo do Constituinte de 1988 te-
nha sido obstar constrangimentos ao civilmente iden-
tificado e evitar sua identificação criminal, a experiên-
cia tem revelado distorções que tornam imperiosa a
regulamentação do mencionado dispositivo constitu-
cional. Das distorções, a mais gritante é o fato de cri-
minosos utilizarem-se de documentos de identidade
alheios no cometimento de ações delituosas, o que
tem levado pessoas inocentes a serem presas, o que
avilta a segurança jurídica almejada com a aplicação
do Direito Penal porque fragiliza o princípio do devido

processo legal e também o da personalização da
pena.

4. Visando dar perfeita aplicabilidade à norma
constitucional que veda a identificação criminal sumá-
ria porém ressalva previsão legal para situações es-
pecíficas, o projeto estabelece, em seu art. 3º que se-
rão identificados criminalmente o indiciado ou acusa-
do que estiver envolvido na prática de crimes de ho-
micídio doloso, contra o patrimônio praticado median-
te violência ou grave ameaça, de receptação qualifi-
cada contra a liberdade sexual ou crime de falsifica-
ção de documento público.

5. O projeto prevê também a identificação crimi-
nal do indiciado ou acusado em caso de fundada sus-
peita de falsificação ou adulteração do documento de
identidade apresentado, ou ainda se constar de regis-
tros policiais o uso de outros nomes ou diferentes
identificações.

6. A medida proposta permite que se imprima
maior segurança na identificação de pessoas envolvi-
das ou suspeitas de envolvimento com a prática de ilí-
citos penais graves, assegurando, por conseqüência,
maior acuidade e eficácia das investigações policiais.

7. A norma projetada inscreve-se, dessarte,
como medida de largo alcance dentro da política go-
vernamental de decidido combate à violência no País.

8. São essas, em síntese, as razões que me le-
vam a submeter o presente projeto de lei ao descorti-
no de Vossa Excelência.

Respeitosamente, José Gregori, Ministro de
Estado da Justiça.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.273, DE 2000

Dispõe sobre a identificação crimi-
nal e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1º O indiciado em inquérito policial, aquele

que pratica infração penal de menor gravidade (arts.
61 e 69, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.099, de
25 de setembro de 1995), assim como aqueles contra
os quais tenha sido expedido mandado de prisão por
decisão judicial, desde que não identificados civil-
mente, serão submetidos à identificação criminal, in-
clusive pelo processo datiloscópico e fotográfico.

Parágrafo único. Sendo identificado criminal-
mente, a autoridade policial providenciará a juntada
dos materiais datiloscópico e fotográfico nos autos da
comunicação da prisão em flagrante ou no do inquéri-
to policial.
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Art 2º A prova de identificação civil far-se-á me-
diante apresentação de documento de identidade re-
conhecido pela legislação.

Art. 3º O civilmente identificado por documento
original não será submetido à identificação criminal,
exceto quando:

I – estiver indiciado ou acusado pela prática de
homicídio doloso, crimes contra o património pratica-
do mediante violência ou grave ameaça, crime de re-
ceptação qualificada, crimes contra a liberdade sexu-
al ou crime de falsificação de documento público;

II – houver fundada suspeita de falsificação ou
adulteração do documento de identidade;

III – o estado de conservação ou a distância
temporal da expedição de documento apresentado
impossibilite a completa identificação dos caracteres
essenciais;

IV – constar de registros policiais o uso de ou-
tros nomes ou diferentes qualificações;

V – houver registro de extravio do documento de
identidade;

VI – o indiciado ou acusado não comprovar, em
quarenta e oito horas, sua identificação civil.

Art. 4º Cópia do documento de identificação civil
apresentada deverá ser mantida nos autos de prisão
em flagrante, quando houver, e no inquerito policial,
em quantidade de vias necessárias.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brasília,

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

Dispõe Sobre Os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras providên-
cias.

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

CAPÍTULO III
Dos Juizados Especiais Criminais

DISPOSIÇÕES GERAIS

....................................................................................
Art. 61. Consideram-se infrações penais de me-

nor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as
contravenções penais e os crimes a que a lei comine
pena máxima não superior a um ano, excetuados os
casos em que a lei preveja procedimento especial.
....................................................................................

SEÇÃO II
Da Fase Preliminar

Art. 69. A autoridade policial que tomar conheci-
mento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e
o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o au-
tor do fato e a vitima, providenciando-se as requisi-
ções dos exames periciais necessários.

Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a la-
vratura do termo, for imediatamente encaminhado ao
Juizado ou assumir o compromisso de a ele compare-
cer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá
fiança.
....................................................................................
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2000
(Nº 3.275/2000, na Casa de origem)

(De iniciativa do Presidente da República)
(Tramitando em regime de urgência

nos termos do § 1º do art. 64 da
Constituição Federal)

Altera os arts. 1º e 2º da Lei nº 9.034,
de 3 de maio de 1995, que dispõe sobre a
utilização de meios operacionais para a
prevenção e repressão de ações pratica-
das por organizações criminosas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. lº e 2º da Lei nº 9.034, de 3 de

maio de 1995, passam a vigorar com as seguintes al-
terações:

“Art. 1º Esta Lei define e regula meios
de prova e procedimentos investigatários
que versem sobre ilícitos decorrentes de
ações praticadas por quadrilha ou bando ou
organizações ou associações criminosas de
qualquer tipo. (NR)”

“Art. 2º Em qualquer fase de persecu-
ção criminal são permitidos, sem prejuízo
dos já previstos em lei, os seguintes proce-
dimentos de investigação e formação de
provas: (NR)

..............................................................
IV – a captação e a interceptação am-

biental de sinais eletromagnéticos, óticos ou
acústicos, e o seu registro e análise, medi-
ante circunstanciada autorização judicial;
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V – infiltração por agentes de polícia
ou de inteligência, em tarefas de investiga-
ção, constituída pelos órgãos especializa-
dos pertinentes, mediante circunstanciada
autorização judicial.

Parágrafo único. A autorização judicial
será estritamente sigilosa e permanecerá nes-
ta condição enquanto perdurar a infiltração."

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

MENSAGEM Nº 837, DE 2000

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 647 § 1º, da Constituição Fe-

deral, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei que “Altera os
arts. 1º e 2º da Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995,
que dispõe sobre a utilização de meios operacionais
para a prevenção e repressão de ações praticadas
por organizações criminosas”.

Brasília, 20 de junho de 2000. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

Brasília, 20 de junho de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à apreciação de V.Exª o anexo

Projeto de lei que altera os arts. 1º e 2º da Lei nº 9.034
de 3 de maio de 1995, que dispõe sobre a utilização
de meios operacionais para a prevenção e repressão
de ações praticadas por organizações criminosas,
para dar-lhe maior alcance, bem como para incluir,
nesse diploma legal, duas medidas de combate à cri-
minalidade, imprescindíveis ao Estado: a infiltração
controlada de agentes policiais e de inteligência e a
escuta ambiental.

2. Entre as diversas medidas que tem sido ado-
tadas em vários países no combate ao crime organi-
zado, a infiltação controlada e a escuta ambiental
vêm se destacando pelos resultados altamente positi-
vos. Numerosas operações internacional tem sido re-
alizadas com sucesso graças ao uso de informações
obtidas por agentes infiltrados e mediante escutas
ambientais.

3. Com a infiltração, pretende-se dotar o Estado
de mecanismo eficaz, que permita, enquanto perdu-
rar a investigação criminal, a inserção de agentes de
polícia em quadrilha ou bando ou organizações ou
associações criminosas, com vistas à obtenção de
elementos hábeis para a apuração de delitos e de sua
autoria. Igualmente, possibilita-se a infiltração de
agentes de inteligência entre os participantes de

ações que possam ensejar a desestabilização da se-
gurança institucional.

4. Convém lembrar que a infiltração já estivera
prevista no projeto de lei que se transformou na lei nº
9.034, de 1995, e que não pode ser aceita em virtude
de a proposta original ter sido modificada para permi-
ti-la independente de autorização judicial. Ciente da
importância dessa medida, mas não podendo aco-
lhê-la, de imediato, pela razão apontada, o Excelen-
tíssimo Senhor Presidente da República, em suas ra-
zões de veto, manifestou o intuito de encaminhar,
posteriormente, a regulação dessa matéria, de modo
adequado (Mensagem nº483 de 3 de maio de 1995).

5. Assim, nesse particular, a proposta condicio-
na a infiltração à autorização judicial sigilosa, corri-
gindo o equívoco que inviabilizou a utilização desse
instrumento no combate à criminalidade.

6. A escuta ambiental, que deve ser precedida
de autorização judicial, também sigilosa, consiste na
captacão e interceptação de sinais eletromagnéticos
óticos ou acústicos. E um importante meio da tecnolo-
gia moderna, capaz de identificar, entre outros delitos,
o contrabando, o descaminho, o roubo de caminhões
e cargas, o tráfico ilícito de entorpecentes, a retirada
ilegal de madeira e de outros recurso naturais, e ou-
tras atividades do crime organizado. Tem, igualmente,
importância fundamental para a identificação de ações
que, de alguma forma, possam acarretar insegurança
institucional.

7. Estas, Senhor Presidente, as normas que in-
tegram a presente propositura que ora submetemos
à consideração de Vossa Excelência, e para as qua-
is seria recomendável a solicitação de apreciação
em regime de urgência a teor do disposto no § 1º do
art. 64 da Constituição Federal.

Respeitosamente, José Gregori, Ministro de
Estado da Justiça – Alberto Mendes Cardoso,
Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da
Previdência da República.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.275, DE 2000

Altera os artigos 1º e 2º da Lei nº
9.034, de 3 de maio de 1995, que dispõe
sobre a utilização de meios operacionais
para a prevenção e repressão de ações
praticada por organizações criminosas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. lº e 2º da Lei nº 9.034, de 3 de

maio de 1995, passam a vigorar com as seguintes al-
terações:
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“Art. 1º Esta Lei define e regula meios de prova e
procedimentos investigatórios que versem sobre a
garantia da segurança e estabilidade institucional, ilí-
citos decorrentes de ações praticadas por quadrilha
ou bando ou organizações ou associações crimino-
sas de qualquer tipo.” (NR)

“Art 2º Em qualquer fase de persecução crimi-
nal, ou para a garantia da segurança e estabilidade
institucional, são permitidos, sem prejuízo dos já pre-
vistos em lei, os seguintes procedimentos de investi-
gação e formação de provas:
....................................................................................

IV – a captação e a interceptação ambiental de
sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos, e o seu
registro e análise, mediante circunstanciada autoriza-
ção judicial;

V – infiltração por agentes de polícia ou de inteligên-
cia, em tarefas de investigações ou de segurança instituci-
onal, constituída pelos órgãos especializados pertinentes,
mediante circunstanciada autorização judicial.

§ lº Na ação de infiltração a que se refere esta
Lei, é vedada qualquer co-participação delituosa, ras-
salvado o disposto no art. 288 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), ou
em qualquer tipo análogo, ou da mesma espécie, de
cuja ação fica excluída a antijuridicidade.

§ 2º A autorização judicial será estritamente sigi-
losa e permanecerá nesta condição enquanto perdu-
rar a infiltração." (NR)

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

Brasília,

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.034, DE 3 DE MAIO DE 1995

Dispõe sobre a utilização de meios
Operacionais para a prevenção e Repres-
são de Ações Praticadas por Organiza-
ções Criminosas.

CAPÍTULO I
Da Definição de Ação Praticada

por Organizações Criminosas e dos
Meios Operacionais de Investigação e Prova

Art. 1º Esta Lei define e regula meios de prova
e procedimentos investigatórios que versarem sobre
crime resultante de ações de quadrilha ou bando.

Art 2º Em qualquer fase de persecução crimi-
nal que verse sobre ação praticada por organiza-
ções criminosas são permitidos, além dos já previs-

tos na lei, os seguintes procedimentos de investiga-
ção e formação de provas:

I – (Vetado)

II – a ação controlada, que consiste em retar-
dar a interdição policial do que se supõe ação prati-
cada por organizações criminosas ou a ela vincula-
do, desde que mantida sob observação e acompa-
nhamento para que a medida legal se concretize no
momento mais eficaz do ponto de vista da formação
de provas e fornecimento de informações;

III – o acesso a dados, documentos e informa-
ções fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais.
....................................................................................
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Os
Projetos de Lei da Câmara nºs 56, 57 e 58, de 2000,
lidos anteriormente, terão tramitação com prazo de-
terminado de quarenta e cinco dias, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição, combinado com o art.
375 do Regimento Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, onde poderão, 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 (Carlos Patrocínio) – So-
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 522, de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no artigo 258, do Regi-

mento Interno do Senado, requeiro tramitaçáo em
conjunto dos Projetos de Lei do Senado nºs 182 e
196, de 2000, por versarem sobre matéria correlata
(dispõe sobre licença-maternidade e salá-
rio-maternidade das mães adotantes ou com guarda
judicial de crianças e dá outras providencias).

Sala das Sessões, 9 de outubro de 2000. –
Senador Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
requerimento lido será publicado e, posteriormente,
incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 255,
inciso II, alínea c, item VIII do Regimento Interno.
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Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Sena-
dor Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 224, DE 2000

Torna obrigatório um percentual de
edição de livros e revistas em Braille e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica determinado que 0,5% da edição de

livros no Brasil e revistas de grande circulação deve-
rão ser obrigatoriamente editados em Braille.

Parágrafo único. Os livros e revistas de que trata
o caput deste artigo compreende os gêneros literário,
didático e acadêmico.

Art. 2º O não cumprimento das disposições
constantes do art. lº resultarão na imediata proibição
da comercialização e distribuição, por parte dos in-
fratores, dos produtos de que trata a presente Lei,
por um período de 6 (seis) meses, devendo ser do-
brado esse período em caso de reincidência.

Art. 3º As editoras terão um prazo improrrogá-
vel de 3 (três) anos, a partir da publicação desta Lei,
para viabilizarem o cumprimento do que dispõe o
art. 1º.

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

Justificação

De início, vale salientar que no país é extrema-
mente precário o acúmulo e disponibilização de da-
dos agregados sobre a situação dos portadores de
deficiência, o que dificulta a definição de políticas
mais adequadas e pertinentes, embora já se tenha
conseguido algumas conquistas favoráveis como a
criação da Coordenação Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), pela Lei
nº 7.853, de 29 de outubro de 1989.

O dado oficial, em nível nacional, que se refere
ao contingente populacional portador de deficiência
visual (cego) é resultado do Censo de 1991. Segundo
essa fonte, a população residente no Brasil de porta-
dores de deficiência visual (cegos), em 91, totaliza-
vam no número de 145.852 pessoas, sendo 4.932 na
faixa etária de 0 a 4 anos; 10.098 de 5 a 14 anos;
5.285, de 15 a 19 anos; 6.082, de 20 a 24 anos; 6.200,
de 25 a 29 anos; 42.752 de 30 a 59 anos; 22.053, de

60 a 69 anos; 26.157, de 70 a 79 anos; e 22.293, com
mais de 80 anos.

Considerando o direito e a necessidade desse
grupo integrar-se à sociedade, obviamente con-
clui-se que o acesso ao estudo, à leitura e à infor-
mação tornam-se veículos indispensáveis. Pautado
nessa conclusão consultou-se o Censo Escolar de
1999, onde foi possível constatar que do total de
374.129 alunos/as matriculados/as nos diversos ní-
veis da educação, 18.629 (5% do total) são deficien-
tes visuais, assim distribuídos: 1.404 na pré-escola;
11.924 no ensino fundamental; 876 no ensino mé-
dio; 751 em educação de jovens e adultos; e 2.904
estão em outras alternativas de formação. Esses nú-
meros têm tido uma trajetória ascendente, pois em
1996, o total era de 8.081 matriculados/as (repre-
sentando, na época, 4% do total da matrícula em
educação especial). Entretanto, diante do contingen-
te já observado nos dados, ainda em 1991, faz-se
necessário acelerar as possibilidades de acesso à
leitura e à informação por parte desse grupo de bra-
sileiros/as.

Somente em fevereiro de 1999 foi instituída no
Ministério da Educação, vinculada à Secretaria de
Educação Especial (SEEP/DGER), a Comissão Brasi-
leira do Braille (Portaria nº 319), bem como, em de-
zembro do mesmo ano, pela Portaria de nº 1.679, fo-
ram definidos requisitos de acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiências, para instruir os processos
de autorização e de reconhecimento de cursos, e de
credenciamento de instituições, o que certamente fa-
vorece à prática do que está sendo proposto. Mais
que isso, desde a Constituição Cidadã de 1988, está
prevista uma dedicação especializada por parte do
Estado para com os portadores de deficiência, quando
em seu inciso III, Art. 208, dispõe que deverá ser dis-
pensado um atendimento educacional especializado
aos portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino. A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), em seu Capítulo
V, também prevê um atendimento adequado a esse
grupo populacional.

Há informações que evidenciam que há uma de-
manda crescente por parte dos portadores de defi-
ciência visual (cegos), como por exemplo, um dado
recente fornecido pela Secretaria Especial de Edito-
ração do Senado Federal, de que um dos softwares
para leitura da tela de computador para cegos ven-
deu em torno de três mil e quinhentas cópias. La-
mentavelmente, o acesso a este tipo de recurso,
ainda, não atinge a grande maioria da população
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envolvida na questão. São situações como as que
foram comentadas nessa justificativa que motivam a
propositura da presente lei.

Sala das Sessões, 9 de outubro de 2000. – Se-
nadora Heloísa Helena, Líder do Bloco de Oposição
no Senado.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

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

LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989

Dispõe sobre o apoio à pessoas
portadoras de deficiência, sua integração
social, sobre a Coordenadoria Nacional
para lntegração da Pessoa Portadora de
Deficiência – Corde, institui a tutela ju-
risdicional de interesses coletivos ou di-
fusos de atuação do Ministério Público,
define crimes, e dá, outras providências.

O Presidente da RepÚblica ,faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
lei:

Art. 1º Ficam estabelecidas normas gerais que
asseguram o pleno exercício dos direitos individuais
e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e
sua efetiva integraçao social, nos termos desta Lei.

§ 1º Na aplicação e interpretação desta Lei,
serão considerados os valores básicos da igualdade
de tratamento e oportunidade, da justiça social, do
respeito à dignidade da pessoa humana, do
bem-estar, e outros, indicados na Constituição ou
justificados pelos princípios gerais de direito.

§ 2º As normas desta Lei visam garantir às
pessoas portadoras de deficiências as ações gover-
namentais necessárias ao seu cumprimento e das
demais disposições constitucionais e legais que lhes
concernem, afastadas as discriminações e os pre-
conceitos de qualquer espécie, e entendida a maté-
ria como obrigação nacional a carqo do Poder Públi-
co e da sociedade
....................................................................................

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.

O Presidente da República ,faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

PORTARIA Nº 319
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1999

O Ministro de Estado da Educação, no uso
de suas atribuições e considerando o interesse do
Governo Federal em adotar para todo o País, uma
política de diretrizes e normas para o uso, o ensi-
no, a produção e a difusão do Sistema Braílle, em
todas as modalidades de aplicação, compreen-
dendo especialmente a Língua Portuguesa, a Ma-
temática e outras Ciências, a Música e a informáti-
ca; considerando a permanente evolução técni-
co-científica que passa a exigir sistemática avalia-
ção, alteração e modificação dos códigos e simbo-
logia Braille, adotados nos Países de língua portu-
guesa e espanhola; e, finalmente, considerando a
necessidade do estabelecimento de permanente
intercâmbio com comissões de Braille de outros
países, de acordo com a política de unificação do
Sistema Braille, a nível internacional,

Resolve:
....................................................................................

PORTARIA Nº 1.679
DE 2 DE DEZEMBRO DE 1999

Dispõe sobre requisitos de acessibi-
lidade de pessoas portadoras de defi-
ciências, para instruir os processos de
autorização e de reconhecimento de cur-
sos, e de credenciamento de instituições.

O Ministro de Estado da Educação, no uso de
suas atribuições, considerando o disposto na Lei nº
9.131, de 24 de novembro de 1995, na Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, e no Decreto nº 2.306, de 19
de agosto de 1997, e considerando ainda a necessida-
de de assegurar aos portadores de deficiência física e
sensorial condições básicas de acesso ao ensino supe-
rior, de mobilidade e de utilização de equipamentos e
instalações das instituições de ensino,

Resolve:
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justi-
ça e Cidadania e de Educação, cabendo à
última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
projeto será publicado e remetido às comissões com-
petentes.
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O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Solicito a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra, pela ordem, ao eminente
Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Gos-
taria de solicitar a V. Exª minha inscrição para
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
V. Exª será atendido.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Passa-se à lista de oradores.

Concedo a palavra ao primeiro orador ins-
crito, eminente Senador Nabor Júnior.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, o
papel desempenhado pelos jornalistas do Acre,
nas eleições do último dia 1º, é uma página de
grandeza na história da liberdade brasileira,
pois os veículos de comunicação do Estado –
principalmente os que não se alinham ao Go-
verno – mantiveram atitude de absoluta isen-
ção, exemplar equilíbrio e corajosa determina-
ção, mesmo sofrendo ameaças e até mesmo in-
tervenções de vários tipos, como foi o caso da
TV-Rio Branco, que, em mais de uma oportuni-
dade, teve suspensas as suas atividades.

A reação do povo, no episódio, apontou
algo que os governistas não tiveram capacidade
de apreender: o sentido exato de que uma violên-
cia estava sendo cometida, que o objetivo da pu-
nição era político-partidário, na vã tentativa de
calar a parte da imprensa que não se perfila ante
a voz de comando governista.

Dizia-me o empresário Narciso Mendes, di-
retor do complexo jornalístico O Rio Branco-TV
Rio Branco, que nenhum anunciante se queixou
da falta de transmissão de suas mensagens nos
períodos em que a emissora esteve fora do ar
compulsoriamente. Mais ainda: não houve qual-
quer exigência de reparação ou compensação
em outros horários, como, aliás, seria de direito
dos anunciantes prejudicados.

Para o Sr. Narciso Mendes, essa era a me-
lhor prova de que a sociedade estava solidária à
emissora. Silenciosa, tranqüila, serena e pru-
dente. Mas sempre solidária!

Li, nos últimos dias, muitas análises a res-
peito das eleições municipais no Acre. Mesmo às
vezes divergindo, dentro das respectivas linhas
editoriais, seus autores concordavam num pon-
to: foi um pleito muito importante para a definição
dos campos ideológicos e partidários, cujos refle-
xos eleitorais apontaram caminhos que ninguém
poderá ignorar doravante.

Vários desses caminhos, aliás, eram visíve-
is para qualquer pessoa interessada em real-
mente escutar a voz do povo, antevendo como
ela se expressaria nas ruas no domingo retrasa-
do.

Quem mais me chamou a atenção, porém,
foi Luís Carlos Moreira Jorge, em artigo publica-
do quinta-feira pelo jornal A Gazeta.

Pode-se até não concordar com alguns con-
ceitos por ele emitidos, mas é inevitável o aplau-
so à seriedade e à argúcia com que o artigo foi
pensado e escrito.

Peço vênia à Casa para não lê-lo na íntegra,
porque sua extensão tomaria precioso tempo
dos demais oradores inscritos. Mas a sociedade
brasileira, por seus representantes no Senado
da República, precisa tomar ciência de alguns
pontos destacados no texto, a começar pelo re-
conhecimento de que algo novo aconteceu no
Estado do Acre, onde adversários até então in-
conciliáveis se uniram ante a agressividade de
alguém que os tratava como inimigos e prometia
destruí-los. Foi uma engenharia política de alto
nível, articulada em cima de programas e pro-
postas concretas, mesmo em detrimento de pro-
jetos e ambições pessoais, por mais legítimas
que fossem.

O Governo do Estado não acreditou na seri-
edade dos que se uniam para lhe fazer oposição.
E Luís Carlos Moreira Jorge, em seu luminoso ar-
tigo, definiu com perfeição o que aconteceu:

O Governador fez três avaliações que
lhe foram fatais: não acreditou, até pilheriou,
quando se anunciou a formação do MDA,
composto pelo PPB, PFL e PMDB. O passo
em falso seguinte foi o de também não crer,
em momento algum, que o Prefeito Mauri
Sérgio recuperaria sua popularidade. E, o
que foi decisivo para sua derrota: descrer da
possibilidade de o ex-Senador Flaviano
Melo aceitar ser candidato a Prefeito de Rio
Branco.
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A conclusão que Luís Carlos tira desse tríplice
equívoco deve ser profundamente meditada por to-
dos quanto se dedicam à vida pública no Estado do
Acre: ”Foi fatal. A adversidade transformou o MDA
numa couraça de unidade. O Prefeito Mauri Sérgio,
vertiginosamente, subiu de popularidade. E Flaviano
Melo, no minuto final, anunciou que era candidato.“

Com todo o peso de sua credibilidade, da re-
putação que construiu em uma carreira vitoriosa
como poucas, Luís Carlos Moreira Jorge faz, ainda,
uma gravíssima denúncia, que exige esclarecimen-
to cabal e cristalino por parte do Sr. Jorge Viana e
seus arautos, acusação que tem como alvo o pró-
prio Governador: ”ainda tentou uma cartada final:
incumbiu um jornalista, amigo de Flaviano, na vés-
pera da convenção do MDA, de fazê-lo aceitar a
proposta de voltar atrás. Em troca, lhe daria apoio
para o Senado em 2002“.

É importante frisar que essa proposta indeco-
rosa não chegou a ser transmitida ao candidato do
MDA, porque ”o próprio jornalista tratou de demo-
ver o Governador da absurda idéia“.

Não creio – repito – que o novo Prefeito de
Rio Branco, Flaviano Melo, tenha sabido dessa ten-
tativa desesperada do Governador, apavorado com
a iminente derrota de seu candidato, que, efetiva-
mente, foi castigado nas urnas, onde o povo mani-
festou o mais incontestável repúdio à política de
medo, ódios, destemperos, agressões e calúnias,
implantada no Acre desde janeiro de 1999.

Solicito a V. Exª, Sr. Presidente, a transcrição,
na íntegra, do artigo do jornalista Luís Carlos Morei-
ra Jorge, publicado na edição de quinta-feira, 5 de
outubro corrente, de A Gazeta, do Acre, intitulado ”O
Grito do Silêncio“. Mas rogo aos Srs. Senadores aqui
presentes que atentem para apenas mais dois tre-
chos da brilhante análise. No primeiro, ele repete
algo que tenho proclamado com insistência, aqui,
neste plenário:

Não disseram também aos petistas
que os tempos são outros, não comportam
mais o ataque à honra do adversário. Isso
não rende mais votos. Ao contrário, tira.
Um dia, Jorge Viana atacava Narciso Men-
des e, no outro, Flaviano – esquecendo de
falar das propostas de seu candidato. Em
certo momento, chegou a parecer que os
candidatos a Prefeito eram Narciso e Jorge
Viana.

A seguir, Luís Carlos definiu a reação popular,
vendo a perseguição movida contra a TV Rio Bran-
co. E afirmou: ”A banca de advogados do PT deu um
empurrão fundamental à solidificação da candidatu-
ra de Flaviano, ao conseguir tirar do ar, várias vezes,
a TV Rio Branco. Na última vez, foi em pleno progra-
ma de Astério Moreira. O que ficou para a opinião
pública era que Jorge Viana, por pura perseguição,
mandou tirar a emissora do ar, por criticá-lo“.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
concluir com a leitura de um trecho de outro artigo,
este de minha autoria, publicado ontem no jornal A
Gazeta, de Rio Branco, no qual também teço comen-
tários sobre o novo quadro político-institucional cria-
do no Acre, com a manifestação popular através das
urnas, em 1º de outubro. Em sua conclusão, sintetizei
minha postura ante o Governo do Estado, proclaman-
do:

Enganam-se os que vêem em minhas
palavras uma declaração de guerra ao atu-
al conjunto de forças governistas no Acre.

O que existe é apenas uma precau-
ção, fundada em dolorosas experiências vi-
vidas nos últimos meses, quando normas
elementares de ética e respeito foram que-
bradas por aqueles que se desdobraram
em insultos, calúnias, ameaças e retalia-
ções de todos os tipos.

A democracia não permite o poder ab-
soluto, não admite donos da verdade. E,
por isso, exige uma oposição aos podero-
sos. Leal, franca, serena e firme – mas
apenas oposição. Se, todavia, continuaram
a tratar-me como inimigo, nada poderei fa-
zer. Apenas seguirei coerente com minha
norma de conduta, que já dura várias déca-
das: agir com lealdade, franqueza, serenida-
de e firmeza.

Porque é assim que o povo do Acre
sempre age.

Era o que eu tinha a dizer sobre a memorável
campanha cívica que levou o Movimento Democrá-
tico Acreano a uma vitória consagradora e impor-
tante para a formação do Acre forte, renovado e
mais justo que todos sempre procuramos construir.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR NABOR JÚNIOR EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
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Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior,
o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo a
palavra ao Senador Paulo Hartung, por cessão do Se-
nador Carlos Patrocínio.

S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Pronuncia

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, registro meu
agradecimento ao Senador Carlos Patrocínio pela ces-
são de seu tempo.

Volto a esta tribuna para falar dos terrenos de Ma-
rinha, tema de interesse de grande parte das famílias
residentes nas áreas urbanas próximas ao litoral. Com
esse primeiro e forte argumento, destaco a importância
da aprovação, amanhã, na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, de projeto de minha autoria que estabelece
normas mais claras para a administração e destinação
social desses bens.

Ressalto, inicialmente, o diálogo com o Poder
Executivo, visando ao aperfeiçoamento da proposta.
Antes, porém, lembro que, logo que cheguei a esta
Casa, apresentei uma emenda constitucional simples-
mente eliminando a figura dos terrenos de Marinha.
Posteriormente, vendo a dificuldade de sua tramitação,
apresentei um outro projeto de lei reconceituando aque-
la definição. Como conseqüência das conversas com o
Executivo, foram apresentadas quatro emendas ao tex-
to a fim de atender às preocupações dos Ministérios do
Orçamento e Gestão e do Meio Ambiente e Defesa, por
intermédio do Comando da Marinha, sem descaracteri-
zar o seu objetivo.

A Emenda nº 1 garante o retorno da faixa de Mari-
nha aos 33 metros originais e a utilização, como parâ-
metro, da preamar-média de dois mil, a fim de que pos-
samos virar o milênio com essa questão resolvida. Bas-
ta lembrar que a legislação vigente sobre o assunto é de
um Decreto-Lei datado de 1831, época em que a geo-
grafia das cidades, principalmente as litorâneas, era
completamente diferente.

Outra objeção colocada pelo Executivo, e que deu
origem à Emenda nº 2, foi a extensão da aplicação do
Decreto-Lei nº 9.760, e alterações posteriores, às áreas
que serão transferidas aos municípios, até que estes,
dentro de sua autonomia constitucional, legislem sobre
a destinação dos imóveis, o que considerei absoluta-
mente razoável. Em vista disso, apresentei a emenda.

A Emenda nº 3 permitirá que o produto da arreca-
dação seja destinado, além da proposta original de ca-

pitalização dos fundos de previdência dos servidores
municipais – constante do meu projeto original –, tam-
bém ao abatimento do estoque de dívidas junto à
União. Assim, seria atendida a preocupação maior do
Governo Federal no sentido de ajustar as contas des-
ses entes federados, promovendo a distensão da atual
pressão do déficit da Previdência e do endividamento
municipal nas contas públicas de nosso País.

A quarta Emenda incluiu os imóveis ocupados ir-
regularmente entre os que serão transferidos aos muni-
cípios, a fim de que tenham tratamento jurídico adequa-
do, não ficando no limbo, motivando ocupações clan-
destinas com o intuito de regularização judicial posteri-
or.

O projeto entrou na pauta da última reunião da
Comissão de Assuntos Econômicos, com parecer favo-
rável do eminente Senador Jefferson Péres, reconheci-
do neste Parlamento pelo desvelo com que defende a
coisa pública e o interesse do cidadão. O parecer só
não foi votado em face de um pedido meu ao próprio
Relator, atendendo ao apelo do Comandante Viveiros,
Assessor Parlamentar da Marinha, para que pudesse
ser traduzida ao Legislativo a preocupação do Executi-
vo com a preservação das áreas destinadas a treina-
mento das Forças Armadas e à sinalização da navega-
ção. Trata-se de dois temas nos quais temos todo o in-
teresse – particularmente eu que vivo numa cidade por-
tuária –, pois é importante uma boa sinalização em rela-
ção à navegação.

Dessa forma, debruçamo-nos sobre todos os ar-
gumentos para que pudéssemos encontrar, juntamente
com o relator, a alternativa que deixasse claro o intuito
de preservação do domínio das citadas áreas pela
União.

A solução foi encontrada no sentido de que as
áreas em discussão sejam preservadas como sendo de
domínio da União. Dessa maneira, a matéria pôde re-
tornar à pauta da CAE, Comissão de Assuntos Econô-
micos, devendo ser votada e aprovada – se Deus quiser
– na reunião de amanhã.

É indiscutível que a motivação preponderante
para a instituição e a manutenção dos terrenos de mari-
nha como bem público sempre foi de natureza econô-
mica. Não se relaciona com a segurança nacional, com
o meio ambiente ou coisas do gênero. Dos interesses
da Coroa Portuguesa na extração do sal e da pesca,
passou-se a uma visão meramente fiscalista em que
esses terrenos, pela via da enfiteuse, foram considera-
dos através dos anos fonte de recursos para o Erário.

A situação tornou-se curiosa quando se têm pre-
sentes os chamados terrenos acrescidos de marinha,
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surgidos em decorrência de aterramento natural ou
artificial de áreas litorâneas, como terrenos no Rio de
Janeiro, em Vitória, em Florianópolis, em São Luís.
Com o crescimento urbano, existem hoje em cidades
como Rio de Janeiro, Florianópolis, Vitória, Belém, Sal-
vador, São Vicente, São Francisco do Sul, Joinville, en-
tre outras, inúmeras construções e prédios edificados
em áreas distantes centenas de metros da praia. Mas,
por força dessa histórica preamar-média de 1831, insti-
tuiu-se que tais edificações estão situadas em terrenos
de marinha, estabelecendo que os donos desses imó-
veis, quase sempre pessoas que agiram de absoluta
boa-fé quando adquiriram o bem, tenham de pagar fo-
ros anuais à União e jamais venham a ter o domínio ple-
no de seu patrimônio.

Sob a ótica da administração municipal, essa ma-
nutenção de larga faixa de terreno sob o domínio da
União é um verdadeiro estorvo. Fala aqui alguém que já
foi prefeito. Muitas delas não têm qualquer destinação
específica. Estão tomadas por lixo, pelo abandono, e,
em função desse quadro, o município nelas não pode
construir sequer uma praça pública, uma escola, um
posto de saúde, uma via pública ou um conjunto habita-
cional destinado à população de baixa renda.

Qualquer das iniciativas depende hoje de um ato
complexo, e já percorri a burocracia diversas vezes –
por isso, falo com tranqüilidade –, envolvendo autorida-
des federais, estaduais e municipais. E o resultado são
ocupações desordenadas do entorno dos centros urba-
nos. Se olharmos o mapa do Brasil e as cidades brasile-
iras, veremos essa situação. Esse quadro gera sérias
conseqüências para as administrações municipais, que
se vêem obrigadas a enfrentar situação consolidada em
busca muitas vezes de soluções emergenciais, verda-
deiros remendos para aquilo que poderia ser facilmente
ocupado com planejamento urbano, dentro do Plano
Municipal de Desenvolvimento Urbano, Sr. Presidente.

Sob a ótica do cidadão, fica muito difícil explicar
que o imóvel pertencente à sua família por muitas gera-
ções nunca foi efetivamente dela. É um pouco daquele
herdeiro – só o direito de uso – e é também um pouco
da União, uma parte de cada um. Na verdade, se algum
agente da Secretaria do Patrimônio da União se dignas-
se a explicar aos moradores dessas áreas o parâmetro
que define o seu imóvel como terreno de marinha, pro-
vavelmente teria que apontar para algum prédio e afir-
mar: ”Ali, naquela distância, era mar em 1831 ou uma
proximidade do mar“. Isso demonstra o arcaísmo desse
conceito.

Sr. Presidente, por mais boa vontade que tenha, o
cidadão de bom senso não se dobraria a tal argumenta-

ção, uma vez que o mar hoje quebra em praias localiza-
das muitas vezes a dezenas ou a centenas de metros
do ponto onde há anos se construiu, por força de aterra-
mento, a sua casa ou o prédio de apartamentos onde
reside.

Existem casos engraçados. No mesmo bairro, na
mesma direção, um cidadão, um morador recebe o do-
cumento do Serviço do Patrimônio da União e o outro
não, o que mostra, inclusive, um descontrole completo,
uma falta de estrutura de recursos humanos, financei-
ros e meios para se trabalhar.

Nesse ponto, Sr. Presidente, é de se destacar tre-
chos do relatório do Senador Jefferson Péres que dão
as devidas explicações sobre o regime enfitêutico, des-
crevendo com perfeição as impropriedades que o proje-
to pretende corrigir. Afirma o nobre relator:

O regime enfitêutico, ou de aforamento,
como se sabe, permite que o proprietário
mantenha o domínio pleno e transfira a tercei-
ros (enfiteutas) apenas o ”domínio útil“ do
bem aforado. Aos enfiteutas incumbe o paga-
mento anual e perene do foro e, no caso de
transferência do domínio útil, de percentual
relativo ao valor do imóvel, a título de laudê-
mio. No caso dos terrenos de marinha e seus
acrescidos, o foro e o laudêmio são devidos à
União.

E continua o Senador Jefferson Péres, no seu pa-
recer esclarecedor, como é praxe:

De fato, tanto a conceituação fixada
pelo Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, quanto a
sede constitucional obtida em 1988 pelo regi-
me enfitêutico têm gerado imprecisões técni-
cas, indefinições políticas e desassossego so-
cial. Em primeiro lugar, pela dificuldade de de-
terminação topográfica da chamada linha da
preamar-média de 1831 e da extensão dos
terrenos acrescidos em face dos aterros e
das sedimentações havidos nestes quase 170
anos. Depois, porque a propriedade da União
de imensas áreas de territórios urbanos im-
põe aos municípios restrições ao exercício
das competências que a Constituição lhes
atribuiu. Por fim, porque o regime enfitêutico,
ao impedir a transferência plena da proprieda-
de, enseja alienações clandestinas e outras
burlas, que levam intranqüilidade a milhares de
famílias, especialmente nas grandes cidades
costeiras.
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Tem toda razão o relator. Fico muito feliz que o Se-
nador Jefferson Péres tenha percebido e estudado essa
matéria, S. Exª que representa o Estado do Amazonas
e que tem uma vida numa região distante desse litoral
que estou citando.

Na realidade, Sr. Presidente, a Secretaria do Patri-
mônio da União, SPU, diz administrar inúmeras áreas ur-
banas no Brasil, o que contraria a política nacional de
desestatização implementada nos últimos anos dentro
da reforma do Estado, que objetiva deixar com o Gover-
no Federal apenas o cumprimento de suas funções bá-
sicas e essenciais, como as políticas para educação,
saúde, ciência, tecnologia e segurança pública. Não há
razão para a manutenção de uma enorme imobiliária –
uma verdadeira Terracap federal – para gerir esses imó-
veis do litoral imenso deste País.

Na última quinta-feira, o Senador Ricardo Santos,
do meu Estado, trouxe a esta tribuna um dado que de-
monstra a magnitude da imobiliária federal em que se
converteu a SPU. A operacionalização da análise dos
pedidos de regularização de aforamento, por falta de
capacidade da SPU, está sendo terceirizada. Inclusive,
o Senador Gerson Camata, também do meu Estado,
alertou em seu aparte sobre os riscos de esse procedi-
mento criar condições para a prática da corrupção, que
envolveria mais uma vez o patrimônio público.

Por outro lado, como bem ressaltou o Relator Jef-
ferson Péres, a dificuldade de definir topograficamente
a linha da preamar-média de 1831, dando margem às
mais diversas contestações administrativas e judiciais,
não recomenda a manutenção do conceito legal.

Assim, o projeto que apresentei – já aprovado
pela CCJC e espero seja aprovado de forma terminativa
amanhã na CAE – pretende atualizar o conceito legal e
subtrair do regime enfitêutico a maior área possível, em
que se incluiriam os atuais acrescidos de marinha, para
futura aquisição de domínio pleno por parte dos seus le-
gítimos ocupantes – e acabar com essa dor de cabeça,
com esse verdadeiro inferno na vida desses moradores.
Além disso, a proposta avança ainda no sentido de pro-
porcionar uma melhor utilização pública das áreas, com
a implantação de obras essenciais à vida urbana, como
unidades de saúde, educação e lazer; abertura de vias
para melhor escoamento do trânsito, sobretudo nas ci-
dades de médio e grande portes; e programas habitaci-
onais para beneficiar famílias de baixa renda. Tudo isso
preservando os imóveis – é bom que se repita – ocupa-
dos por entes da União e dos Estados.

Há que se destacar, Sr. Presidente, o caráter pri-
mordial da proposta de descentralizar a discussão e
abrir um leque de soluções de cunho social para o pro-

blema. A transferência do processo de alienação des-
ses bens aos municípios decorre do maior conhecimen-
to da realidade local pelo conjunto da municipalidade e
da necessária, volto a frisar, descentralização desse
procedimento.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – V. Exª me
concede um aparte, nobre Senador?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Ouço V.
Exª com muito prazer, nobre Senador Ramez Tebet.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Vejo com mu-
ita satisfação o devotamento de V. Exª pela causa. Os
problemas levantados por V. Exª atingem quase todos
os Estados brasileiros. Realmente, é preciso que haja
uma legislação que ponha ordem na situação existente.
Nasci no barranco do rio Paraná, mas por meu Estado
passa também o Rio Paraguai, e são muitos os abusos
lá cometidos. É necessário que haja uma legislação que
coíba atos que atentem contra o meio ambiente, contra
a ordem, situações que foram permitidas pelo Poder
Público. Os pescadores, os lavradores, pessoas humil-
des, precisam ter suas situações regularizadas, para
impedir que alguns terrenos passem a sofrer especula-
ção imobiliária, como V. Exª afirmou, uma vez que já es-
tamos imaginando a possibilidade de uma terceirização
de um serviço dessa envergadura. V. Exª defende a
municipalização desse processo, pelo que o aplaudo,
pois creio que sejam os municípios os conhecedores de
sua realidade local. Conheço o projeto de V. Exª e sei
que ele já foi aprovado na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania; desconheço onde se encontra atu-
almente, mas acredito que seu trâmite nesta Casa deva
ser o mais rápido possível, porque essa regularização é
urgente. Como exemplo citarei o da construção da usi-
na de Porto Primavera, onde há centenas e centenas
de moradores ameaçados sem que seja apresentada
solução. As Centrais Elétricas de São Paulo, responsá-
veis pelo empreendimento, estão dispostas a dar ga-
rantia e reconhecem, pelas avaliações feitas por técni-
cos nos ranchos daquela localidade, que a usina em
nada atenta contra a natureza. Então, por que criar
caso, dificultar até as indenizações? De sorte que uma
legislação como a pretendida por V. Exª, realizada pelo
município, será muito boa, poderá acabar com a buro-
cracia. Muitos dos que aqui estão desconhecem a re-
alidade deste País, e ficam legislando sobre matéria
de que não têm noção, presos a preconceitos. Cum-
primento V. Exª.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Agra-
deço o aparte, Senador Ramez Tebet.
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Sr. Presidente, meu tempo já está se esgotan-
do, mas estou praticamente concluindo meu pronun-
ciamento.

Pretendemos justamente criar um caminho razoá-
vel, dentro da reforma do Estado, para resolver esse
problema patrimonial que temos em todo o litoral brasi-
leiro.

Sr. Presidente, faço um apelo à Comissão de
Assuntos Econômicos – CAE. Amanhã estaremos
apreciando o Projeto nº 617, de 1999, e apelo para que
seja aprovado. Primeiro, apresentei uma proposta de
mudança constitucional abolindo a figura de terrenos de
marinha; posteriormente, caminhei na negociação com
o Governo, que tem sido muito receptivo – é bom res-
saltar isso – no sentido de aprovar um projeto de lei que
redefina a questão desses terrenos. Parece-me que es-
tamos chegando a bom termo. O Governo apresentou
emendas ao projeto, nós as acatamos e amanhã vamos
apreciá-lo. Então, faço um apelo por sua aprovação.

Sr. Presidente, o Congresso Nacional e, neste
momento, o Senado Federal não podem fechar os
olhos para esse problema, uma vez que estamos diante
de uma proposição em estágio avançado de tramitação
e que já passou por um primeiro exame de constitucio-
nalidade na Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania e foi, posteriormente, objeto de ampla negociação
com o Poder Executivo.

Ressalto meu otimismo quanto à aprovação da
proposta, que conta com o parecer favorável do relator,
um parlamentar sóbrio, de atuação firme, Senador Jef-
ferson Péres, a fim de que possamos eliminar esse es-
torvo à administração municipal e darmos tranqüilidade a
milhares, senão milhões de brasileiros.

A modernização do Estado deslanchou um pro-
cesso de descentralização das decisões em nosso País
que, na minha visão, tem gerado resultados positivos.
Os exemplos mais concretos estão nas áreas de edu-
cação, com a criação do Fundef, e na saúde, com o Sis-
tema Único de Saúde.

No caso dos terrenos de marinha, a adoção de
medidas no mesmo sentido seria inegavelmente mais
uma decisão acertada, uma vez que as Prefeituras es-
tão melhor preparadas, hoje, do que a União, do ponto
de vista material e humano e pela proximidade, para ad-
ministrar e dar destinação social mais apropriada a es-
ses bens. Já fui prefeito e quem conhece os departa-
mentos estaduais do patrimônio da União sabe da falta
de meios para que essas estruturas possam trabalhar.

Sr. Presidente, fica o meu apelo para que os cole-
gas, membros da Comissão de Assuntos Econômicos,
possam ajudar na aprovação de um projeto que busca

o encaminhamento de uma solução digna para os pro-
blemas de terrenos de marinha e acrescidos de mari-
nha em nosso País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para
uma comunicação inadiável, concedo a palavra ao
Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Para uma co-
municação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras e Srs. Senadores, na semana passada fiz
um pronunciamento a respeito dos problemas por que
passam os agricultores da Região Sul em função das
geadas ocorridas, que acabaram comprometendo com-
pletamente a safra de inverno daquela Região. Naquela
oportunidade, fui aparteado pelo Senador Ramez Tebet
e disse a S. Exa que prepararia um documento a ser en-
tregue ao Governo Federal, no qual pleiteava a adoção
de medida provisória em vez de projeto de lei. O meu in-
tuito era a liberação de recursos necessários para aten-
der a Cosesp, que necessita de suplementação orça-
mentária para pagar o seguro dos produtores. Hoje, ao
ler o Diário Oficial da União, fui surpreendido, pois o
Governo Federal já optou pelo projeto de lei, embora eu
estivesse conversando durante toda a semana com o
Ministério do Planejamento, por meio do Secretário Gui-
lherme Dias, com o Amaury Bier, Secretário do Ministé-
rio da Fazenda e com o próprio Ministro Pedro Parente.
Eles me garantiram que a opção seria pela medida pro-
visória para que houvesse atendimento mais rápido das
conseqüências da geada e, portanto, o pagamento do
sinistro, a indenização dos produtores e o conseqüente
financiamento da próxima safra de verão, pois se en-
contram inadimplentes por não terem recebido os recur-
sos do seguro.

Este Projeto de Lei ingressará na Câmara e, mes-
mo que venha em regime de urgência, terá de passar
pelas Comissões Técnicas na Câmara dos Deputados,
depois virá ao Senado, o que demandará, no mínimo,
60 dias para a sua aprovação e subseqüente indeniza-
ção aos produtores.

Há hoje uma intranqüilidade enorme no Paraná,
no meu Estado. Sei que essa intranqüilidade também
toma conta de produtores de outros Estados, que, inclu-
sive, já se mobilizam para vir a Brasília pleitear os seus
direitos, pois pagaram o prêmio para terem direito ao
seguro. Pagaram 8%, no caso do milho safrinha, para
terem direito ao seguro e agora estão aguardando a so-
lução do problema, que deve demorar cerca de 60 dias,
Sr. Presidente.
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Então, como eu havia prometido, elaborei o docu-
mento; vou colher a assinatura do Senador Ramez Tebet,
representante do Mato Grosso do Sul, para que possa-
mos encaminhá-lo, agora, ao Presidente da República,
solicitando que este assunto seja tratado dentro do regime
de urgência que ele requer.

Ainda há tempo para o Governo rever a sua posição
e editar uma medida provisória no lugar do projeto de lei.
Se quer um projeto de lei, pode até fazê-lo depois, apro-
vando a medida provisória, com o projeto de conversão.

Tenho a certeza de que não haverá um Senador ou
Deputado Federal que reclamará pelo fato de o Governo
fazer uma medida provisória para atender produtores ru-
rais que perderam a sua safra e que estão hoje impossibi-
litados de plantar. Os motivos são muito justos, porque já
vimos medidas provisórias aqui atender a verdadeiros ab-
surdos, sem qualquer característica de urgência e oportu-
nidade. O que, no entanto, não ocorre no caso.

Se editar uma medida provisória, o Governo Federal
receberá do Senado e da Câmara dos Deputados apenas
elogios, tenho certeza. Vou colher a assinatura do Sena-
dor Ramez Tebet, para que possa encaminhar este docu-
mento ao Presidente da República com a urgência que re-
quer.

Sr. Presidente, agradeço-lhe a oportunidade conce-
dida.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo a
palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o se-

guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras e Srs. Senadores, devo oferecer respostas a ques-
tões suscitadas por brasileiros referentes à instalação da
CPI do Futebol nesta Casa do Congresso Nacional.

Entre as inúmeras manifestações de apoio a essa
CPI, há também aqueles que não compreendem por que
o Senado brasileiro pretende investigar o futebol no País,
alegando que há questões mais sérias que poderiam per-
feitamente ocupar o tempo dos Parlamentares. Mas, cer-
tamente, trata-se de exceção.

Ainda ontem, em São Paulo, no programa de televi-
são do jornalista Juca Kfouri, enquête realizada deu conta
que 82% dos telespectadores apostam no sucesso desta
Comissão Parlamentar de Inquérito. Oitenta e dois por
cento afirmaram que acreditam nos resultados desta CPI
em favor da moralização do futebol no País. É claro que
essa expectativa da sociedade aumenta e muito a respon-
sabilidade do Senado Federal. O Senado tem o dever de
oferecer respostas à sociedade brasileira, que há muito
exige uma investigação rigorosa para apurar fatos reitera-
damente denunciados na mídia brasileira.

Queremos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
em respeito àqueles que questionam a validade da CPI do
Futebol, fazer algumas afirmações.

Obviamente, o futebol tem o seu lado lúdico, pois é
a grande paixão do povo brasileiro. Certamente, é o pouco
de alegria que ainda resta a tantos brasileiros sacrificados
nos finais de semana especialmente. No entanto, além
de ser a grande paixão nacional, o futebol é uma ativida-
de econômica essencial para o desenvolvimento deste
País. No mundo, é responsável pela geração de 400 mi-
lhões de empregos e mobiliza anualmente um capital de
giro da ordem de US$280 bilhões.

No Brasil, a Fundação Getúlio Vargas apresentou
um relatório, em 1997, dando conta de que os negócios
do esporte no nosso País movimentam US$32 bilhões
anualmente.

No nosso País, o futebol mobiliza 60% dos valores
aplicados em esporte. Os negócios do esporte represen-
tam 1,7% do PIB brasileiro. Nos países industrializados,
em países da Europa e também nos Estados Unidos da
América do Norte, o esporte representa 4% do PIB. Na
América Latina, ainda 1% do PIB. No entanto, há uma
previsão de investimentos mais significativos nos próxi-
mos cinco anos que elevarão essa participação para cer-
ca de 3%. Hoje os esportes na América Latina mobilizam
US$20 bilhões anualmente. Espera-se para dentro de cin-
co anos uma movimentação de cerca de US$60 bilhões
anualmente, correspondendo portanto a 3% do PIB da
América Latina. O próprio BID anuncia investimentos mais
significativos no esporte neste lado da América.

Portanto, se considerarmos a importância econômi-
co-social do esporte para o desenvolvimento do nosso
País, justificamos de pronto a instalação desta Comissão
Parlamentar de Inquérito, que tem por objetivo investigar
denúncias, apurar a procedência de indícios fortemente
divulgados pela imprensa do País ao longo do tempo.

É evidente que aqueles representantes das organi-
zações que administram o futebol no País – CBF, federa-
ções, clubes, empresas patrocinadas – não desejam tal
investigação. O fato de a CBF resistir já, há algum tempo,
a instalação de uma CPI na Câmara dos Deputados re-
vela a necessidade dessa instalação. Essa resistência
é sintoma das irregularidades, das falcatruas e da cor-
rupção, estimuladas pela impunidade que lamentavel-
mente grassa no nosso País, notadamente em uma
atividade quase que clandestina porque sem transpa-
rência alguma, sem nenhum tipo de fiscalização de
natureza pública que permita a avaliação das contas,
dos negócios, das transações realizadas.

A CBF vem investindo há algum tempo na falta
de transparência; investe também na desorganização
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do futebol brasileiro, e essa desorganização só inte-
ressa à desonestidade. A anarquia, a desorganiza-
ção do futebol faz prevalecer a impunidade, que esti-
mula a corrupção, com prejuízos qualitativos, econô-
micos e sociais ao esporte no Brasil.

Para justificar essa CPI, elencamos alguns itens
fundamentais: a sonegação do recolhimento da contri-
buição à Previdência Social. Um levantamento recente
do Ministério da Previdência Social informa que federa-
ções e clubes devem mais de R$150 milhões à Previ-
dência Social. O Flamengo, cerca de R$20 milhões; o
Fluminense, mais de R$9 milhões; o Palmeiras, mais de
R$7 milhões; o Atlético Mineiro, mais de R$6 milhões, e
o Internacional de Porto Alegre, mais de R$5 milhões,
sendo esses os maiores devedores da Previdência So-
cial no País. Há responsabilidade das autoridades rela-
tivamente a essa apropriação indébita de recursos da
Previdência Social e, portanto, à população trabalhado-
ra do País. Federações, clubes, entidades futebolísticas
recolhem a contribuição de funcionários e jogadores de
futebol e não a repassam à Previdência Social, constitu-
indo-se esse fato em crime de apropriação indébita, que
levou recentemente à prisão o presidente da Federação
Paranaense de Futebol.

Elencamos como segundo item a sonegação do
Imposto de Renda por parte de jogadores, técnicos de
futebol, clubes, empresas e empresários de jogadores.
A Receita Federal informa que, nos últimos dois anos,
multou em US$23,570.00 jogadores, técnicos, clubes e
empresários de futebol por sonegarem Imposto de Ren-
da.

Para alguns, sonegar impostos é normal no nosso
País. Lamentavelmente, tem sido algo natural, sem a
necessária penalização, sem o rigor da lei a desestimu-
lar essa prática. Ouvimos declarações de autoridades
do futebol que tornam visível essa postura diante da so-
negação, fato para nós da maior gravidade. Em países
sérios, pessoas ricas, famosas e poderosas vão para a
cadeia. É bom lembrar um exemplo histórico: Al Capo-
ne foi preso exatamente por sonegar. Portanto, essa
questão não pode prevalecer impunemente diante dos
olhos da Nação, porque as pessoas mais simples, mais
humildes e despossuídas economicamente são obriga-
das a pagar religiosamente as suas obrigações com o
Erário, sob pena de punições rigorosas. Enquanto isso,
os mais poderosos, aqueles que ostentam popularida-
de nacional, estão isentos desse dever cívico que é o
pagamento dos impostos ao Estado.

Outro item diz respeito à venda de jogadores para
o exterior. O Decif, que é o Departamento de Combate a
Ilícitos Cambiais e Financeiros do Banco Central, revela

irregularidades que superam – não há uma cifra defini-
da – US$100 milhões no período compreendido entre
1992 e 1998. Jogadores negociados com o exterior,
com o registro de somas vultosas no Brasil, sem o cor-
respondente ingresso da moeda estrangeira no nosso
País, sem o registro de operações cambiais correspon-
dentes àquilo que se divulga de valor dos passes nego-
ciados com os clubes estrangeiros.

Poderíamos citar alguns exemplos, mas creio que
a responsabilidade desta Casa é evitar execrar pesso-
as, evitar expor pessoas indevidamente antes que se
comprove o ilícito, antes que se comprove a veracidade
das denúncias, enfim, antes que se esclareça a veraci-
dade dos fatos. O Banco Central já investiga esse fato.
Esses recursos ficaram no exterior, depositados em
contas bancárias, ou ingressaram no País de forma irre-
gular. O fato é que não existem registros de operações
cambiais referentes à maioria das milionárias transa-
ções efetuadas entre clubes brasileiros e clubes estran-
geiros, e quando há registro de operação cambial não é
pelo valor registrado da venda desses jogadores. Há
suspeitas não só do crime de sonegação de cobertura
cambial, mas também de lavagem de dinheiro, que pre-
cisam ser investigados. De outro lado, há denúncias re-
lativamente a depósitos em nome de jogadores contra-
tados de clubes do exterior, depósitos em contas em
bancos localizados em paraísos fiscais, especialmente
nas Ilhas Virgens britânicas. Denúncia de um conselhei-
ro de nome Paulo César Ferreira, do Clube Regatas
Flamengo, dá conta de que teriam sido realizados de-
pósitos em nome de jogadores adquiridos recentemen-
te por aquele clube do Rio de Janeiro em paraísos fiscais
visando ludibriar o Fisco brasileiro e o Fisco dos países
de origem desses jogadores.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
responsabilidade do Senado diante desses fatos é evi-
dente. Nós, além desses fatos, acrescentamos a rela-
ção dos clubes com os bingos, que são decorrentes de
concessão pública, de concessão oficial. E há aí denún-
cias de uma relação promíscua de clubes de futebol, de
federações da área de esportes com os bingos instala-
dos em vários pontos do país.

Eu gostaria de destacar ainda mais um ponto a
ser investigado, que é o contrato Nike-CBF, cujo valor é
de R$400 milhões. Há denúncias de interferência inde-
vida dessa empresa multinacional, que estaria se valen-
do desse contrato para interferir, inclusive, em decisões
que deveriam ficar adstritas aos dirigentes do futebol
brasileiro.

Poderíamos ainda destacar a importância dessa
CPI pelo fato de ser o futebol uma atividade econômica
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em expansão. Na verdade, estamos presenciando, ain-
da, os primórdios do desenvolvimento desta atividade
econômica. Apenas agora grandes patrocinadores de-
monstram seu interesse em investir em nosso País.
Obviamente, esses investimentos seriam maiores se ti-
véssemos aqui um futebol eficientemente organizado,
que oferecesse segurança àqueles que desejam inves-
tir.

Mas há uma perspectiva de crescimento, aqui re-
ferida anteriormente, que, no que diz respeito ao mar-
keting esportivo, é de 16% ao ano. Enquanto hoje o
marketing esportivo corresponde a um valor aproxima-
do de US$250 milhões, estima-se que, em 2009, esse
valor crescerá para cerca de mais de US$900 milhões
anualmente.

É possível porque, para citar o exemplo das trans-
missões esportivas por meio das emissoras de televi-
são, enquanto o campeonato inglês, por temporada,
soma cerca de US$750 milhões com as transmissões
esportivas, no Brasil elas somam apenas 40 milhões,
ou seja, o campeonato inglês fatura, por meio das trans-
missões pelas emissoras de televisão, 15 vezes mais
do que o campeonato brasileiro.

Portanto, temos muito a evoluir, no que diz respei-
to à importância econômica e social do futebol para o
nosso País. E essa CPI tem a responsabilidade não
apenas de investigar para denunciar, mas também a
responsabilidade propositiva. Cabe à Comissão Parla-
mentar de Inquérito, ao final dos trabalhos realizados,
com as sugestões que, por certo, serão apresentadas
por autoridades do esporte no país, por jogadores, por
técnicos de futebol, por empresários e por dirigentes,
oferecer proposições que melhorem a legislação espor-
tiva, a fim de coibir os abusos que hoje são praticados
impunemente. Tem também a responsabilidade de su-
gerir uma organização mais competente do esporte na-
cional, para que, além de melhorar o desempenho das
nossas equipes, produza resultados econômicos e so-
ciais que contribuam de forma decisiva para melhorar
as condições de vida do povo de nosso País.

Portanto, Sr. Presidente, sem sombra de dúvida,
essa é uma atividade que cabe ao Congresso desen-
volver. E a CPI do Senado, antes mesmo da sua instala-
ção, produziu o primeiro efeito positivo: a mudança de
postura na Câmara dos Deputados. Afinal, há mais de
um ano e meio o Deputado Aldo Rebelo tentava a insta-
lação da CPI Nike-CBF, na Câmara dos Deputados, e
todas as suas tentativas foram frustradas porque su-
cumbiram diante da pressão maior dos dirigentes do es-
porte no Brasil, que possuem assento naquela Casa do
Congresso Nacional. É por isso que afirmamos que a

CBF vem investindo, há muito tempo, na falta de trans-
parência da administração do esporte em nosso País.
Esperamos que a CPI da Câmara dos Deputados pos-
sa, nesse paralelismo que poderia ser evitado, resultar
também em benefício da investigação, em favor da efi-
ciência da investigação que se pretende. Porque, obvia-
mente, se o Senado alcançar resultados positivos, a
Câmara dos Deputados também desejará fazê-lo.

Sr. Presidente, só nos resta fazer o último apelo
às lideranças partidárias que contribuem para o suces-
so dessa Comissão, destacando a presença determina-
da do Presidente Antonio Carlos Magalhães, que asse-
gurou o cumprimento do Regimento e tornou irreversí-
vel a instalação dessa Comissão Parlamentar de Inqué-
rito, que é uma exigência da sociedade brasileira.

Agradecemos às Lideranças de todos os Parti-
dos, que estão agindo com rapidez para o encaminha-
mento dos nomes que comporão a Comissão. Certa-
mente, muito em breve poderemos iniciar os trabalhos e
oferecer respostas aos questionamentos que são cons-
tantemente levantados pela opinião pública brasileira,
para que, reduzindo o índice de corrupção no esporte
nacional, possamos contribuir para que essa atividade
econômica signifique, de forma decisiva, um avanço
para a economia, para a geração de empregos, para a
geração de renda e de receita pública, elementos indis-
pensáveis para a melhoria da qualidade de vida de to-
dos os brasileiros.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo a

palavra ao Senador Leomar Quintanilha. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.

(Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva. (Pa-

usa.)
Concedo a palavra ao Senador José Fogaça. (Pa-

usa.)
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet.

(Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana pas-
sada, demos entrada em um projeto de lei que torna
obrigatória a edição de um percentual de livros e revis-
tas em braile. Nós, que enxergamos o mundo sob o
ponto de vista objetivo, que somos capazes de decifrar
as letras, as palavras escritas nos jornais, nas revistas,
nos livros de literatura, não conseguimos nos dar conta
da realidade de milhares de pessoas em nosso País
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que não têm qualquer possibilidade de acompanhar a
produção literária, acadêmica, científica e nem mesmo
a divulgação de determinados dados relevantes em
função de uma necessidade especial, que decorre do
fato de serem portadoras de deficiência visual profunda –
no caso específico, a cegueira.

Os dados oficiais apontam que, no que se refere
ao contingente populacional, os chamados portadores
de deficiência visual (cegos), pelo resultado do último
censo junto à população residente no Brasil, são em nú-
mero de 145 mil pessoas, sendo 4.932 pessoas na faixa
etária de 0 a 4 anos; 10.098 pessoas, de 5 a 14 anos; e
assim sucessivamente.

Considerando o direito e a necessidade de esse
grupo integrar-se à sociedade, obviamente conclui-se
que o acesso ao estudo, à leitura e à informação tor-
nam-se veículos indispensáveis a essa integração.

Sr. Presidente, pautados nessa conclusão e con-
sultando o Censo Escolar de 1999, onde foi possível
constatar que, do total de 374 mil alunos matriculados
nos diversos níveis da educação, 5% são deficientes vi-
suais – assim distribuídos: 1.404, na pré-escola; 11.924,
no ensino fundamental; 876, no ensino médio; 751, em
educação de jovens e adultos; e 2.904, em outras mo-
dalidades de ensino –, estamos apresentando um pro-
jeto de lei que determina que 0,5% da edição de livros e
revistas de grande circulação no Brasil deverão ser,
obrigatoriamente, impressos em braile. Os livros e re-
vistas de que trata o projeto compreendem os gêneros
literário, didático e acadêmico.

É oportuno salientar, Sr. Presidente, que está as-
segurado às editoras um prazo improrrogável de três
anos, a partir da publicação da lei, para a viabilização do
que dispõe a legislação.

Em tempo, Sr. Presidente, apelamos mais uma
vez à Mesa do Senado Federal para que modifique a re-
solução que dispõe sobre as cotas dos Srs. Senadores
para a produção de material gráfico em braile. Já tive-
mos a oportunidade de dizer nesta Casa que, no caso
específico do nosso gabinete, para que pudéssemos
produzir 100 exemplares da nossa prestação de contas
do mandato em braile, fomos levados a abrir mão da
produção de 25 mil exemplares impressos a tinta.
Assim, para possibilitarmos que 100 crianças e adoles-
centes cegos tivessem acesso à prestação de contas
do nosso mandato, tivemos que privar 25 mil pessoas
da mesma informação.

Evidentemente, como essas crianças e adoles-
centes, espalhadas por todo o Brasil, certamente não
votam, nosso apelo acaba não sendo prioridade para a
maioria dos Srs. Parlamentares.

De qualquer forma, mais uma vez, apelamos à
Mesa para que seja garantida aos Srs. Parlamentares
uma cota de produção impressa em braile e que esta,
por sua vez, não possa ser revertida em material co-
mum, impresso a tinta. Com isso, poderemos evitar
que, ao invés de se produzir 100 livros em braile, sejam
produzidos 25 mil exemplares da prestação de contas
de mandatos a tinta.

Assim, Sr. Presidente, ao tempo em que fazemos
esse apelo à Mesa, anunciamos a tramitação de nosso
projeto de lei, no sentido de que 0,5% da edição de li-
vros e revistas de grande circulação no Brasil devam
ser obrigatoriamente editados em braile.

É claro que muitas dessas pessoas, hoje, para
acompanharem o dia-a-dia da produção acadêmica, li-
terária ou científica, precisam ver através dos olhos dos
outros – e é claro que eu gostaria que muitas pessoas
pudessem ver através dos meus olhos, vendo o que já
vi na vida; todavia, neste caso objetivo, existem muitas
pessoas que gostariam de ter a oportunidade de acom-
panhar a produção literária, acadêmica, e não podem
fazê-lo dada a forma como é feita atualmente.

Sabemos que o mundo, muitas vezes, é prepara-
do apenas para a maioria, mas sabemos também que
existem milhares de pessoas em nosso País que têm o
direito de acompanhar a vida em sociedade e as suas
produções culturais escritas, e, no entanto, só têm a
oportunidade de fazê-lo se houver as publicações em
braile.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo a

palavra à Senadora Marina Silva, por vinte minutos.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Folha de S.Paulo
traz hoje uma matéria referente ao aumento do número
de pobres em nosso País, ou seja, o núcleo duro da po-
breza no Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso continua crescendo, infelizmente, em função
da ausência de políticas sociais que sejam capazes de
responder às inúmeras necessidades que temos para o
enfrentamento dessa problemática.

O estudo divulgado pelo jornal, de autoria da pes-
quisadora Sônia Rocha, do Ipea, segundo a metodolo-
gia que utiliza, dá-nos conta de que tivemos um aumen-
to do número de pessoas que estão abaixo da linha de
pobreza em nosso País.

Diz o citado jornal:

A pobreza voltou a crescer no País no
primeiro ano do segundo mandato do Presi-
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dente Fernando Henrique Cardoso. Em 1999,
mais de 3,1 milhões de brasileiros passaram
a não ter renda suficiente para comer, ves-
tir-se, cuidar da saúde e da educação.

Segundo pesquisa de Sônia Rocha, do
Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da), órgão ligado ao Ministério do Plane-
jamento, havia, em 1998, 33,4% da população
brasileira vivendo na pobreza.

No ano passado, o percentual de pobres
subiu para 34,9%, um total de 54,1 milhões de
brasileiros.

Desde 1996, o percentual de pobres não
crescia no País.

Quanto aos indigentes
Em 1998, 13,9 milhões de brasileiros (9%

da população) não tinham renda sequer para
uma alimentação decente. No ano passado, esse
número caiu para 13,6 milhões (8,7% da popula-
ção).

Os dados da pesquisadora mostram que
havia em 1998 cerca de 4 milhões de famílias in-
digentes no Brasil. O Governo trabalha com ou-
tros números de indigência, cerca de 6,1 milhões
de famílias. Segundo números do IBGE, cada fa-
mília brasileira tem, em média, 3,5 componentes.

É bom que se faça uma ressalva no sentido de que
o nosso País tem observado duas situações: uma delas é
referente ao núcleo duro da pobreza que, segundo a pes-
quisadora Sônia Rocha, estaria em torno de 4 milhões de
famílias pobres, aquelas que não têm renda para sequer
uma alimentação diária. De outra parte, segundo os dados
do Governo, temos uma quantidade de pessoas pobres da
ordem de 6,1 milhões de famílias. Se, para a pesquisado-
ra, temos um aumento do número de famílias pobres de
um modo geral; de outro lado, pela percepção do Gover-
no, afirma-se que há uma diminuição da pobreza.

Nesse ponto, instaurou-se uma grande confusão no
debate: primeiro, porque o Presidente Fernando Henrique
se elegeu prometendo que iria diminuir a pobreza em nos-
so País? Segundo pesquisa da Sônia Rocha, há cresci-
mento da pobreza no Brasil. O Assessor Especial do Pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso, Professor Vilmar
Faria, defende o Governo dizendo que os critérios adota-
dos por ela, mediante a utilização da cesta básica como
referência para a medição de pobreza, não estaria de
acordo com os critérios utilizados pelo Governo que são
calcados na renda. Ou seja, aquelas pessoas que estão
abaixo de um salário que lhes proporcionam uma renda
que as coloca acima da linha de pobreza, em condições

de não indigente, demonstra que há diminuição da
pobreza.

Não quero perder tempo, discutindo qual é a meto-
dologia certa. Tanto a do governo como a da pesquisado-
ra Sônia Rocha, ambas são geradas pelo Ipea. O que im-
porta é que tenhamos políticas públicas e sociais que
dêem conta do problema da pobreza, que é muito grave.
Muito embora, se pararmos para pensar, verificaremos
que não resolve termos uma renda, se essa renda, em
determinadas regiões do nosso País, não permite que as
pessoas adquiriram os alimentos necessários à sua so-
brevivência.

Nesse sentido, apesar de não querer discutir a me-
todologia, sou mais simpática à proposta da pesquisadora
Sônia Rocha, não porque ela dá conta de que aumentou o
número de pobres para deixar o Governo numa situação
desconfortável, mas porque é a realidade dura das pesso-
as. Não adianta nada ter R$100, R$150 ou R$70, se essa
quantia não é suficiente para adquirir os produtos indis-
pensáveis à aquisição das proteínas e calorias mínimas
necessárias à sobrevivência humana.

Então, o Governo se apóia nos critérios de linha de
pobreza que utiliza para dizer que ela diminuiu. Mas, no
meu ponto de vista, isso não corresponde às nossas ne-
cessidades, porque o que queremos mesmo são políticas
sociais que possam nos ajudar a combater efetivamente a
pobreza.

Os números de indigentes apontados pela pesqui-
sadora são mais favoráveis para o Governo, ou seja, de
acordo com a pesquisa de Sônia Rocha, há menos indi-
gentes, o número duro da pobreza diminuiu, enquanto que,
segundo o Governo, sofreu um acréscimo.

Mas o interessante é que o Governo aumenta os in-
digentes, mas tenta diminuir o número de pobres, e Sônia
Rocha diminui o número de indigentes, mas, na sua pes-
quisa, dá conta de que há um aumento do número de po-
bres.

Em 1998, a tabela oficial apontava a existência de
21,4 milhões de indigentes, ou seja, 13,9% da população.
Segundo esses dados, 6,4 milhões de pessoas foram res-
gatadas da miséria absoluta durante o primeiro Governo
de Fernando Henrique. Nesse ponto, poder-se-ia parar
para pensar em termos de algumas políticas voltadas para
uma visão mais emergencial ou assistencial do que mes-
mo para as políticas estruturais de combate à pobreza.
Esses são dados da Folha de S.Paulo, publicados no dia
nove de outubro do referido ano.

O Chefe da Assessoria Especial do Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, Vilmar Faria, afirmou que os le-
vantamento apresentam números diferentes mas tendên-
cias iguais. O Governo usa uma tabela que também é ela-
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borada por pesquisadores do Ipea, o número total de po-
bres é praticamente o mesmo, mas o de indigente difere
bastante.

Nos dados que o Governo divulga é indigente quem
ganha a metade da renda necessária para estar acima da
linha de pobreza. Sônia Rocha usa o custo da cesta bási-
ca de alimentos em cada região do País para traçar usa li-
nha de indigência, uma conta considerada mais precisa. É
o que eu também acho. O gasto é disperso e mal focaliza-
do – afirma a Secretária da Assistência Social do Ministé-
rio da Previdência e a Dr. Vanda Engel Aduam, e essa afir-
mação foi feita também na Folha de S.Paulo no dia de
hoje.

O Governo vem dizendo que o gasto para os pro-
blemas sociais é disperso e mal focalizado. Nós já conhe-
cemos bem essa história. O Presidente Fernando Henri-
que Cardoso – já na metade praticamente do seu Gover-
no -, continua afirmando que os gastos são mal focaliza-
dos, e que em função disso nós continuamos com os pro-
blemas renitentes, referentes aos problemas sociais. Na
verdade, o que estamos assistindo é o Governo declaran-
do a toda hora que não está tendo o devido empenho ou a
devida competência para resolver os problemas da pobre-
za. Se você tem quatro anos de mandato, ou seja, mais
um ano e meio de mandato e continua a mesma história
de que o problema é de focalização, então, porque o Go-
verno não focaliza com eficiência os problemas sociais
neste País? Na verdade, o que está acontecendo é que
as políticas sociais estão sendo aviltadas em relação aos
outros programas, que têm sido prioridade do Governo,
como é o caso do ajuste fiscal que ocorre em detrimento
dos programas sociais. Nesse caso, aí sim, temos um
problema de foco, mas esse foco não é uma questão pura
e simples de metodologia, é uma questão de compromis-
so e decisão política de priorizar os problemas de pobre-
za, que são drásticos e muito grandes em nosso País.

Um outro aspecto que poderemos observar é que,
segundo pesquisa realizada pelo Banco Mundial, da qual
participei há alguns meses, havia vários levantamentos
que dão conta de que hoje a pobreza se instala em todo
mundo, com um avanço significativo em setores da classe
média. Inclusive, naquela oportunidade, vários pesquisa-
dores que fizeram comunicações no banco tinham a preo-
cupação de que tipo de políticas deveriam ser implemen-
tadas para evitar o avanço da pobreza em setores da clas-
se média, que, cada vez mais estavam perdendo alguns
benefícios tais como o acesso à escola de boa qualidade
para seus filhos a escola privada no primeiro e no segun-
do graus e outros benefícios, como a utilização de servi-
ços de lazer. Notadamente, a classe média estava per-
dendo determinadas ”vantagens“.

Naquela oportunidade também se fazia o comentá-
rio de que a classe média é um setor mobilizador, com a
capacidade de formar uma massa crítica referente aos
problemas sociais e que dever-se-ia, além das políticas
compensatórias, além das políticas sociais voltadas para
os pobres e indigentes dever-se-ia ter políticas para evi-
tar-se o avanço da pobreza na classe média.

Sinceramente, não posso fazer essa afirmação,
mas questiono se o aumento da pobreza indicado pelo
estudo da professora Sônia Rocha é fruto do crescimento
vegetativo da pobreza, ou seja, se os pobres, que chegam
a 70 milhões, vão aumentando em número e registrando
que, atualmente, há um número maior de pobres no Go-
verno Fernando Henrique Cardoso, ou se esse aumento
de pobreza reflete que alguns setores da classe média es-
tão sendo puxados para a situação de pobreza que antes
essas pessoas não vivenciavam.

Pela indicação de várias oportunidades de emprego
que têm desaparecido do mercado, pelo surgimento de
inúmeras família, que não têm mais condições de acesso
a determinados bens e serviços que antes tinham, é de se
supor que há uma combinação das duas coisas: pessoas
que estão empobrecendo, saindo de uma condição ra-
zoável para uma situação de pobres, pessoas que, devido
ao crescimento vegetativo da pobreza também contribu-
em para esse aumento de pobres em nosso País.

No entanto, é bom pensar que hoje, em todo o mun-
do, há desigualdade social. Segundo dados do Relatório
do Desenvolvimento Humano do PNUD, de 1999, esta é
a nossa participação no PIB mundial: os 20% mais ricos
detêm 86% do PIB mundial, enquanto os 20% mais po-
bres detêm apenas 1%. Esse é um dado lamentável. Qu-
anto à participação em exportações, bens e serviços, os
20% mais ricos detêm 82% de acesso a esses benefícios
em relação a 1% dos 20% mais pobres. No que se refere
à participação em investimentos externos diretos, os 20%
mais ricos detêm 68%, e os 20% mais pobres apenas 1%.
Participação de usuários de Internet: os 20% mais ricos
têm 93,3% de participação, enquanto os 20% mais po-
bres, 0,2%.

Podemos observar aqui uma desigualdade profun-
da. A riqueza produzida socialmente pela humanidade é
apropriada por uma pequena parcela dos humanos em
detrimento de uma grande quantidade de pessoas, que
têm acesso a uma pequeníssima fatia dos bens social-
mente produzidos durante todo processo de crescimento
e civilizatório.

Precisamos parar para pensar sobre esse modelo
de desenvolvimento socioeconômico-cultural, em que
86% do PIB mundial estão nas mãos dos 20% mais ricos,
enquanto os 20% mais pobres detêm apenas 1% do PIB.
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Traduzindo essa realidade social mundial para a realidade
de países em desenvolvimento, como é o caso do nosso,
nós vamos nos deparar com a situação tantas vezes re-
petida no Congresso Nacional, qual seja, a de que exis-
tem 70 milhões de brasileiros vivendo em situação de po-
breza. Segundo o estudo da professora Sônia Rocha,
quatro milhões de pessoas vivem abaixo da linha de indi-
gência e não têm sequer uma alimentação satisfatória ou
a quantidade de proteínas necessária à reprodução ou à
própria vida.

Nos quatro anos anteriores a 1998, as 200 pessoas
mais ricas do mundo mais do que duplicaram suas rique-
zas líquidas para mais de US$1 trilhão. Ao tempo que a
globalização abre a vida das pessoas para a cultura, a cri-
atividade e o fluxo de idéias e conhecimento, estão-se cri-
ando novas ameaças à segurança humana nos países ri-
cos e pobres. Isso também faz parte de uma das constata-
ções feitas pelo relatório do PNUD (Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento) de Lisboa de 1998. Avo-
latilidade financeira e a insegurança econômica são ca-
racterísticas do processo de globalização, que tem criado
essas anomalias sociais representadas pelos percentu-
ais aos quais me referi.

Essa sim parece ser a nova preocupação do Banco
Mundial, mas há uma explicação bastante óbvia. Apobre-
za é o mal destinado às fatias mais pobres da população.
Urge por garantia apenas que os indigentes não cresçam,
mas não se implementa um real programa de erradicação
da pobreza. Para um real programa de erradicação da po-
breza, em primeiro lugar, não se teria, no caso brasileiro,
aprovado um Fundo de Combate à Pobreza de quatro bi-
lhões, o que representa um desafio, visto o número de pes-
soas pobres no nosso País. Ainda mais: desses quatro bi-
lhões, apenas dois bilhões estariam disponíveis, porque
os demais só seriam convertidos em 2002.

Não temos as mínimas condições de fazer um pro-
grama efetivo de combate à pobreza. Trata-se apenas de
ficar administrando uma situação de miséria em uma dis-
puta pela demonstração de índices que possam facilitar
as avaliações sociais do Governo em vez de verificarmos
os problemas de fato e a pobreza que as pessoas estão
vivenciando.

Poderíamos fazer algumas referências breves ao
programa que o Governo acaba de implementar: o Projeto
Alvorada, o IDH-14, em torno do qual, infelizmente, há
uma grande confusão. Lamentavelmente, não há a devida
clareza quanto aos investimentos e aos níveis de necessida-
de que estará o Governo atuando. Nos recursos que serão
implementados, também não há clareza, embora tenha
sido alardeado nos meios de comunicação que, a partir de
agora, o Governo teria um programa efetivo de combate à

pobreza. Na verdade, a cada momento em que se faz co-
brança sobre os problemas sociais do nosso País, o Go-
verno apresenta determinadas nomenclaturas que não
são seguidas de resultados substanciais para o combate
à pobreza. É só verificarmos o seguinte: o Governo relan-
çou o Plano de Apoio aos Estados de Menor Desenvolvi-
mento Humano, também conhecido por IDH-14, o qual,
por sua vez, é uma ampliação do Comunidade Ativa, lan-
çado em junho do ano passado, que é um subproduto do
Comunidade Solidária.

Então, há o Plano de Apoio aos Estados de Menor
Desenvolvimento Humano – o IDH-14, o Comunidade Ati-
va e o Programa Comunidade Solidária. Se não fizermos
uma avaliação dos resultados da implementação desses
três Programas, a cada momento em que o Governo é co-
brado em termos do seu desempenho social, inventa-se
uma nomenclatura nova, com uma suposta metodologia
nova, com supostos novos recursos. Alguns dos recursos
do Projeto Alvorada – como foi apelidado o IDH-14 – virão
do Fundo de Combate à Pobreza. Trata-se apenas de um
manejo, talvez, das mesmas atividades, dos mesmos re-
cursos, com alguns acréscimos, e os resultados não são
aqueles que a sociedade gostaria. Na discussão que tive-
mos aqui durante a Comissão de Combate à Pobreza,
que acabou no minguado Fundo de Combate à Pobreza
lamentavelmente, em que pese aos esforços de vários
Parlamentares por um resultado diferente, insistíamos que
o fundamental eram mecanismos de avaliação e de im-
plementação de políticas sociais que contassem com o
componente criativo da sociedade tanto no momento de
sua aplicação quanto no momento da avaliação dos seus
resultados.

Na ausência de mecanismos de transparência, na
ausência de mecanismos de controle, fiscalização por
parte da sociedade, veremos a todo momento a repetição
de programas com eficiência no mínimo duvidosa. Não
quero prejulgar, mas não está clara a implementação do
novo programa, seu alcance, o objeto da sua ação. As in-
formações que obtivemos não foram as de dentro do pró-
prio programa. Conseguimos essas informações por um
jornalista que entrevistou a Drª Wanda. Na entrevista,
diz-se que o programa será utilizado para a alfabetização
solidária, educação de jovens e adultos, erradicação do
trabalho infantil, Bolsa-Escola, apoio ao ensino médio, luz
e água em escola, saneamento (rede de esgoto, rede de
água, e melhoria de instalações sanitárias), saúde da fa-
mília, redução da mortalidade materno-infantil, o Prona-
ger, o Prodetur (turismo), combate à pobreza rural, o Pro-
naf e a rede de energia elétrica para pequenas comunida-
des, esse seria o alcance do Projeto Alvorada.
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Se formos fazer um cruzamento com os programas
já existentes, com os recursos que estão disponíveis, com
a metodologia com que esses programas serão imple-
mentados, se formos fazer uma avaliação do que já está
em curso, como o caso do Comunidade Ativa ou do Co-
munidade Solidária, aí, sim, é que teríamos uma resposta
para a eficiência que esses programas têm, o alcance que
estão atingindo com a sua implementação, para saber-
mos se se trata de programas que estão enfrentando o
problema da desigualdade social pela raiz ou se temos
apenas, a cada demanda, uma tentativa de resposta mais
para aplacar a cobrança dos segmentos que acompa-
nham os problemas sociais do País, a cobrança que é fei-
ta pelos meios de comunicação e o desconforto que é ge-
rado em função da retirada, a todo momento, de recursos
da área social para a política de ajuste fiscal adotada pelo
Governo Federal.

De sorte que fico entristecida quando ouço que o
número de pobres está aumentando. Não quero aqui ficar
fazendo uma defesa da metodologia aplicada para saber
se aumentaram ou não os pobres de acordo com os crité-
rios do Governo ou com os critérios da Drª Sônia Rocha.
O mais importante para mim é que pudéssemos entrar no
mérito da problemática social do nosso País, combinando
as duas formas de combate à pobreza e à indigência, que
seria as políticas emergenciais e as políticas estruturais. E
nós sabemos que nas políticas estruturais as ações volta-
das para a educação e para a reforma agrária têm um ma-
ior peso no processo de inclusão social, que, lamentavel-
mente, não tem sido levado a cabo pelo Governo de acor-
do com as necessidades do nosso País.

Então, o que nos resta é, mais uma vez, constatar
que o problema da pobreza, quando discutido pelo Poder
Executivo, não tem a devida resposta, ou, se tem, são res-
postas paliativas, de resultados duvidosos, de muitos pro-
gramas e poucos benefícios. Quando foi discutido pelo
Congresso Nacional, também não tivemos o devido resul-
tado: saímos com o minguado Fundo de Combate à Po-
breza, da ordem de R$4 bilhões, que sequer podem fazer
frente a um programa sério de educação voltado para me-
canismos de bolsa-escola, a menina dos olhos de qual-
quer programa de inclusão social.

Uma última constatação: se na época do Ministro
Delfim Neto havia a teoria – que não funcionou – de fazer
crescer o bolo para depois reparti-lo, também no Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, no qual, o
tempo todo, prega-se a inserção na globalização para de-
pois criarmos as condições necessárias para a resolução
dos problemas sociais, também essa teoria não funcio-
nou, porque o que temos é um acréscimo dos pobres em
todo o País, lamentavelmente, uma chaga social, que, em

que pese todo o discurso de modernidade, colo-
ca-nos na condição de pior atraso, que é a indigência.

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

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Ouço,
com prazer, V. Exª.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senadora Mari-
na Silva, considero da maior importância o aparte de V.
Exª. É interessante que, ao final da campanha para o se-
gundo turno, V. Exª aborde um assunto não de cunho polí-
tico, mas social. Trata-se de um assunto da maior gravida-
de, do maior significado. Fico impressionado com a análi-
se, com o estudo que V. Exª faz. Sinto que, de certa forma,
o assunto vai ecoar no Senado Federal, mas não vai ter
resposta, não vai ter uma ação por parte da Casa. Vivi,
nos meus quase vinte anos de Senado, um momento mu-
ito significativo de participação da Casa na questão social:
falo de quando o Presidente do Congresso Nacional apre-
sentou uma emenda e V. Exª solicitou a criação de uma
comissão especial para discuti-la, com o objetivo de bus-
carmos soluções para os problemas sociais. Participei da-
quela comissão com muita honra. Confesso que não me
lembro de ter participado, nos meus setenta anos, de
qualquer tipo de debate, dentro ou fora do Congresso Na-
cional, no País ou no exterior, onde houvesse tanta vonta-
de, tanto interesse em equacionar um problema quanto
naquela reunião. O que me emocionou é que havia parla-
mentares do PCdoB, do PT, do PFL, do PMDB, de todos
os partidos, imbuídos do sincero interesse de buscar uma
solução. Isso era possível sentir. O que vamos fazer? V.
Exª fez um pronunciamento patético, nunca vou me es-
quecer, quando voltou da viagem ao Nordeste e compa-
rou a sua infância no Amazonas, no Acre, dizendo que a
sua geração passava dificuldades, mas que havia um rio,
havia água, havia as frutas da mata e que, a rigor, não
morriam de fome, mas, vindo do Nordeste, viu pessoas
que morriam de sede, não havia frutas, não havia alimen-
tação, não havia água, não havia nada. Ali se debateu
uma série de propostas. O que vamos fazer? Imaginei
que uma solução sairia dali, uma solução corajosa, um iní-
cio, uma proposta. O Congresso Nacional ia fazer uma re-
volução sem armas, de repente ia dizer: vamos caminhar
por aqui. Lamentavelmente, o relator foi discutir o seu pa-
recer com o Ministro Pedro Malan, no gabinete do Ministé-
rio da Fazenda, e sua equipe, e voltou dizendo que faria o
máximo possível, mas que só podia fazer, para não ser
vetado o projeto, aquilo que a área da Fazenda dissesse
que o Orçamento da União comportava. Terminou não
acontecendo nada. Uma emenda insignificante. Aqui en-
tre nós, insignificante. Ainda apresentei uma emenda pe-
dindo que 10% da CPMF, aquele montante enorme de di-
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nheiro do qual o Governo ia ficar com 20% para aplicar no
que bem entendesse... Seria autorizar uma verba de
R$40 milhões para que o Governo, independentemente
do Congresso Nacional, aplicasse no que achasse que
deveria. Desses R$ 40 milhões, 20%, ou seja, R$8 mi-
lhões, iriam para o Fundo da Pobreza. O Governo não ad-
mitiu em hipótese alguma que o Senado aprovasse o pro-
jeto. Vi senadores magoados, machucados, dispostos a
votar a favor e que não o fizeram porque o Governo não
concordou. O Governo não teve sensibilidade. O projeto
poderia ter sido votado e enviado à Câmara dos Deputa-
dos; não aconteceu nada. Essa foi a oportunidade em que
mais unanimidade vi para o entendimento. E V. Exª, que
foi Vice-Presidente, brilhante, da comissão, sabe disso.
Não sei se nos falta competência, se nos falta apetência,
se não temos jeito para isso. Temos jeito para aprovar
emendas que favoreçam os nossos Estados, emendas
que nos interessem. Temos jeito para fazer algo aqui, algo
ali, mas o que é social, que não tem cara, que não tem
cheiro, que não tem cor e que é endereçado ao cara da fa-
vela, ao que cara que está morrendo e que não tem retor-
no direto, parece que não sensibiliza o Congresso Nacio-
nal. E vem V. Exª apresentando números, que, lamenta-
velmente, do pedido do Congresso Nacional e da Comis-
são Especial de V. Exª até hoje, só pioraram, e a nossa
atuação resume-se aos brilhantes, corretos e perfeitos
pronunciamentos que têm alma, vida, trazidos do fundo
do sentimento de V. Exª, mas com os quais, infelizmente,
apenas eu e alguns poucos estamos sensibilizados. Da-
qui a pouco, tudo passa, e vamos ver o noticiário, o Con-
gresso Nacional e o Governo, como sempre, nada fazen-
do. V. Exª está no caminho certo. Felicito-a, do fundo do
coração, pelo feliz e importante pronunciamento de V. Exª.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT AC) – Agradeço
o aparte de V. Exª e incorporo-o ao meu pronunciamento.
Eis aqui o meu reconhecimento de que V. Exª foi um ba-
talhador comigo e com outros Deputados e Senadores,
naquela Comissão.

No dia em que o Governador Cristovam Buarque foi
à Comissão fazer a sua exposição, falando da segunda
abolição, cheguei a sonhar que essa segunda abolição
era possível. Com a inteligência que lhe é peculiar, com a
criatividade intelectual do Governador Cristovam Buar-
que, S. Exª fez uma comparação com o período da escra-
vidão no nosso País. Dizia S. Exª que, naquela época, não
tínhamos sequer o relativo consenso, porque as oligarqui-
as eram contra a abolição, os setores conservadores, oli-
gárquicos, tinham uma posição contrária à abolição e ape-
nas um pequeno grupo de abolicionistas e as pressões in-
ternacionais levavam para o sentido de acabarmos com a

escravidão na Era Moderna. Mas, mesmo assim, conse-
guimos. S. Sª dizia que, se estamos diante de um grande
consenso, Lula e Antonio Carlos Magalhães sentaram-se
numa mesa, em São Paulo, momento que penso ser lou-
vável e grandioso, todos nós estávamos imbuídos do pro-
pósito de darmos uma resposta para os problemas dos 70
milhões de pobres existentes em nosso País e dos 4 mi-
lhões de indigentes, segundo Sônia Rocha, que vivem
com menos que o mínimo para conseguirem uma refei-
ção por dia.

Cheguei a sonhar que iríamos aprovar o orçamento
social, que teríamos uma proposta estrutural para o com-
bate à pobreza, o que infelizmente não aconteceu. Até
hoje, em algumas madrugadas, em alguns momentos da
minha vida, vem-me à memória o filme da população de
rua que visitei no Estado de São Paulo – sete milhões de
pessoas de rua –, das pessoas que visitei nos Estados
mais pobres do meu País, no Estado de V. Exª, Senadora
Heloísa Helena. Coincidentemente, por uma graça de
Deus, V. Exª preside esta sessão no momento em que es-
tou pronunciando-me. Vem-me à memória a imagem de
uma senhora cuja choupana havia sido invadida por uma
enxurrada de lama e que, chorando, dizia-nos que antes
seus filhos ajudavam a catar folhas de tabaco, e agora o
pessoal da Justiça não permite que eles façam isso, pois é
contra a lei. Eles não tinham as cestas básicas e estavam
morrendo de fome. Eu a vi colocar um plástico num col-
chão ensopado para deitar as crianças. Aquela imagem
me vem à memória e sei que do muito que foi feito, pelo
esforço individual de cada um, aquela senhora que so-
nhou, que nos abraçou, que mandou um recado para o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, não terá a sua
resposta e, talvez, a sua cesta básica até hoje não tenha
chegado.

O esforço que faço é para tentar recuperar o ende-
reço dela com a Senadora ou alguma outra pessoa para
que, pelo menos individualmente, algo possa ser feito por
aquele ser humano que, com tanto amor, nos recebia na-
quela choupana alagada de lama.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL BA) – Se-
nadora Marina Silva, V. Exª me concede um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT AC) – Concedo
com muita honra o aparte a V. Exª, Senador Antonio Car-
los Magalhães.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL BA) – Eu
gostaria, mais uma vez, de felicitar V. Exª, por trazer esse
tema ao debate, V. Exª, que, como poucos, conhece a si-
tuação da pobreza no Brasil. Fizemos realmente um gran-
de esforço, e temos de fazê-lo ainda maior, para que isso
seja aprovado logo na Câmara dos Deputados, mesmo
que seja a quantia irrelevante em relação ao que quería-
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mos, que são os 4 bilhões, para que possamos dar o pri-
meiro passo em relação a isso. Penso, porém, que, para a
aprovação desses 4 bilhões e a sua divisão, poderíamos
já ter uma promessa pelo menos do Governo em relação
ao Orçamento do próximo ano, no sentido de que se colo-
que uma quantia melhor do que essa. Outra coisa sobre o
que quero aproveitar a oportunidade para falar, e ninguém
melhor do que V. Exª para ouvir e interpretar...

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador Anto-
nio Carlos, desculpe-me, mas esta é uma sessão diferen-
te. V. Exª, Presidente, na primeira fila; nós, três Senadores
do PMDB, assistindo; a ilustre Senadora do PT fazendo o
pronunciamento e outra ilustre Senadora do PTpresidindo
o Congresso. Na verdade, a Veja, quando publica uma
capa com a fotografia da Marta Suplicy, parece estar pre-
vendo fatos novos.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL BA) – V.
Exª me interrompe, mas não me tira do assunto. Fiz ques-
tão de não assumir a Presidência da sessão para que a
Senadora Heloísa Helena continuasse a presidir, dando
realmente o brilho do seu trabalho e o interesse também
que tem por essa causa na Presidência da sessão. Fiz
isso até para me homenagear, homenagear V. Exª tam-
bém e toda a Casa, que está feliz com isso. Prosseguindo,
desejo dizer que o que precisamos de imediato – e não
deve ser uma coisa partidária; deve ser uma coisa duas
Casas do Congresso – é não permitir que o Orçamento
seja concluído sem que possamos ter a segurança de um
salário mínimo decente para o trabalhador brasileiro. Essa
deveria ser uma causa de toda a Casa. Porque, se con-
cluirmos sem a verba e os recursos para o Orçamento,
vamos ter mais uma desilusão no 1º de maio ou no 1º de
abril, e não no 1º de janeiro. Então, quero pedir a V. Exª
que, antes de nos deixar – isso vai nos dar muita saudade
–, fale com seus Colegas, independente de Partido, para
que façamos uma frente em defesa de um salário mínimo
decente. Outra coisa, já que o Presidente teve um ato que
considero de grandeza, estendendo o FGTS a todos, in-
clusive àqueles que não foram à Justiça pleiteá-lo, que se
faça um cronograma para o pagamento. De nada adi-
anta estender se não for pago, embora eu reconheça que
o Governo não pode pagar 43 bilhões de FGTS de uma
só vez. Mas o Governo pode fazer uma programação de
um tempo mais largo para pagar o que deve ao trabalha-
dor brasileiro através do FGTS. Esses são dois pontos im-
portantes para os quais V. Exª vai fazer muita falta, não es-
tando aqui, mas acho que virá comparecer, mesmo não
estando, para nos ajudar. Muito obrigado.

A Sr.ª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª, que incorporo ao meu pronunciamento.

Certamente, Senador Antonio Carlos Magalhães, o
momento que estamos vivendo é oportuno, porque esta-
mos novamente discutindo o Orçamento da União. Exata-
mente nessa ocasião, o Congresso deve ter a prerrogati-
va de fazer com que o Orçamento da União reflita esses
programas que aparecem no papel, mas que não se efeti-
vam com eficiência na prática, justamente pela ausência
dos recursos necessários tanto para a solução dos proble-
mas sociais quanto para a reforma agrária e para a bol-
sa-escola.

V. Exª acaba de abordar um assunto de fundamen-
tal importância: o salário mínimo. Não lembro aqui preci-
samente os dados, mas, com o aumento do salário míni-
mo para um patamar minimamente decente, há significati-
va diminuição da pobreza. É importante esse aumento
digno para os que vivem do salário mínimo, isto é, cerca de
15 milhões de pessoas. Se considerarmos que o salário
mínimo tem um efeito em cadeia quando aumentado, há
um desdobramento importante dele como instrumento de
combate à pobreza, exercendo uma força grande tanto na
diminuição do número de pobres como também do núcleo
duro de indigentes da nossa sociedade. Embora tendo
que me ausentar para um tratamento de saúde rotineiro –
algo que, graças a Deus, não inspira nenhum tipo de cui-
dado, mas é necessário que seja feito, naquilo que for
possível, e estarei à inteira disposição para receber idéias.
Afinal de contas, pensar não nos causa esforço nenhum.
Sei que, com o empenho de nossa Bancada, dos demais
Partidos de Oposição e de pessoas que, independente-
mente de posição partidária, tenham a sensibilidade de V.
Exª, trabalharemos para que haja uma discussão adequa-
da na elaboração do Orçamento, a fim de enfrentarmos os
problemas que os jornais têm noticiado. Por exemplo, o
jornal Folha de S.Paulo informa que o número de pobres
voltou a crescer no Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, e se isso está ocorrendo, mesmo com
a enxurrada de políticas apresentadas, é porque essaspo-
líticas não estão tendo a devida eficiência, principalmente
quando se trata da eficiência estrutural de que tanto precisa-
mos: geração de emprego e renda, reforma agrária e me-
lhoria da educação.

Sinto-me feliz por ter trazido esse tema ao debate,
por estar a Senadora Heloísa Helena presidindo os traba-
lhos e pela participação dos Senadores Pedro Simon e
Antonio Carlos Magalhães nessa discussão, colocando a
importância desse tema para o nosso País e para o mo-
mento que estamos vivendo, que é o da elaboração do
Orçamento, oportunidade em que, com certeza, devere-
mos refletir sobre os problemas que temos de enfrentar,
principalmente na área social.

Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
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Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Marina Silva, o
Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada sucessi-
vamente pelo Sr. Tião Viana e pela Sra. Heloísa
Helena.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena) – Compar-
tilharei a saudade que sei toda a Casa sentirá pela ausên-
cia de nossa querida companheira, Senadora Marina Sil-
va.

Um Senador do PV estará assumindo na próxima
quarta-feira. Pelas informações recebidas da Senadora
Marina Silva, trata-se de um homem de bem e de paz, que
estará contribuindo com independência, coragem e espe-
rança para que esta Casa corresponda ao papel que a de-
mocracia lhe atribuiu e que, infelizmente, não tem sido
cumprido.

Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet, por
permuta com o Senador José Fogaça.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Senadora Heloísa Helena, Srªs e Srs. Senadores,
em verdade, o Mato Grosso do Sul é um Estado privilegia-
do e pródigo, onde Deus colocou a mão, dotando-o de rios
piscosos e de uma natureza invejável. Em meu Estado,
estão dois terços do Pantanal, área protegida pela Consti-
tuição Federal. Portanto, o Estado de Mato Grosso do Sul
tem tudo para dar certo. Mas, lamentavelmente, seus pro-
blemas ainda não foram resolvidos e continuam a desafiar
os homenspúblicosdomeuEstadoedoGovernoFederal.

Por exemplo, nenhum Estado da Federação é cor-
tado por tantos rios quanto o Mato Grosso do Sul. Perto da
minha cidade, Três Lagoas, encontra-se o caudaloso rio
Paraná. O Estado também é cortado pelo rio Paraguai,
cujas águas cruzam o Brasil e o Paraguai; também pelos
rios Apa e Aquidabã e tantos outros. Há também uma sé-
rie de problemas. Refiro-me aos rios porque abordarei um
assunto que está causando grande preocupação à popu-
lação sul-mato-grossense. Trata-se da pesca predatória.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não pode-
mos mais assistir de forma quase que impassível ao que
ocorre no Estado de Mato Grosso do Sul. Estamos viven-
do o início de um século que, com toda certeza, será per-
meado por lutas pela desconcentração de renda, pela de-
fesa intransigente dos direitos humanos e pela preserva-
ção e conservação do meio ambiente.

Apesar de a Constituição Federal, em seu art. 225,
arrolar uma série de incumbências ao poder público, com
a finalidade de garantir à sociedade um ambiente sadio;
apesar de o inciso VII desse mesmo artigo rezar textual-

mente que ao poder público incumbe ”proteger a fauna e a
flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais a crueldade“; muito
embora o §4º desse artigo considere, entre outros sítios, o
Pantanal Mato-Grossense como patrimônio nacional e
determine que sua utilização seja feita dentro de condi-
ções que assegurem a preservação do meio ambiente, in-
clusive quanto ao uso dos recursos naturais; apesar de o
Texto Constitucional ser categórico, temos de confessar
que, na prática, nem sempre ele é respeitado, principal-
mente quando se trata da pesca predatória, como vem
acontecendo em Mato Grosso do Sul, embora as autorida-
des proclamem uma atuação vigilante permanente com rela-
ção à fiscalização ambiental.

Apesca, como todos sabemos, está regulamentada
por lei. O Código de Pesca estabelece que ela pode ser
comercial, cuja finalidade – o próprio nome diz – são os
atos do comércio; a pesca desportiva, praticada com linha
de mão por meio de aparelhos de mergulho ou outros per-
mitidos; e a pesca científica, para fins de pesquisa.

Várias disposições legais punem a pesca predatória
e estabelecem normas rígidas para as empresas do setor,
muito embora essas normas fixem sanções administrati-
vas, multas e penas restritivas de direitos. Mesmo com to-
dos esses cuidados – repito –, a pesca predatória ainda é
feita no Mato Grosso do Sul, com graves prejuízos para a
população local, que tem reclamado com insistência con-
tra esse abuso.

Ainda nesses últimos dias, percorri os vários municí-
pios do meu Estado em uma atividade cívica, numa pero-
ração, assim como todos os outros Senadores, cada um
defendendo suas idéias e seus pontos de vista. Averdade
é que ouvi, nessa minha peregrinação pelo Estado de
Mato Grosso do Sul, uma preocupação da sociedade com
a preservação e conservação de nosso meio ambiente. A
sociedade sul-mato-grossense reclama, com justiça, mei-
os para coibir essa pesca predatória que está acabando
com os peixes dos rios de nosso Estado, portanto, com
aquilo que Deus nos deu.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, queremos in-
crementar o turismo em nosso Estado. E quem não quer
fazer o mesmo em seu Estado? Particularmente o Mato
Grosso do Sul, que é um Estado propício ao desenvolvi-
mento do turismo, o que poderá gerar muito emprego,
mão-de-obra e renda. Já falei aqui do Pantanal. Lá, há
uma cidade denominada Bonito, que é um encanto para
tantos quantos, brasileiros e estrangeiros, para lá acorrem;
a fauna e a flora são riquíssimas. Todavia, parece-me que
isso não comove aqueles que nos visitam. Há turistas que
se vangloriam da quantidade de peixes que carregam de
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Mato Grosso do Sul para seus Estados de origem. Parece
que desejam ganhar um troféu – voltar para seus Estados
de origem e dizer que trouxeram, que conseguiram tirar
dos rios de meu Estado uma quantidade significativa de
peixes. É glória para eles tal realização. Enquanto isso,
sofre a população local e todos que lutamos pelo desen-
volvimento do Estado de Mato Grosso do Sul.

Os cidadãos da cidade de Porto Murtinho, terra do
Governador onde estive recentemente, estão preocupa-
dos com a preservação do meio ambiente local. Naquela
área há uma dificuldade muito grande, porque o rio Para-
guai é relevante para a nossa economia regional.

Do lado brasileiro, tentamos impedir a pesca com
rede, que é predatória, mas do lado paraguaio ela aconte-
ce de forma bastante abusiva. Os nossos esforços desta
tribuna e das autoridades estaduais culminaram com a as-
sinatura de um convênio de proteção do Rio Paraguai, em
cujo evento compareci como Senador da República, jun-
tamente com o atual Governador do Estado, com outros
Parlamentares e com as autoridades do Governo do Pa-
raguai.

Todavia, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tudo
fica no papel, nada acontece, e vemos, cada vez mais, a pes-
ca predatória aumentar ao invés de diminuir.

Fico muito triste em assomar à tribuna para abordar
um assunto dessa natureza. Mas sou forçado. Esse pes-
soal contribui para o aumento da prostituição infantil no
meu Estado. Isso é ruim, mas temos que denunciar desta
tribuna, porque é nossa obrigação, como representantes
de Mato Grosso do Sul, defender os interesses do Estado.
Isso não pode continuar assim.

Solicito que as autoridades federais contribuam
mais, que se esforcem mais, que apoiem o Governo de
Mato Grosso do Sul. Peço também ao Governo de Mato
Grosso do Sul maior empenho no combate à pesca pre-
datória. Estamos cansados de ser potencialmente ricos
e de ver que essas riquezas não estão a serviço da nossa
população. Queremos preservar o Estado de Mato Gros-
so do Sul. Queremos produzir, mas o retrato de Mato
Grosso do Sul não é nada alvissareiro. É preciso confes-
sar isso.

Falo da pesca predatória, Srª Presidente. Srªs e Srs.
Senadores, mas há outros problemas que nos afligem
fundamentalmente. Por exemplo, atravessando o território
sul-mato-grossense, há 722 quilômetros de canos enter-
rados no chão trazendo o gás boliviano. Trata-se de uma
luta secular para suprir a falta de energia do nosso País.

O Estado de Mato Grosso do Sul até agora não tem
uma política definida e diferenciada para o aproveitamen-
to desse gás em nosso Município. Somos fronteira com a
Bolívia, de onde vem o gás. O Estado precisa progredir, não

pode continuar sitiado como se encontra. O Estado sofre a
pesca predatória e invasões de terra, e a sua produção vem
sendo diminuída.

Houve, recentemente, a desapropriação de 76 mil
hectares, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para a
preservação da natureza. Concordo com essa decisão,
mas quero compensação para o meu Estado. É preciso
repensar a economia de Mato Grosso do Sul. É preciso
repensar as atitudes daqui para a frente. Uma das manei-
ras é defender o turismo, uma indústria sem chaminés,
própria da característica do Estado, uma dádiva da natu-
reza. Que ela seja bem explorada e cultivada. Que aque-
les que acorrem ao meu Estado sejam bem vindos, mas
que não dilapidem o patrimônio público. Que preservem
os nossos rios, que obedeçam aos regulamentos e à le-
gislação, porque, senão, o Estado ficará inteiramente in-
viável. O Estado corre o risco de ficar impraticável se não
adotarmos uma estratégia para o seu desenvolvimento.

Se a produção está diminuindo, se as coisas estão
acontecendo no campo de tal forma a tumultuar o setor
produtivo, se os nossos rios estão sendo poluídos, se a
pesca predatória está aumentando, como vamos sair dis-
so, a não ser pela industrialização da nossa maté-
ria-prima? Temos de industrializar aquilo que produzimos
em Mato Grosso do Sul. Para fazê-lo, é preciso que o Go-
verno adote medidas que nos favoreçam.

Por exemplo, o Governo estadual, a sociedade e to-
dos estamos pedindo uma política de energia diferenciada
para Mato Grosso do Sul, e até hoje ela não saiu. Quando
completamos 20 anos da criação do Estado de Mato
Grosso do Sul, ocupei esta tribuna e disse: ”São 20 anos
da criação de um Estado que nasceu para ser modelo“.
Disse ainda naquela ocasião: ”Anuncia-se o gás boliviano,
anunciam-se termoelétricas para Corumbá, para Campo
Grande e para Três Lagoas“.

Hoje, volto a esta tribuna e não sei dizer aos meus
colegas quando realmente o Governo Federal implemen-
tará e dará início à construção dessas termoelétricas tão
prometidas, que se encontram no ”Brasil em Ação“, mas
que não saem do papel.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é antevéspe-
ra de mais um aniversário da divisão do Estado de Mato
Grosso, conseqüentemente da criação do Estado de
Mato Grosso do Sul.

Venho nesta tarde, rapidamente, sem nenhum ar-
roubo, Srª Presidente, manifestar minha preocupação
para que se deixem os rios correrem em paz, caminharem
no seu leito natural! Deixem os nossos peixes! Vamos evi-
tar esses atos criminosos! Vamos adotar medidas fortes
para coibir a pesca predatória que tanto desassossego
traz à sociedade sul-mato-grossense!
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Voltarei a esta tribuna, se Deus quiser, na próxima
quarta-feira para falar sobre mais um aniversário da cria-
ção do Estado de Mato Grosso do Sul.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Permite-me V.
Exª um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Concedo o
aparte ao Senador Edison Lobão.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Ramez
Tebet, louvo a preocupação de V. Exª com as hidrelétricas.
Elas são fundamentais para o nosso País. Estamos à bei-
ra de um colapso no que diz respeito à capacidade instala-
da, e a demanda cresce assustadoramente em nosso
País. No Rio Tocantins, no meu Estado, há duas hidrelétri-
cas prestes a serem iniciadas: a Hidrelétrica de Serra Qu-
ebrada, em Imperatriz, e a Hidrelétrica de Estreito. Acons-
trução da primeira deverá ser iniciada por volta de maio ou
junho do próximo ano, com capacidade de 1,2 milhão qui-
lowatts e, a outra, do mesmo porte, virá longo em seguida.
Portanto, temos em vista o início da construção de duas
hidrelétricas. Em Imperatriz, temos a maior central redistri-
buidora de energia elétrica do Brasil. A hidrelétrica forne-
cerá energia elétrica diretamente para essa central que,
por sua vez, redistribuirá para o Brasil inteiro. Aconstrução
dessas duas usinas está para ser iniciada rapidamente.
CompreendoaangústiadeV.Exªecom ela me solidarizo.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Incorporo
com muito prazer, Senador Edison Lobão, o aparte de V.
Exª. Torço para que aconteça o mesmo em nossos Esta-
dos, pois estamos conjugando o verbo no futuro. Creio
que as coisas estão andando muito depressa. Tanto o
Maranhão quanto o Mato Grosso do Sul querem aconteci-
mentos no presente e o mais rápido possível.

Muito obrigado, Srª. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloisa Helena) – Conce-

do a palavra ao Senador José Fogaça, por permuta com o
Senador Ramez Tebet.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, na semana que passou, o mun-
do pôde testemunhar uma mudança profunda ocorrida na
Iugoslávia.

Após um processo eleitoral cheio de conflito, cheio
de turbulência, houve uma mudança de guarda naquele
país, ou seja, o Presidente Milosevic foi derrotado nas ur-
nas pelo Presidente Kostunica e possivelmente haja, de
fato, uma mudança de método, de formas de conduzir o
processo político e, quem sabe, um novo modelo de arti-
culação e negociação política. Surgem algumas esperan-
ças com essa nova realidade da Iugoslávia.

Sempre tive um particular interesse por aquela re-
gião, dado o fato de que é um centro nevrálgico e sensível

da história do século XX. Foi ali que o conspirador Gavrilo
Princip assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando da
Áustria, em 1914, propiciando todas as condições para o
advento da chamada Primeira Guerra Mundial. Esse cida-
dão sérvio tornou-se, portanto, o centro das atenções do
mundo, o centro de toda a responsabilização pela queda,
pelo desfazimento, pela desestruturação do Império Aus-
tro – Húngaro, dando, assim, início à Primeira Guerra
Mundial.

Mas, muito menos do que fazer algumas rememo-
rações históricas e muito mais do que tentar aqui trazer de
volta os fatos com muita clareza de memória, pretendo
nesta intervenção, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
fazer uma reflexão sobre o ensinamento, o conteúdo didá-
tico deste recente episódio ocorrido na Iugoslávia.

Recentemente, quando estava no auge o conflito da
província de Kosovo e a Otan decidiu intervir na guerra,
recordo-me que boa parte dos políticos brasileiros ficou
numa posição bastante neutra, para não dizer eqüidistan-
te, com relação ao fato, com medo e, talvez, inseguros
para apoiar uma ação do Governo, principalmente do Go-
verno americano, a partir da Otan, com apoio do Japão,
da França, da Inglaterra, das grandes potências mundiais.
Como de um lado estava a mais tradicional elite do capita-
lismo financeiro, do capitalismo mundial, e, de outro lado,
estava supostamente um velho dirigente ortodoxo do soci-
alismo, boa parcela dos políticos brasileiros ficou em dúvi-
da, ficou numa posição de insegurança, de incerteza
quanto à racionalidade daquele gesto de intervenção na
guerra de Kosovo.

Não foi o meu caso, Sr. Presidente. Manifestei-me,
na época, quanto à necessidade de se mudar as estrutu-
ras políticas da Iugoslávia, da Sérvia principalmente, para
que aquela região pudesse ter paz.

Um dos fenômenos mais importantes, mais expres-
sivos, mais ilustrativos deste final de século, deste início
de século XXI, que no dia 1º de janeiro de 2001 será inau-
gurado, talvez seja a marca mais sensível, o elemento
mais destacável e mais destacado deste período histórico
para os governos, para os teóricos, os políticos, os admi-
nistradores, os pensadores em geral, os formuladores, os
tomadores de decisão em qualquer nível e em qualquer
lugar, um dos elementos mais gritantes do nosso tempo,
um dos elementos mais exemplificativos desta realidade
complexa que vivemos, é o multiculturalismo. Ou seja, as
nações, os povos, os países, serão obrigados a entrar no
século XXI dotados de um grande espírito multicultural: a
aceitação plena da complexidade humana, a aceitação
plena da diferença. Este será o elemento polar do proces-
so político no próximo século: conviver com os diferentes,
conviver até com os contrários, saber negociar, saber es-
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tabelecer razões transparentes e pacíficas de convivên-
cia. Este será, sem dúvida nenhuma, o mais expressivo
problema político que enfrentaremos e que chamará a
atenção nesses próximos meses e anos que viveremos
no mundo ocidental, já que no mundo oriental essa com-
plexidade não é tão real, não é tão expressiva.

O Ocidente é o universo da complexidade, é o uni-
verso da contradição, do conflito, da diferença, portanto,
do multiculturalismo. É preciso que os povos aprendam a
fazer conviver muçulmanos com católicos, hindus com
muçulmanos, ortodoxos russos com católicos; é preciso
que haja o direito e a plena aceitação da convivência mul-
ticultural. O país que não souber conduzir pacificamente,
democraticamente esse tipo de relação humana será um
país conflagrado, sob iminente ameaça de guerra civil.

E talvez seja essa a grande explicação para essa
zona precisa dos Bálcãs, que é a Sérvia, hoje ainda co-
nhecida como a República da Iugoslávia. A questão da
convivência multicultural ali tem sido muito mal tratada.
Muito próximo dali, na fronteira entre países como Hun-
gria, Romênia e Bulgária, que também saíram de um regi-
me comunista ortodoxo de 50anos praticamente, nesses
países não têm havido conflitos dessa natureza, não têm
surgido oportunidade ou causa para guerras de tanta pro-
fundidade, violência e barbárie.

Será a causa disso tudo um ódio reprimido, retido
durante muitos anos? Será a causa de tudo a diferença ét-
nica, racial?

Na Romênia, exatamente na fronteira entre a Ro-
mênia e a Hungria, há uma região na qual a maioria é
húngara, e os romenos ali convivem pacificamente com
os húngaros; estabelecem padrões de sociabilidade, de
intercomunicação social, aceitam as diferenças, distin-
guem os valores e os respeitam.

O que há ali na fronteira da Hungria que não há na
Iugoslávia? A história é a mesma: 50 anos de socialis-
mo, países de origem eslava, com grande presença histó-
rica muçulmana, principalmente presença cultural do isla-
mismo. Os povos da Bósnia, Croácia e Sérvia não têm di-
ferença étnica propriamente dita, são eslavos, pertencem
à mesma grande vertente racial, são pessoas da mesma
origem. Assim, a diferença de raça não é precisamente a
causa da facilidade para a guerra, para a morte, destrui-
ção e ódio, como tem sido visto naquele lugar.

O que tem causado, portanto, o conflito da Bósnia?
Há muitos anos, em 1961, foi publicado um pequeno livro
– não sei se foi traduzido para o português, conheço-o
apenas em espanhol –, que comprei em Buenos Aires,
numa daquelas livrarias em que se compram livros nos
caixotes, intilulado El Puente sobre el Drina, uma tradução
para o espanhol do romance de Ivo Andric, um grande es-

critor bósnio deste século. O Brasil não tem nenhum Prê-
mio Nobel, mas a Bósnia tem um Prêmio Nobel de Litera-
tura: Ivo Andric, autor de A Ponte Sobre o Drina, uma his-
tória realmente reveladora das tensões, crises, conflitos,
guerras, que remanescem há 400 anos de história da
conquista otomana naquela região. O rio Drina tem uma
ponte famosa, construída no século XVI pelos otomanos,
a ponte de pedras brancas, que custou suor e sangue aos
povos eslavos, então dominados pelo Império Otomano.

A Ponte sobre o Drina é uma história que começa
sob o impacto dramático de um empalamento, chamado
Empalamento Otomano. Quando os turcos otomanos in-
vadiram aquela região dos Bálcãs, não só submetiam do
ponto de vista militar, mas empalavam as mais expressi-
vas lideranças políticas e militares, como exemplo da sua
dominação. Será que a história do empalamento foi ge-
rando esse ódio entre sérvios e mulçumano-bósnios, por
exemplo?

Neste livro de Andric, talvez haja alguns elementos
e pistas para entender isso, mas seguramente não é o
que explica a facilidade, a enorme disposição para a guer-
ra que tem essa região. Não é. Porque, na verdade, pas-
saram-se 400 anos desde a invasão otomana, e pratica-
mente não há uma presença étnica de manifestação cla-
ramente turca, otomana, nessa região. O predomínio é re-
almente eslavo. O que permaneceu foi a religião. Portan-
to, é uma questão cultural e não étnica ou racial, e a difi-
culdade de fazer conviver diferentes culturas é o grande
nó górdio não desatado na Bósnia, em Kosovo, enfim,
nessa área da República da Iugoslávia que hoje se tornou
alvo e parte de interesse do mundo inteiro.

Falam a mesma língua: fala-se na Bósnia o que se
fala na Sérvia, o que se fala em Montenegro, o que se fala
em Kosovo, que é essa língua servo-croata, mais ou me-
nos padronizada e comum a todos esses povos. Portanto,
também não é uma diferença lingüística.

Ahistória política é mais ou menos semelhante: com
a desestruturação do Império Austro-Húngaro, nos perío-
dos que se seguiram à I Guerra Mundial, constituiu-se a
divisão que existe hoje e se criou a República da Iugoslá-
via após a II Guerra Mundial.

Mas o fato é que ali se morre e se mata muito, não
porque o Sr. Milosevic fosse um assassino contumaz, um
homem disposto permanentemente a aniquilar pessoas e
grupos sociais. O que o Sr. Milosevic não tem, não tinha e,
possivelmente, jamais terá é uma formação democrática.
Isso ficou agora inteiramente comprovado, pela sua ina-
ceitação do resultado da eleição. Ele e sua mulher – cujo
nome não me recordo, mas que ficou famosa pela suas
posturas, pela sua ambição e pela influência que exerce
sobre o marido, para que ele não abandonasse o poder
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em hipótese nenhuma – tornaram-se lendários e históri-
cos pelo seu apego ao poder e seu profundo conteúdo an-
tidemocrático, repito, profundo conteúdo antidemocrático.

O Sr. Milosevic foi um dirigente do partido comunista
iugoslavo. Estou eu aqui a dizer que foi o comunismo que
lhe deu essa formação? Estou aqui a dizer que foi o socia-
lismo que lhe deu essa concepção autoritária do mundo,
essa incapacidade de aceitar a convivência e a democra-
cia? Não, porque a Romênia foi comunista, a Hungria foi
comunista e a maioria húngara na Romênia não é aniqui-
lada, não há guerra étnica, não há limpeza étnica na fron-
teira da Hungria com a Romênia. Ao contrário, a convivên-
cia pacífica é plena e elogiosa, é o pleno multiculturalismo
deste final de século.

Então, o que realmente explica?
Quando se vê o que ocorreu na Tchecoslováquia

também se tem outra lição. A Tchecoslováquia também
foi, durante várias décadas, dominada pelo regime de par-
tido único, mas nem por isso perderam-se o espírito e as
instituições democráticas; manteve-se a espiritualidade da
democracia. Os países da Europa têm uma grande tradi-
ção iluminista de pensamento liberal – e falo em liberalis-
mo político. Muitas vezes, o liberalismo político está asso-
ciado ao liberalismo econômico, mas nem sempre.

Talvez uma das heranças mais ricas da história euro-
péia do século XVIII seja o Iluminismo: Rousseau, Voltaire,
Diderot, os grandes pensadores que formularam as bases
dessa democracia ocidental, tradicional que conhecemos,
do pensamento democrático liberal de respeito à vontade
do outro, de respeito ao pluralismo, à complexidade, à di-
versidade de opiniões e de origens.

Na República Tcheca, hoje assim chamada, tam-
bém houve uma divisão de território. A Tchecoslováquia
constituía um país só e dividiu-se em dois. Dizem os tche-
cos que eles são muito diferentes dos eslovacos. O tcheco
tem uma capacidade empreendedora, é grande individua-
lista, é muito mais liberal do ponto de vista econômico; já o
eslovaco é mais voltado para as organizações estatais. A
Eslováquia depende mais da política estatal, é menos em-
preendedora e, portanto, menos liberal economicamente.
Há grandes diferenças entre um povo e outro. Na então
Tchecoslováquia, houve um Presidente chamado Vaclav
Havel, que fez uma grande diferença. Era um diretor de
teatro, dramaturgo, escritor e um grande pensador político
liberal, capaz de negociar e entender as razões profundas
e vitais da diferença e da necessidade de fazer convive-
rem harmônica e pacificamente os diferentes. A geração
de Havel, na Tchecoslováquia, é herdeira exatamente
desse espírito democrático, herdeira do pensamento ilu-
minista, do pensamento democrático, do respeito à plurali-
dade e à diversidade. Como isso se manteve? Eles foram

capazes de negociar sem derramar sangue e sem dispa-
rar um tiro sequer. Houve um acordo pacífico que surpre-
endeu o mundo. Entretanto, na Bósnia e em Kosovo, Iu-
goslávia, mortes e mortes foram necessárias.

Ao olharmos essa longa vertente, percebemos que
em certos locais o iluminismo e o pensamento democráti-
co foram inteiramente extirpados. Não quero dizer que te-
nha sido extirpado das bibliotecas, que tenha sido elimina-
do dos livros ou da memória política. Na república iugosla-
va não restou nas elites de poder, nas elites que desem-
penhavam politicamente o poder, ninguém capaz de res-
taurar essa memória do pensamento democrático liberal
da grande tradição, da grande vertente iluminista da Euro-
pa. Só os aparatchik, só os burocratas, somente esse
pensamento autoritário que tomou conta do país foi, pou-
co a pouco, suprimindo os professores, os dramaturgos,
os contadores de História, os grandes repositários do pen-
samento democrático. Isso não ocorreu na Hungria, isso
não ocorreu na Romênia, nem na Bulgária, nem na Tche-
coslováquia, que hoje é República Tcheca e República da
Eslováquia, mas ocorreu na Iugoslávia. E a enorme per-
seguição que se fez contra os representantes desse pen-
samento tradicional iluminista europeu levou praticamente
a sua extinção.

E portanto essa, para mim, é a razão maior, sem
dúvida alguma, para que o nacionalismo sérvio só saiba
se impor mediante guerra e destruição. Espero é que o
novo Presidente do país, Presidente Kostunica, seja mini-
mamente portador da memória iluminista liberal e demo-
crática de tradição européia para que possa gerir de forma
negociada e estabelecer a convivência multicultural como
é necessário no mundo de hoje. Um governante que não
tiver essa habilidade, essa competência e capacidade não
pode governar um país, não pode governar nem o Brasil
nem qualquer outra parte do Planeta e muito menos os
Balcãs, que são permanentemente barril de pólvora.

Sr. Presidente, faço esta pequena lembrança por-
que em um país em que toda a memória democrática é
destruída, em que o padrão autoritário se impõe, em que
uma concepção totalitária do mundo consegue sufocar e
apagar inteiramente a concepção pluralista, em um país
assim a herança é a morte, o ódio, a guerra, a destruição.
Esse tesouro da humanidade que é o pensamento liberal
democrático de conteúdo político precisa ser permanente-
mente conservado. Mas não se conserva um pensamento
só em livros; é preciso que esteja na cabeça das pessoas.
Tecnologia e teoria política, se não estiverem na cabeça
das pessoas, não existem, não servem para nada. Pois
na Iugoslávia, praticamente todos os pensadores liberais
foram extirpados, foram suprimidos, foram banidos, foram
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eliminados da elite e da nomenclatura que governava o
país. Conseqüentemente, deu no que deu.

Alguns procuram atribuir isso, com muita insistência,
a diferenças religiosas, e até justificam isso, como eu dis-
se, com as atrocidades praticados pelos otomanos duran-
te sua invasão, atrocidades tão graves que levaram um
escritor inglês a criar e a imaginar, na floresta da Transilvâ-
nia, na Romênia, a figura de Drácula. Seria o herdeiro da
maldade otomana. Esse nobre que se transformaria em
Drácula, na verdade, era apenas alguém que incorporara,
que assimilara a maldade do anticristo otomano e se tor-
nara, portanto, o Drácula, o anticristo. Essa figura do Drá-
cula talvez sirva também para explicar um pouco aquilo
que viveu a República da Iugoslávia, ou seja, o desapare-
cimento do pensamento tolerante, da capacidade de tole-
rar o outro sem se submeter a ele, de admitir o outro sem
se subordinar a ele, de conviver com o outro sem ser ser-
vo dele. Esse ensinamento do pensamento democrático
liberal tinha sido expurgado da Iugoslávia, e eu espero
que volte agora com o novo Presidente da República.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Fogaça, a
Sra. Heloísa Helena, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Edison Lobão.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a
palavra ao Senador Iris Rezende.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, a experiência eleitoral que esta-
mos vivendo não deixa a menor sombra de dúvida: a re-
forma política é a mais urgente e a mais necessária das
providências que devemos tomar, para que o país possa
efetivamente consolidar a sua opção pela cidadania.

Definir uma legislação política, realmente moderna
e sintonizada com as características do Brasil do século
XXI, é uma exigência da sociedade que não pode mais
ser adiada.

O aprendizado das urnas é um imperativo para to-
dos nós. Está na hora de o Congresso Nacional firmar um
sólido pacto que estabeleça um calendário claro a ser se-
guido, nos próximos dias, com o objetivo de abrir efetiva-
mente o debate sobre essa reforma inadiável e histórica.

Não se trata de retórica, mas de uma conclamação
para que possamos, de fato, colocar mãos à obra. O pleito
deste ano, mais uma vez, revelou vícios e velhos procedi-
mentos que constrangem a essência democrática.

É claro que assistimos a um espetáculo cívico pela
própria disposição do eleitorado de participar ativamente e
promover as transformações que julga corretas. Mas os
métodos utilizados pelos agentes públicos continuam car-

comidos, eivados de práticas retrógradas e perniciosas,
fruto de uma legislação eleitoral que favorece o clientelis-
mo e os interesses cartoriais.

Está na hora de mudar, e mudar para melhor. É pre-
ciso um grande esforço para promover um sólido resgate
da credibilidade das ações políticas, instituindo uma legis-
lação eleitoral que de fato proporcione o fortalecimento
dos partidos, dando um basta ao fisiologismo e ao oportu-
nismo daqueles que buscam a vida pública apenas para
obter dividendos de ordem pessoal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vem de longe
o nosso caminhar. Foi dura e penosa a jornada que tanto
empreendemos para dar o nocaute nas forças do autorita-
rismo e comandar a marcha pelas liberdades que hoje
consagram a Nação brasileira. Mas a experiência demo-
crática de que somos participantes não se aprofundará
com o atual sistema político. É necessário criar mecanis-
mos que cortem pela raiz a estratégia dos aproveitadores,
fazendo prevalecer canais eficientes que valorizem a
consciência, a reflexão, as idéias, a honestidade.

Tudo isso passa pela instituição de partidos real-
mente fortes, que funcionem de maneira orgânica, que
não permitam que suas estruturas sejam guiadas por inte-
resses pessoais. Partidos que verdadeiramente represen-
tem ideais e projetos voltados para a promoção do bem
comum. Partidos que traduzam um conjunto claro de con-
cepções e conceitos que expressem o pensamento e a
vontade de um povo.

O Brasil precisa firmar-se em partidos organizados
de fato, sob pena de vulgarizar a prática política e transfor-
má-la em mercadoria de segunda categoria. O que esta-
mos assistindo caminha justamente nessa direção. De
uma hora para outra, pessoas sem nenhuma história ou
vivência social resolvem criar legendas, que brotam ao sa-
bor das conveniências, para depois serem alugadas ou
simplesmente vendidas.

Essa salada que vem sendo servida é indigesta
para uma Nação que quer se firmar nos princípios da seri-
edade e da responsabilidade.

É inadmissível essa colcha de retalhos, que não re-
presenta nada nem ninguém, a não ser o oportunismo dos
que enxergam a vida pública como mero mercado.

Nesse sentido, é preciso tomar uma posição firme a
respeito das coligações em nível proporcional, exatamen-
te para impedir que ajuntamentos sem identidade nem raí-
zes acabem elegendo com votações mínimas aqueles
que, amanhã, podem estar maculando todo o processo
político por meio de barganhas e de negociatas.

O que se busca, com essa iniciativa, é construir um
cenário institucional realmente sólido, que firme as pilas-
tras de partidos com forte matriz ideológica, centrados em
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concepções programáticas arraigadas, conduzidos pela
ética e pela determinação comum de servir e fazer o bem.

Numa reforma abrangente e profunda, não haverá
lugar para o instituto falido e abominável da infidelidade,
que vem corroendo a vida brasileira, desmoralizando os
partidos, trazendo descrédito para os segmentos políticos,
levando, inclusive, o Congresso Nacional a indispor-se
com a opinião pública.

Não se pode mudar de sigla como se muda de ca-
misa. Infelizmente, isso vem acontecendo com insistência
em todos os legislativos, maculando a ação parlamentar,
trazendo desconfiança na sociedade, porque quase sem-
pre essas mudanças repentinas estão associadas ao jogo
sem escrúpulos patrocinado pelos detentores do poder.

O mesmo deve ser dito a respeito de prefeitos ou
mesmo governadores que se elegem tendo por base um
programa partidário e, imediatamente após a posse, já se
colocam do outro lado do balcão, negociando a própria
dignidade em troca de vantagens que, quase sempre, não
levam em conta os mais altos interesses públicos.

É imperativo, portanto, punir com a perda do man-
dato aqueles que insistirem em mudar de sigla depois de
eleitos, bem como os que forem expulsos de seus parti-
dos por infringirem normas e estatutos, ferindo frontalmen-
te a ética e desmerecendo a confiança neles depositada
pelo povo.

Sr. Presidente, a imunidade parlamentar da forma
que está sendo concebida hoje precisa também sofrer al-
terações fundamentais. O que se deve preservar é ape-
nas a essência desse instituto como proteção ao exercício
político do mandato. De fato, o legislador precisa estar
amplamente amparado, para que possa emitir idéias e po-
sições da maneira mais transparente possível. Essa liber-
dade de dizer com responsabilidade o que se pensa, inde-
pendentemente de pressões e das retaliações do poder, é
importante para assegurar o correto exercício da demo-
cracia. Mas a imunidade não pode, em hipótese alguma,
funcionar como anteparo à prática de ilícitos comuns. O
Congresso não pode proteger, jamais, aqueles que têm
contas a acertar com a Justiça; para esses, o que deve
prevalecer mesmo é a frieza da Lei.

Outro ponto central da reforma política é a questão
do financiamento público das campanhas. Essa providên-
cia é imediata e inadiável. Não se pode mais permitir que o
País continue à mercê de práticas absolutamente conde-
náveis, que levam os candidatos a praticamente vender
as suas almas, a fim de obterem os recursos necessários
para a batalha eleitoral.

As atuais regras de financiamento acabam tornando
os candidatos reféns de empreiteiras e empresários ga-
nanciosos, que certamente irão cobrar a fatura dos investi-

mentos realizados, comprometendo as administrações e
distorcendo o sentido amplo de magistrado que deve nor-
tear as ações do homem público.

O mais condenável é o abuso do poder econômico,
que se repetiu à exaustão nesse pleito. Novamente as es-
truturas de poder jogam na praça milhões e milhões em
recursos com o propósito de influenciar diretamente os re-
sultados, num espetáculo deprimente de ostentação ina-
ceitável e que deve merecer o repúdio de toda a socieda-
de.

É, sem dúvida, inconcebível que, no primeiro pleito
totalmente informatizado do País, ainda presenciemos a
compra descarada de votos por meio do aliciamento de
cabos eleitorais ou, até mesmo, do ”aluguel“ de títulos, fra-
udando a consciência dos cidadãos e nos colocando dian-
te de uma realidade que precisa ser encarada para que fa-
tos lamentáveis herdados do passado não mais se repi-
tam.

Dar um basta ao abuso do poder econômico signifi-
ca implantar abertamente o financiamento público das
campanhas de maneira efetiva, total e transparente. Isso
implica distribuir de maneira equilibrada os recursos já
dentro da lógica de consolidação de partidos políticos for-
tes, impedindo que os grandes conglomerados acabem
ditando os rumos da vida nacional e restituindo a imparcia-
lidade imprescindível ao bom desempenho da Administra-
ção Pública.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outro ponto
básico a ser analisado deve ser a adoção do voto distrital
misto, o que evidentemente requer estudos aprofundados,
para que seja implantado um sistema que melhor se
adapte à nossa cultura, sem paixões, buscando uma fór-
mula técnica que se revele eficiente para aferir a vontade in-
questionável da maioria.

O mais importante, neste momento, é a decisão po-
lítica de aceitar o desafio imediato de promover a reforma,
para que possa estar vigorando claramente já nas próxi-
mas eleições, evitando os constrangimentos e os vícios
outra vez manifestos nesse pleito municipal.

Precisamos ter a coragem e a ousadia de propiciar
ao País um sistema político avançado, moderno, eficiente,
equilibrado, justo, livre e completamente em sintonia com
as exigências do novo milênio.

É preciso rever com precisão o sistema eleitoral, fa-
zendo com que represente de maneira fiel a diversidade
de opiniões.

É preciso instituir normas que garantam a existência
de partidos fortes, coesos, orgânicos, propositivos, com
sólida disciplina interna, com perfil ideológico delineado,
de fato representativos de amplos segmentos da socieda-
de, com bases populares bem definidas.
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É preciso extinguir a imunidade dos integrantes do
Legislativo no que diz respeito à prática de ilícitos comuns
e fortalecer medidas de segurança para a livre e transpa-
rente manifestação de idéias no pleno exercício do man-
dato parlamentar.

É preciso assumir abertamente a necessidade de fi-
nanciamento público das campanhas eleitorais enquanto
uma decisão histórica que consagra, de maneira definiti-
va, a plenitude do processo democrático brasileiro.

É a partir destas medidas, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, que estaremos pensando o Brasil gran-
de, o Brasil da dignidade – o Brasil da verdadeira demo-
cracia.

É interessante, Sr. Presidente, aproveitarmos es-
ses primeiros dias que nos separam do primeiro turno
das eleições municipais deste ano, realizado no dia 1º de
outubro próximo passado, do segundo turno, a reali-
zar-se agora em inúmeras cidades do Brasil, para que,
ainda vivendo de perto os defeitos, as falhas, os exage-
ros da nossa legislação eleitoral, busquemos, com rapi-
dez, aperfeiçoá-la, entregando à população do Brasil
uma legislação que faça com que o resultado final de um
pleito seja a versão, o retrato fiel da vontade livre e sobe-
rana do povo.

Durante o discurso do Sr. Iris Rezende,
o Sr. Edison Lobão, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) – Concedo a
palavra ao próximo orador inscrito, Senador Lúcio Alcân-
tara, pelo tempo regimental de 20 minutos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, passados os primeiros
dias da eleição, os ânimos vão se tranqüilizando, as inter-
pretações sobre os resultados começam a surgir de forma
menos apaixonada e começamos a conhecer, inclusive,
os resultados colhidos por pesquisas de opinião para o se-
gundo turno.

Eu gostaria de fazer um comentário a propósito de
um movimento, que não diria generalizado, mas que já se
pode detectar em alguns Estados brasileiros, de suspei-
ção generalizada quanto à lisura da votação, especial-
mente do processo de coleta e totalização de votos.

Vimos pela televisão, há alguns dias, no Estado do
Pará, o caso de dois municípios em que chegaram a in-
cendiar o Fórum e alguns carros, tendo havido uma espé-
cie de revolta popular na cidade contra os resultado das
eleições. Em seguida, na mesma matéria, a emissora co-
locava no ar a gravação de um vídeo em que a Desem-
bargadora Presidente do Tribunal Regional Eleitoral

declarava que este havia decidido, à unanimidade,
que não havia qualquer motivo para anular a eleição
ou instaurar qualquer processo de investigação sobre
a lisura do pleito. Tranqüilamente, S. Exª dizia que o
Tribunal havia decidido pelo não-conhecimento de
qualquer recurso, um vez que todo o processo havia
transcorrido dentro da normalidade.

Depois, tomei conhecimento de que, mesmo no
meu Estado, o Ceará, surgiram aqui e ali movimen-
tos, alguns deles procurando até envolver a socieda-
de e a opinião pública, no sentido de contestar os re-
sultados do pleito, quando não havia elementos ma-
teriais e objetivos, sequer indícios, de que pudesse
ter havido fraude no processo eleitoral. Foram feitas
afirmações genéricas de que Beltrano havia votado e
seu voto não fora computado, ou ainda– o que era
muito comum –, de que não teria surgido, na tela da
urna eletrônica, o retrato do candidato na hora em
que o eleitor digitava o número daquele candidato de
sua preferência. Essas são afirmações perigosas.
Trata-se de uma tentativa irresponsável e injustificá-
vel de comprometer o resultado eleitoral e de colocar
em dúvida o processo eleitoral.

Sr. Presidente, devo dizer que, ao contrário, es-
tamos aprimorando o processo, inclusive no que con-
cerne à coleta e à totalização dos votos. Estamos,
mais do que nunca, em toda a história eleitoral brasi-
leira, próximos da chamada ”verdade eleitoral“.

No entanto, alguém pode me perguntar como
explico o surgimento desses movimentos em vários
Estados e diversos Municípios, envolvendo a popula-
ção, eleitores de candidatos, na tentativa de anular o
pleito. Estive pensando e encontrei duas possíveis
explicações para isso. A primeira é a rapidez com que
o resultado do pleito é conhecido. Antes havia todo
um processo lento de apuração, que, às vezes, sus-
pensa à noite, era retomada no dia seguinte. Eram
dias nesse processo, que talvez levavam ao confor-
mismo daqueles que iam sendo vencidos pelo resul-
tado das urnas, ao mesmo tempo em que podiam
eventualmente interpor algum recurso ou manifestar,
de alguma forma, a sua insatisfação em uma determi-
nada etapa do processo, o que era um risco muito
grande.

Nós, aqui reunidos, temos experiência nisso,
pois conhecemos muitos casos em que resultados
eleitorais foram forjados no processo de transcrição
para os boletins e os mapas em que havia interpreta-
ções, muitas vezes meramente impressionistas, so-
bre um determinado voto, se estava clara a vontade
do eleitor, se o número realmente correspondia ao
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desejo do eleitor. Isso, quando a diferença é grande,
não tem muita importância, mas, há casos em que as
eleições são decididas por um voto ou até mesmo por
idade. Houve, inclusive, um caso desses no Rio Gran-
de do Sul, nessas eleições. A decisão se deu por ida-
de. Houve empate e o mais velho terminou sendo es-
colhido como prefeito do Município. Esse para mim é
um dos fatores responsáveis pelo inconformismo
diante do resultado que vem assim abruptamente, de
chofre, quer dizer, não deixa haver um processo de
acomodação quando esse é desfavorável. O segun-
do motivo é muito mais grave, porque é baseado na
fraude. O primeiro é uma questão de sentimento, uma
questão de frustração com o resultado das urnas, do
candidato ou de seus partidários. Agora, o segundo,
esse sim, a meu ver, é mais perigoso porque é basea-
do na fraude: a fabricação de pesquisa.

Quando cheguei aqui no Congresso, o Senador
José Fogaça já era Deputado Federal e há de se lem-
brar de alguns casos. Hoje mesmo, está no Jornal do
Senado um discurso do Senador Álvaro Dias sobre
manipulação de pesquisa. Vemos aquelas medidas
impedindo a divulgação. Para mim, o problema maior
da pesquisa não é o seu resultado, mas a forma como
é divulgado, pois muitas vezes induz o eleitor, aquele
que lê o jornal, assiste à televisão, ou ouve o rádio. Às
vezes, de passagem pela sala no momento em que
está sendo dado o resultado de uma pesquisa na tele-
visão, o eleitor pode ser induzido. Também quando
passa na rua e lê um jornal pendurado na banca. Já vi
casos em que a queda de um candidato é de dois ou
três pontos, estando, às vezes, até dentro da margem
de erro, e um jornal diz: ”Candidato tal despenca“,
tendo junto um gráfico. Esse gráfico, sim, é manipula-
do, distorcendo completamente a realidade, porque
nem todo mundo vai se aprofundar analisando as ta-
belas e os dados.

A divulgação da pesquisa é muitas vezes mani-
pulada e não é por publicação na imprensa paga por
partido político, não; às vezes, é pelo próprio órgão de
imprensa, que tem uma vinculação maior com esse
ou com aquele candidato, e distorce o resultado técni-
co da pesquisa. Esse é um problema. O que aconte-
ceu, pelo menos no Ceará – não sei se aconteceu no
Rio Grande do Norte, do Senador José Agripino, e no
Rio Grande do Sul, do Senador José Fogaça , foi a fa-
bricação de pesquisas, atribuídas a institutos absolu-
tamente inidôneos, completamente desconhecidos.
Eram divulgadas creio que mediante a autorização
da Justiça Eleitoral – em jornais e passavam a ser da-
das como verdadeiras. E é claro que os eleitores que

não sabiam da manipulação, que esses dados eram
forjados, passaram a acreditar neles. Acreditavam
que seu candidato realmente estava na frente e,
quando vinha o resultado verdadeiro, inapelável, irre-
corrível, e o encontro com a realidade, eles se choca-
vam e passavam a aceitar esse tipo de argumento ou
se mobilizavam para questionar o resultado eleitoral.
No Ceará isso foi comum. Havia uma verdadeira
guerra de ”pesquisas“. Não vou citar nomes, porque
não tenho como provar, mas sei que várias institui-
ções foram utilizadas com essa finalidade. O efeito da
divulgação da pesquisa sobre o ânimo do eleitor e,
sobretudo, do financiador do candidato é verdadeiro,
é indiscutível. Abala o eleitor e aqueles que destinam
recursos, dentro da lei, para candidatos, pois passam
a duvidar do êxito desses.

O próprio candidato ou os seus assessores ter-
minam entrando nesse caminho absolutamente ina-
dequado, prejudicial ao processo eleitoral, de fabricar
pesquisa para divulgar e levantar o ânimo do eleitora-
do e mostrar-se perante possíveis financiadores
como um candidato viável. Quando vem a realidade,
detectam-se esses resultados de inconformismo com
o resultado do pleito e mobilização com tentativa de
desacreditar o resultado – isso que é grave! , o que
constitui um risco para o processo democrático.

Toda a luta da sociedade brasileira – e ainda
existem algumas etapas para serem vencidas – tem
sido para aprimorar o processo eleitoral, desde a ins-
crição do eleitor até a coleta, a totalização dos votos e
a proclamação dos resultados.

Se vamos agora ingressar em um movimento
absolutamente temerário e inconseqüente a fim de
questionar resultado eleitoral, sem que haja elemen-
tos objetivos e materiais para autorizar, pelo menos, a
abertura de uma investigação, de um processo, é
algo muito arriscado. Não sei como coibir isso, porque
a lei hoje já diz que só se pode publicar pesquisa na
imprensa com o registro perante o órgão da Justiça
Eleitoral, decorrido um certo prazo – cinco dias, salvo
engano. Além disso, não sei o que mais pode ser fei-
to.

No meu modo de ver, ocorrerá o descrédito da
pesquisa. Como próxima etapa, as pessoas desacre-
ditarão as pesquisas, mesmo quando for uma pesqui-
sa séria, feita por um instituto que tem reputação, um
nome a defender e um compromisso. Poderá haver
erros, porque sabemos que há movimentos, às vezes
de última hora, quando as diferenças são pequenas,
e fatos supervenientes que poderão, de alguma for-
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ma, alterar o resultado apurado pelas pesquisas de
opinião, mas são fatos diferentes.

Temos institutos sérios, institutos que têm meto-
dologia, compromisso, ética e tradição. Porém, há
agora uma porção de picaretas que estão elaboran-
do, por encomenda, pesquisas induzidas e irreais,
que, sendo publicadas, no mínimo, confundem o elei-
tor e podem conduzir a um processo de insatisfação
com o resultado das eleições e a um questionamento
do resultado obtido no voto, pela coleta dos votos, sua
totalização e o posterior anúncio por parte da Justiça
Eleitoral.

Faço estes comentários aqui, Sr. Presidente,
numa tentativa de interpretação. Não sei se no Rio
Grande do Sul tem acontecido isso, mas estou saben-
do que em vários Estados do Brasil têm havido
manifestações populares e reuniões. Centenas de pes-
soas mobilizam-se, questionando o resultado das ur-
nas, sem nenhum elemento objetivo, volto a dizer, para
que a dúvida possa prosperar.

Faço aqui também um apelo aos políticos, aos
homens públicos, para que não levem água para esse
moinho, para que não procurem justificar-se perante
os eleitores, num mecanismo inconsciente, talvez, de
defesa, de irresignação com o resultado eleitoral, cri-
ando esse tumulto, essa instabilidade, que torna muito
mais vulnerável a democracia entre nós.

Até aos advogados brasileiros que militam na
Justiça Eleitoral, quero fazer um apelo para que não
tomem essas causas, porque são causas sem ne-
nhum fundamento, sem nenhuma possibilidade de
prosperar, de obtenção de qualquer acolhimento por
parte da Justiça, uma vez que não há base nenhuma
que sustente esse tipo de argumentação. Peço-lhes
que, como especialistas que são, digam claramente a
esses prováveis clientes que não vão patrocinar uma
ação que não tem fundamento, que não tem nenhum
respaldo e que, suscitada, somente vai servir para tu-
multuar o processo eleitoral.

Era o que tinha a dizer, ainda à guisa de comen-
tário sobre o pleito e os seus desdobramentos em rela-
ção às apurações e proclamação dos vitoriosos.

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) – Sobre a
mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. Nº 160/00-GLPFL

Brasília, 3 de outubro de 2000

Senhor Presidente,

Em resposta ao OF. SF Nº 1.334/2000, dessa
Presidência, indico, para comporem a Comissão Par-
lamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº
475, de 2000, destinada a apurar, no prazo de cento e
oitenta dias, as denúncias veiculadas a respeito da
atuação irregular de organizações
não-governamentais – ONG, os seguintes Senhores
Senadores:

Titulares Suplentes
Bernardo Cabral Maria do Carmo Alves
Mozarildo Cavalcanti Carlos Patrocínio
Moreira Mendes Bello Parga
Djalma Bessa

Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão, Lí-
der do PFL no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) – A Presi-
dência designa os Srs. Senadores Bernardo Cabral,
Mozarildo Cavalcanti, Moreira Mendes e Djalma Bes-
sa, como titulares, e a Sra. Senadora Maria do Carmo
Alves e os Srs. Senadores Carlos Patrocínio e Bello
Parga, como suplentes, indicados pela Liderança do
PFL, para integrarem a Comissão Parlamentar de
Inquérito sobre as ONGs, nos termos do ofício que
acaba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) – Não há
mais oradores inscritos.

O Sr. Senador Carlos Patrocínio e a Sra. Sena-
dora Marina Silva enviaram discursos à Mesa para se-
rem publicadoa na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.

S. Exª serão atendidos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, desde a sua cria-
ção, a Organização Internacional do Trabalho – OIT
tem como uma de suas principais preocupações a se-
gurança e a saúde no trabalho. Notícias recentes, vei-
culadas pela mídia, informam que a Organização está
adotando um programa denominado Safe Work – Tra-
balho Seguro que consiste em uma nova política para
as áreas de saúde e prevenção de acidentes. A finali-
dade seria a solução de problemas como Aids, alcoo-
lismo, drogas e estresse que provocam um custo soci-
al alto para empresas e governos. Dados do ano pas-
sado revelam que chegam a 335 mil as mortes por
ano, além de 250 milhões de acidentes e 160 milhões
de casos de doenças profissionais. Os gastos mundiais
correspondem a 4% do Produto Interno Bruto – PIB.
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Na região da América Latina e Caribe os dados
são assustadores: são registradas 41,8 mil mortes por
ano. Os números, entretanto, não são totalmente con-
fiáveis, uma vez que alguns países ainda encontram
dificuldade no levantamento de dados. Os países
membros da OIT, como o Brasil, poderão gozar de
uma parceria melhor, já que a Organização pretende
dar-lhes suporte para esse problema. Félix Martin
Daza, consultor de programas da OIT para a região
considera que ”com dados mais precisos, poderemos
definir melhor as políticas e campanhas para enfrentar
as questões“.

Estudo elaborado em 1999, pelo professor José
Pastore, da Universidade de São Paulo, mostra que o
Brasil gasta R$ 20 bilhões por ano com acidentes e do-
enças do trabalho. Uma das recomendações dos
especialistas para a solução do problema seria, inicial-
mente, o levantamento e a sistematização das legis-
lações sobre o assunto, algumas constantes de
portarias de vários Ministérios. É preciso estabelecer
uma hierarquia entre as normas gerais e específicas,
visando ao caráter de universalidade que este tipo de
legislação deve contemplar.

Existe uma tendência para a adoção de um Códi-
go Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, um
dos projetos da meta Trabalho do Programa Brasileiro
de Qualidade e Produtividade – PBQP, coordenado
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que beneficia-
ria inclusive os trabalhadores do setor informal. O
PBQP estabelece várias normas com vistas a ”reduzir
a taxa de acidentes fatais decorrentes do trabalho no
mínimo em 25% no prazo de cinco anos“. No ano base
de 1997, a taxa de mortalidade por acidente de traba-
lho foi de 18,51 por 100 mil trabalhadores segurados
com vínculo celetista.

Esta é uma questão relevante e urgente que le-
vou o Presidente da República a criar, pelo Decreto n
3.364, de 15 de fevereiro do corrente ano, o Comitê
Nacional de Qualidade e Produtividade, encarregado
de orientar estrategicamente o PBQP. Tal comitê deve-
rá dar impulso à nova estratégia de desenvolvimento
industrial do País, onde qualidade e produtividade de-
vem imperar, por meio de um compromisso total de di-
rigentes e empregados, em todas as fases do proces-
so produtivo.

Os novos blocos econômicos, surgidos no pro-
cesso de globalização, transformaram a competição
internacional numa luta por bases tecnológicas avan-
çadas, eliminando vantagens anteriores baseadas no
custo de mão-de-obra e matéria-prima. A insuficiência
em qualidade e produtividade – que inclui, forçosa-

mente, a segurança e saúde no trabalho – pode levar o
Brasil a perder mercados internacionais importantes.
Da definitiva consolidação do PBQP dependem o cres-
cimento econômico e o desenvolvimento social. Quali-
dade e produtividade são conceitos que fazem parte
de uma filosofia de gestão empresarial para que as
empresas alcancem um nível de produção ideal. E o
Brasil precisa atingir esse nível a fim de conseguir dis-
putar o mercado externo de bens e serviços.

Mesmo com todos os esforços feitos pelo Gover-
no Federal, pelas empresas e pelos trabalhadores,
longe ainda estamos de atingir a meta ideal que nos
permita participar em pé de igualdade com empresas
do mundo globalizado. Temos um parque industrial
complexo e uma legislação dispersiva. As mudanças
nos processos produtivos são céleres e nem sempre o
Governo é capaz de acompanhá-las com a devida
atenção a fim de poder adotar medidas que visem à
produtividade e à qualidade, diminuindo, assim, riscos
de acidentes e doenças do trabalho.

Assinamos, com os demais membros participan-
tes, em 1993, a Convenção n 174 sobre a Prevenção
de Acidentes Industriais Maiores da OIT, complemen-
tada pela Recomendação 181. A finalidade seria a dis-
ciplina de “vários aspectos de risco de acidentes seve-
ros no trabalho industrial, desde a prevenção e redu-
ção das ocorrências mais graves até a mitigação de
conseqüências”.

Por essa Convenção, os países signatários de-
veriam assumir medidas que prevenissem acidentes
maiores e reduzissem ao mínimo o risco e as conse-
qüências de tais acidentes. O alvo principal seriam as
instalações expostas a riscos de acidentes maiores
pela adoção de medidas preventivas e de proteção es-
pecíficas. Essas instalações incluem todas as que pro-
duzem, transformam, manipulam, utilizam, descartam
ou armazenam, permanente ou transitoriamente, uma
ou várias substâncias ou categorias de substâncias
perigosas, em quantidades que ultrapassem uma
quantidade limite estipulada. Ora, as empresas que li-
dam com esse tipo de material estão expostas a even-
tos inesperados, como uma emissão, um incêndio ou
uma grande explosão passíveis de expor os trabalha-
dores, a população ou o meio ambiente a perigos inde-
sejáveis.

Em busca de maior segurança para o trabalha-
dor, a Convenção estabeleceu pontos a serem segui-
dos pelos empregadores e empregados. São propos-
tas relativas à prevenção de acidentes industriais mai-
ores, recomendando o intercâmbio internacional de
estudos e programas adotados pelos países signatári-
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os. O Brasil precisa elaborar um mapeamento das ins-
talações industriais que apresentam riscos de acidente
maior, a fim de começar a ser possível implantar as re-
comendações da Convenção.

Aprovada em 1993, só no ano passado a minuta
da Convenção chegou ao Congresso Nacional, e aqui
ainda continua, em tramitação na Câmara dos Depu-
tados. A relevância da matéria não justifica uma de-
mora tão grande. Mesmo se aprovada, caso o Gover-
no discordasse de seus termos, teria a opção de não
ratificá-la. Mas retardar o seu exame pelo órgão com-
petente é ato incompreensível.

Esperamos, Sr. Presidente, que esse assunto
seja logo resolvido, a fim de que o Governo possa,
segundo recomenda a Convenção, estabelecer
uma “política nacional coerente” que proteja os tra-
balhadores, a população e o meio ambiente contra
os riscos de acidentes maiores, pelo uso de tecno-
logias próprias para a segurança. O Brasil, como
Estado-Membro da OIT não pode mais se furtar a
uma obrigação que assumiu há quase dez anos
atrás. A adoção da Convenção protegerá vidas de
trabalhadores e de populações vizinhas a instalações
industriais de alto risco pois as medidas preventivas
e de segurança nela recomendadas já fazem parte
da legislação brasileira.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Se-
nhor Presidente, Senhores senadores, durante o
período da campanha eleitoral recém finda, escrevi
semanalmente artigos para o jornal A Gazeta, de
Rio Branco, procurando refletir sobre temas susci-
tados pelo momento. Tratei de questões que enten-
do serem de preocupação nacional, porém, levadas
para o contexto de meu estado e, particularmente
de sua capital.

Entendo que essa tarefa, a de discutir pontos
críticos da evolução da prática e da cultura política
em nosso País, faz parte de nosso papel de parla-
mentares. Por meio do conjunto de artigos citados,
que anexo a este pronunciamento, espero ter con-
tribuído para chamar a atenção sobre temas tais
como a natureza do poder público, o primeiro voto
dos jovens, a renovação na política, a necessidade
de eliminar a corrupção e a desonestidade da vida
pública, a construção da identidade partidária, as
circunstâncias eleitorais e a história do Acre, os ví-
cios estruturais da vida pública brasileira, etc.

Era o que tinha a informar, Senhor Presidente.

(ARTIGOS A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA MARINA SILVA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.)

Publicado em A Gazeta — Rio Branco/AC — 25-7-2000

Um passo à frente

Marina Silva

Ninguém de boa-fé discorda da diferença que fez para
Estado do Acre a chegada ao poder de um grupo formado na
luta pela justiça, pela ética e pela renovação da política. Mas
seria um erro deixar-se levar por duas tentações: a primeira, de
entender que a virada histórica, que confirma o Acre como um
verdadeiro Estado, já está consolidada, que não há mais volta
no tempo; a segunda, de subestimar as dificuldades de ser po-
der.

As eleições de outubro próximo, especialmente para a
Câmara de Vereadores e para a Prefeitura de Rio Branco, têm
um significado especial, de importância crucial para a continui-
dade do projeto de cidadania representado pelo mandato do
governador e pelos outros mandatos — de vereadores, prefei-
tos, deputados estaduais, deputados federais e senadores —
que estão em sintonia com ele. Essa continuidade, mais do
que afirmar essa ou aquela hegemonia, será a declaração de
que jamais o Acre voltará a ser a terra perdida no mapa, cam-
po fértil para aventureiros sem amor à essa terra, apegados ao
proveito que dela podem tirar, para usufruir dele fora daqui ou
em prejuízo do futuro do povo acreano.

Mais de 50% da população do Acre está no município de
Rio Branco é um contingente cujo engajamento na consolida-
ção do projeto em curso no estado é decisivo. O sentido da
eleição para prefeito, portanto, vai muito além de mera compe-
tição entre nomes. E um momento estratégico, que envolverá
muito mais do que julgar as intenções de prestação de serviços
à cidade manifestadas por este ou aquele candidato. Envolverá
o grau de consciência do eleitor sobre a importância da corre-
lação entre essas intenções e um projeto político maior que
lhes dá identidade.

Quando Jorge Viana foi prefeito de Rio Branco, o que se
colocou de pé não foi apenas a administração do município,
mas um trabalho de construção de cidadania. Não importava
só o que fazer, mas como fazer. Com participação popular, com
transparência, com idéias mais amplas e conseqüentes de
qualidade de vida, com preocupação em iniciar um movimento
de atração de parcerias internas e externas capazes de ex-
pressar a eficiência e as vantagens comparativas de uma ges-
tão honesta do interesse público.

Pode-se perguntar, maliciosamente, por que, então, Jor-
ge não elegeu seu sucessor? Porque entraram em ação, na
reta final daquelas eleições, as velhas engrenagens da política
podre que já fez tanta desgraça nesse País. Os velhos esque-
mas de compra de votos, de histórias fantasiosas para meter
medo na população mais desinformada, a tradicional aposta na
ingenuidade política de muitos, usados como buchas de ca-
nhão.

Acima de tudo, aquelas eleições mostraram que a reno-
vação política é um trabalho demorado, cheio de entraves, que
precisa superar dificuldades históricas, que depende de ir
agregando forças e consistência aos poucos, de penetrar na
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mente dos indivíduos e gerar a força insuperável da cidadania
consciente.

É preciso entender, portanto, que um processo de reno-
vação não é uma linha reta, um conto de fadas. Ele se consoli-
da à medida em que os fatos despertam e aguçam a consciên-
cia das pessoas. Por exemplo, hoje é claro para a maioria da
população, o alto preço que se pagou pela opção feita ao final
do mandato de Jorge Viana à frente da prefeitura. As conse-
quências para Rio Branco, todos conhecem. Estagnação e,
agora, truques eleitorais apressados para encher, de última
hora, os olhos da população e tentar fazê-la esquecer da reali-
dade dos últimos quatro anos.

Portanto, o fortalecimento do projeto de cidadania em
curso no estado resume-se, hoje, na expectativa de ter em Rio
Branco um prefeito de excepcional estatura ética e humana.
Trata-se de dar ao governador e a tudo que sua gestão repre-
senta, um ponto de apoio fundamental para o prosseguimento
do trabalho de longo prazo da banda sadia da política do Acre.
Isso acontece num momento estratégico para a consolidação
desse trabalho. É quando as dificuldades já estão claras, as-
sim como as oportunidades. O trabalho de um prefeito em Rio
Branco, com capacidades administrativa e técnica, movidas
por sensibilidade política, com certeza mostrará como se unem
as pontas de nosso projeto. Tornará visível, para mais da meta-
de da população do estado, que é possível resolver os proble-
mas coletivos, os problemas de cada um dos habitantes do
município, dentro de uma estrutura de gestão participativa, que
deve ser o eixo do poder público honesto. Ou seja, mostrará na
prática que é possível, sim, mudar a política e obter resultados
concretos em benefício de todos.

Se acreditamos que o que nos move é o sonho de um
mundo mais justo, onde todos tenham sua chance real de feli-
cidade, o que podemos fazer pelo nosso pedaço desse mundo,
o Acre, é não deixar jamais que o núcleo desse sonho seja su-
focado. E essa dimensão que estará também presente no voto
de cada cidadão de Rio Branco.

Publicado em A Gazeta — Rio Branco/AC — 1º-8-2000

O prefeito que precisamos

Marina Silva

Época de eleições, ou o ”tempo da política“, como se
costuma chamar, é um tempo cheio de armadilhas. A primeira
é que muitos são tentados a encarar esse período como a hora
da barganha, no sentido de resolver problemas pessoais mais
imediatos, numa espécie de negócio com os candidatos: você
me dá o que eu quero, eu lhe dou o que você precisa para che-
gar ao poder, que é o voto. Certo? Errado. Porque quando vo-
tamos num candidato, no fundo estamos votando em nós mes-
mos, numa certa idéia que temos a respeito do que é melhor
para nossa cidade, nosso município; num desejo de qualidade
de vida digna para nós, nossos filhos e nossa comunidade.

O voto não é um passaporte para alguém chegar ao po-
der e, uma vez lá, fazer o que bem entender. o voto é para que
nós estejamos lá junto com essa pessoa. Se o encararmos
como moeda que se troca por alguma coisa, o resultado do
”negócio“ será sempre ruim, quando não trágico.

Não é que seja errado querer benefícios individuais,
querer uma casa, um emprego, eletrodomésticos, boas roupas,
bom alimento para a família. O problema é que eleições não

são o meio para isso, a não ser indiretamente. Elas são o mo-
mento da coletividade, de nos vermos como parte de um con-
junto. Nas eleições, ou escolhemos bem e a correta gestão pú-
blica vai melhorar a vida do conjunto da cidade – inclusive a
nossa – ou escolhemos mal, em troca de uma pequena e ilusó-
ria vantagem momentânea e depois vamos amargar quatro
anos de sofrimento. Porque tudo o que atinge a comunidade
acaba nos atingindo. É inevitável.

Isso não quer dizer, qualquer que seja o eleito, que no
dia seguinte ou a curtíssimo prazo tudo estará uma maravilha.
A diferença é que se nos sentirmos dentro da gestão pública,
seremos solidários nas dificuldades e ajudaremos a encontrar
soluções mais adequadas.

No caso do governo local, dos municípios, o prefeito
deve ser um líder articulador, coordenador, que usa as ferra-
mentas institucionais do poder para alavancar as ações decidi-
das em comum com os trabalhadores, as entidades da socie-
dade, o setor privado, os cidadãos participativos, as donas de
casa, os estudantes.

E que tipo de líder é esse, que corresponde ao perfil do
prefeito que precisamos para os municípios do Acre, especial-
mente Rio Branco, onde se concentram a maior população e
os maiores problemas urbanos do estado? Para começo de
conversa, está comprovado atualmente, por meio da experiên-
cia brasileira e mesmo mundial, que a resolução dos proble-
mas coletivos exige a formação de lideranças com característi-
cas completamente diferentes daquelas que no passado eram
associadas à figura de um líder. Antes confundia-se líder com
comandante, com uma figura autoritária imbuida de poder pes-
soal e investida de uma capacidade excepcional para decidir
sozinha, para traçar os destinos da população. Hoje se sabe
que isso é um engodo, que não há super-homens. Somos to-
dos seres humanos. Líderes verdadeiros e confiáveis são
aqueles que compreendem seu papel não como o de uma au-
toridade acima do bem e do mal, mas como um cidadão voca-
cionado para ser, em nome dos demais, um bom articulador
dos esforços comuns para viver melhor.

Nesse sentido, é absurda a idéia que foi-se formando no
Brasil de que não há diferenças entre candidatos ao poder pú-
blico porque ”todos roubam“. Ou, pior ainda, a idéia de que é
tolerável um candidato desonesto, desde que ele ”faça". É a
ideologia do “rouba, mas faz”, que tem mantido no poder uma
corja cínica – nuns casos mais, noutros menos ostensiva – que
se vale do desconhecimento da população sobre a extensão
dos males provocados pela desonestidade, grande ou peque-
na, no exercício do poder público. São bilhões e bilhões de re-
ais que se vão pelo ralo, das mais diversas formas, desviados
para bolsos particulares e tirados do uso público legítimo. Em
troca desse assalto, os que roubam “fazem” algumas coisas,
de preferência bem vistosas, para que a memória da popula-
ção se confunda e acabe julgando que, afinal, eles têm “expe-
riência”.

Acontece que, na concepção de liderança articuladora
de que falamos, é possível, sim, escolher pessoas absoluta-
mente honestas no trato dos bens públicos. Aliás, o grande
drama hoje, no Acre e no Brasil de forma geral, é o desencanto
da sociedade, que não percebe que para fugir do “rouba, mas
faz”, basta fugir da idéia tradicional do político salvacionista, do
”pai da pátria". Começar a pensar diferente e a procurar as al-
ternativas que representam formas mais construtivas e partici-
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pativas de fazer política. Por que dar novas chances a políticos
que já se envolveram nas mais variadas falcatruas se há alter-
nativas cuja história de vida é a de um cidadão honesto e sem-
pre empenhado nas causas públicas?

Não é preciso ser fatalista e fazer concessões à deso-
nestidade de ninguém. Basta dar novo rumo à própria postura
em relação à política. é preciso que o ”tempo da política“ deixe
de ser a época de sair à cata de vantagens pessoais em troca
do voto, para ser o tempo da troca da política atrasada e deso-
nesta por nomes que representem novos ares, que transmitam
confiança no gesto, no olhar e no coração. Que sejam valoriza-
dos justamente porque se afastam do perfil tradicional do políti-
co. Que sejam vistos com bons olhos porque se recusam a bo-
tar e eleitor no cabresto das promessas fáceis e da falsa gene-
rosidade“ de campanha. Se você pedir alguma vantagem pes-
soal a um candidato e ele recusar, este é o momento de tentar
conhecê-lo melhor.

Assim, o prefeito que queremos, em grande medida, so-
mos nós mesmos. Se estivermos dispostos a sair do comodismo
e decidir mudar os costumes políticos. O futuro prefeito de Rio
Branco pode ser, sim, uma pessoa honesta, um cidadão confiá-
vel. Desde que tenhamos coragem de avalizar, com nosso voto,
essas qualidades. A opção existe, está aí. Basta escolher.

Nos Tempos do Collor... e Agora

Marina Silva

Desde a eleição de Fernando Collor, em 89, e sua curta e
desastrosa passagem pela Presidência da República, cultiva-se
curioso costume de usá-lo como exemplo para assustar eleito-
res e tentar evitar que assumam novos candidatos. O ”perigo“
Collor é agitado, como em filme de terror, às costas de quem se
apresenta como alternativa nova, sugerindo que pode dar no
mesmo desastre que foi o ex-presidente. O certo, segundo es-
ses fabricantes de fantasmas de ocasião, seria sempre escolher
o ”tradicional“, o ”conhecido“.

Ora, esse raciocínio é de um primarismo atroz, além de
menosprezar a memória das pessoas sobre a história recente
do País. Vamos recordar, então.

Em 89, quem queria de fato o novo para o País, as mu-
danças num sentido de maior justiça e transparência na gestão
pública nacional, votou em Lula. As forças mais retrógradas, os
grandes conglomerados econômicos, o setor financeiro, a políti-
ca tradicional, uniram-se todos em torno de Fernando Collor. E
não sem razão. Collor era cria e parte indissociável da ”tradição“
política brasileira: estrepolias em Brasília quando jovem, ao lado
do amigo Luís Estevão; prefeito de Maceió nomeado pela dita-
dura, herdeiro dos currais políticos do pai, Arnon de Mello; go-
vernador com denúncias de desvios de verbas e coisas do gê-
nero. Enfim, a sua ”novidade“ foi apenas a ousadia de interferir
na ordem hierárquica do conservadorismo, de criar o seu mo-
mento um pouco precocemente, quando ainda havia outros ca-
ciques na fila. Mas uma vez embalado na campanha, foi tomado
nos braços da elite dominante brasileira como aquilo que ele
efetivamente sempre foi: um seu fiel representante.

Outra ”novidade“ de Collor era o estilo de marketing. E,
recordemos, calcado muito mais na juventude do candidato –
expressa como agressividade, machismo e outros indicadores
semelhantes – do que em verdadeira inovação política ou soci-
al. Ao contrário, mostrou todo seu ranço no estilo de ataques
protagonizados contra Lula, explorando os preconceitos da soci-

edade em relação a classe social e nível de escolaridade. E,
para completar, não nos esqueçamos também da maneira sórdi-
da e mentirosa com que se espalharam histórias fantasiosas so-
bre medidas radicais que Lula tomaria, uma vez eleito, contra a
classe média e os empresários.

A história mostrou o que o candidato das elites, dos ”ex-
perientes“, fez com o Brasil. Lula teria sido, tenho certeza, um
bom presidente. Justo, honesto. Sensato, mas sem jamais per-
der de vista a necessidade número um do País, que é pagar sua
dívida social com os pobres. Lula teria sido o novo. O realmente
novo. Não aquilo que a elite impôs ao País como novidade e
que agora é usado por todos os oportunistas de plantão para
tentar enodoar, com insinuações ridículas, os portadores daquilo
que o país e o Acre mais precisam: renovação, arejamento, sen-
sibilidade e honestidade na política.

Claro que alguns políticos tradicionais mais espertos ten-
taram até ficar na moita no embate Collor/Lula, fazendo de con-
ta que não tinham nada a ver com aquilo, já que sabiam a boa
bisca que se estava impingindo ao povo. Mas, sem dúvida, pelo
caminho mais fácil – o de fingir-se de morto – somaram-se deci-
didamente aos esforços para fazer Collor chegar à Presidência.
Depois do naufrágio, até dão-se ao luxo de falar mal daquilo
para o qual torceram.

É a velha política tradicional brasileira, que sempre tem
seus truques para continuar se vendendo à população como um
bom produto, a despeito de tudo o que já aprontou no passado
em prejuízo da gestão e dos recursos públicos. Veja-se o caso
de Maluf, em São Paulo. Tem uma folha corrida recheada de ca-
sos de mau uso do dinheiro público e favorecimentos privados.
Apadrinhou Celso Pitta, que terminará seu mandato como o ma-
ior equívoco que a cidade de São Paulo já cometeu. Na campa-
nha de Pitta, Maluf garantia que ele seria um grande prefeito e,
caso não fosse, ele Maluf renunciaria à vida política. Nunca
mais se candidataria a nada!

Pitta não só não foi um grande prefeito como foi decep-
ção de dimensões gigantescas. Pois bem. Não é que Maluf vol-
ta, candidato a prefeito, e com a major cara-de-pau pede perdão
pelos erros passados, por Pitta e diz – mais uma vez – que ago-
ra ”tudo será diferente“? Pede, com ar de bonzinho arrependido,
”mais uma chance“. E tem quem acredite!

Nesse faz-de-conta malufiano, é repetida diariamente a
ladainha de que ele é um ”político experiente“, que São Paulo
não se arrependerá de elegê-lo e, evidentemente, que a candi-
data com maior intenção de votos ”não tem experiência, nunca
exerceu um cargo executivo“.

Estranho. Ao contar essa história de Maluf, tenho a sen-
sação de que algo muito parecido acontece, bem mais perto de
nós. Será que essas semelhanças podem ser chamadas de sim-
ples coincidência?

As Regras do Jogo, Aqui e Lá

Marina Silva

Participei, na semana passada, da sessão da subcomis-
são do Senado que ouviu os depoimentos de cinco procurado-
res, de São Paulo e de Brasília, que investigam os desdobra-
mentos do caso da obra hiperfaturada e inacabada do TRT de
São Paulo. Mais especificamente, procuram rastrear o dinheiro
público

– 169 milhões – desviados pelo juiz Nicolau e seus cúm-
plices. Entre os suspeitos de participação no assalto está Eduar-
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do Jorge, ex-assessor e ex-ministro muito próximo de Fernando
Henrique Cardoso. Por conta disso, o governo armou o que os
jornais chamaram de ”operação abafa“, para impedir o aprofun-
damento das investigações.

A principal ação da operação foi substituir a instalação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso, por uma
subcomissão sem poderes sequer para exigir a presença de de-
poentes, para solicitar deles o compromisso de dizer a verdade
ou para pedir a quebra de sigilo bancário.

A segunda ação de peso foi o desencadeamento de uma
campanha de desmoralização dos jovens procuradores que in-
vestigam o caso e têm primado pela independência e dedicação
na aplicação da lei. Parece que esses jovens, que fazem parte
de uma geração que está revolucionando o judiciário brasileiro,
cometeram o ”pecado“ de quebrar as regras do jogo, tratando a
elite, perante a lei, com o mesmo rigor com que são tratados os
cidadãos comuns.

Estão pagando o preço. São chamados de exibicionistas,
de levianos, de precipitados. Mas, na sessão da subcomissão
que os ouviu, mesmo provocados por participantes da tropa de
choque do governo, demonstraram o contrário. Que são muito
bem preparados, que sabem o que fazem e que merecem o
apoio de todos os brasileiros responsáveis para continuar seu
trabalho. Mostraram, também, de maneira irrefutável, que Edu-
ardo Jorge mentiu ao Senado e que o Banco Central impede a
ação da justiça, fornecendo dados incompletos e usando toda
sorte de subterfúgios para sonegar informações.

O mais atacado dos procuradores é Luiz Francisco Sou-
za, que o Acre conhece bem e a quem muito deve no desbarata-
mento do esquadrão da morte de Hildebrando Pascoal. Ele é fe-
rozmente criticado por uma das maiores qualidades de seu tra-
balho: dar visibilidade às investigações, em todas as fases do
processo.

Não há nada de que o Brasil mais precise do que tornar
visíveis para a população os procedimentos do poder público,
depois de tanto tempo de revoltante impunidade de quem usou
desse poder de maneira indevida.

Visibilidade. Essa é a proteção da sociedade contra as
armações de bastidores, contra o mau uso e o desvio de recur-
sos públicos, contra o usufruto de cargos públicos para a obten-
ção de benefícios privados. Tudo o que se puder fazer para le-
var as informações de interesse coletivo ao conhecimento da
população é um passo a mais na direção da verdadeira demo-
cracia.

Às vésperas das eleições municipais, essas reflexões
têm importância crucial para o Acre. A escolha dos eleitores
deve estar sintonizada com esses acontecimentos, que mostram
um lado bom e um lado ruim. O bom é o surgimento, dentro das
grandes instituições, de segmentos que não se curvam às tradi-
ções de impunidade e abuso. No Judiciário, no Congresso, no
Terceiro Setor – que congrega as milhares de entidades da soci-
edade civil que hoje se dedicam a causas sociais e ao desenvol-
vimento local – vai-se formando um amálgama de consciências
que lutam pela instauração dos direitos de cidadania no País. O
ruim é constatar que aqueles setores acostumados ao uso cor-
rupto e fisiológico do poder não desistem de seus privilégios,
embora às vezes lancem mão de discursos modernos ou tentem
fazer passar por mudança de comportamento aquilo que é ape-
nas mudança de estratégia para continuar tudo na mesma.

Cada vez mais, as eleições são um momento de escolha
entre esses dois lados. Entre aquele que efetivamente se empe-
nha pela mudança de rumos, pela democratização das institui-
ções, e aquele que luta pela manutenção de sua relação de do-
minação paternalista e físiológica com a população.

É preciso, portanto, não se deixar enganar. Um bom crité-
rio é observar o que cada um propõe, concretamente, para dar
visibilidade à gestão pública e garantir participação efetiva na
escolha de prioridades e no monitoramento das ações de gover-
no. Nesse sentido, há um divisor de águas no país, que é o
Orçamento Participativo. Levado adiante por prefeituras de opo-
sição em todo o país, hoje é considerado um exemplo de efi-
ciência e renovação democrática da administração pública.

Rio Branco já viveu essa experiência de montagem de
uma estrutura verdadeira de participação, no tempo de Jorge Vi-
ana. E precisa retomá-la, após um período desastroso de admi-
nistração sem compromisso com a visibilidade das ações públi-
cas.

O Primeiro Voto é Para Não Esquecer

Marina Silva

Você, acreano ou acreana, que vai votar pela primeira
vez, já sentiu um ligeiro arrepio na espinha, pela solenidade do
momento em que entrará no clube dos que decidem? A partir de
agora, terá uma parcela minúscula mas fundamental do poder
de escolher o destino de sua comunidade, de seu estado, de
seu País. Você tem seu voto! Pode não parecer, mas é melhor
do que carteira de motorista. Talvez seja comparável ao primeiro
amor. Porque só vale se tiver algo a ver com suas emoções pro-
fundas. Mas não apenas pelo namorado ou namorada, mas pelo
mundo.

Já parou para pensar no sentido de estar no mundo? O
grande mistério da nossa existência acompanha a todos e reagi-
mos a ele de formas muito variadas, mas a história mostra que
desde os tempos mais remotos, a procura de sentido orienta
cada ser humano. O vigor das religiões, das filosofias de vida,
mostra que nossa primeira emoção é, de fato, estar no mundo, e
que procuramos espaços onde isso seja objeto de atenção e
onde possamos dividir nossos anseios e dúvidas.

Hannah Arendt, uma filósofa alemã – e mais do que isso,
uma mulher muito corajosa – morreu em 1975, quando nenhum
de vocês, primeiros votantes, era nascido, mas deixou a heran-
ça de um pensamento esclarecedor, profundo e belo sobre o
mundo, as pessoas e a política. Num de seus livros, após traçar
um quadro sombrio e desanimador do século XX, da brutalidade
das relações sociais e da progressiva solidão das pessoas, ela
mesma reconhece que poderia ter passado a idéia de uma situ-
ação sem saída, de um desencanto pela vida. Mas, alerta, há
um fato que tem importância tão fantástica, a ponto de desfazer
qualquer tentação de achar que o mundo não tem mais jeito.
Esse fato maravilhoso é o nascimento de cada novo ser huma-
no.

A cada nova pessoa que nasce, dizia Hannah Arendt,
abrem-se possibilidades imprevisíveis de acontecerem coisas
completamente inusitadas. O que aquele ser fará em seu perío-
do de vida é um absoluto mistério no momento em que ele nas-
ce e aí está a eterna e renovada esperança do novo. Portanto,
nunca será possível afirmar que ”nada mais resta a fazer“, por-
que nunca será possível dizer o que cada nova pessoa fará pelo
mundo. E, consequentemente, ninguém jamais poderá dizer
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”isso não tem jeito“, porque estará desprezando seu próprio po-
tencial e a força de sua vontade de mudar os rumos de uma
dada situação.

Outro ponto importante do pensamento dessa filósofa é
sua concepção de política, como o espaço público. É onde vo-
cês entram agora, de maneira decisiva, segundo as regras do
sistema democrático, ao ganharem o direito de votar. Espaço
público deve ser entendido como o mundo comum onde indiví-
duos, como cidadãos livres, interagem em condições de igual-
dade e deliberam coletivamente sobre temas de interesse de to-
dos. O espaço público, sinônimo de política, é o campo onde flo-
resce a cidadania, mas depende da efetiva existência de um
mundo compartilhado. A essência da cidadania, conseqüente-
mente, é participação. Fazer política significa estar engajado
nos vários espaços, oportunidades e situações onde são toma-
das as decisões de interesse coletivo. A atividade política, por-
tanto, não é apenas um meio para atingir uma finalidade, mas
um fim em si, para realizar princípios profundos da vida política,
tais como liberdade, igualdade, justiça e solidariedade. E a ca-
pacidade de julgar com responsabilidade está indissoluvelmente
ligada ao debate democrático e à existência desse espaço públi-
co.

Bem, você pode estar pensando agora que não é nada
disso o que tem visto no reino da política. Que é muita baixaria,
falta de caráter, nenhum interesse pelo bem público, competiti-
vidade selvagem. Que não vale a pena tentar usar bem o seu
inédito poder de voto. Que não há nada de novo.

Não se deixe levar pelo equívoco da desistência precoce!
Em primeiro lugar, você é o novo. Portanto, tem a responsabili-
dade de ser o novo. Assuma-a. Se a política institucional tem
tantos defeitos, pense que parte do problema éque a sociedade
não faz política. Sim, porque, ao contrário do que muita gente
pensa, política não é só aquela atividade exercida pela catego-
ria dos políticos. Política é qualquer ação de um cidadão voltada
para o que é público, para interesses coletivos (lembre-se de
Hannah Arendt!) e uma pessoa só se torna um cidadão quando
age junto com a comunidade. Se a política da sociedade é efici-
ente, ética, justa, a representação dela nos cargos políticos ga-
nha qualidade, transparência, honestidade, verdade, porque se-
rão escolhidos candidatos que tenham ligação profunda com es-
sas características. Se a política da sociedade é cínica, venal,
desinteressada, fisiológica, os políticos serão, em grande parte,
o retrato disso.

Em segundo lugar, vou dar meu depoimento do fundo do
coração e espero que ele possa ajudar em suas dúvidas: a vida
fica muito melhor quando você está junto com sua comunidade.
A sensação de angústia, de vazio, de falta de sentido começa a
corroer nossa alma quando estamos sós ou quando estamos
com pessoas cujo único objetivo é tirar vantagem de alguém.
Quando voltamos nossos olhos para tudo de positivo que é pos-
sível alcançar quando nos aliamos com gente que quer fazer o
bem, que se preocupa com os problemas alheios, que batalha
junto por algo que beneficiará a todos, a vida fica bem mais inte-
ressante. Mais emocionante, mais engraçada, menos problemá-
tica.

Faça um teste. Junte-se a um grupo comunitário, interes-
se-se pela política sadia da sociedade, da vida. Tenho certeza
de que vai achar um novo sentido na sua condição de cidadão
eleitor, que será inaugurada da melhor maneira: escolhendo

aqueles que, juntamente com você e toda a comunidade, vão diri-
gir nossa capital, Rio Branco, e todos os municípios do Acre.

A Cor da Paz e O Uso do Perdão

Marina Silva

Paz e perdão têm sido, de uns tempos para cá, palavras
tão usadas no Acre que podem virar símbolos banais de inten-
ções ocas, de ocasião. E preciso recuperar sua consistência,
seu sentido profundo, antes que se transformem em quase
nada, apenas em sacada de marketing, quase em deboche.

Norberto Bobbio, cientista político italiano que é referên-
cia mundial, faz uma diferença entre paz externa e interna. A pri-
meira seria a ausência ou cessação de um conflito entre indiví-
duos ou grupos. A segunda, a ausência de conflito entre com-
portamentos e atitudes de uma mesma pessoa. Mas há um
nexo entre os dois planos e muitos filósofos acreditam que a paz
interna é condição necessária para se obter a externa, porque
ela contém um elemento de verdade e de determinação essen-
cial para a cessação efetiva de conflitos coletivos. Sem esse
elemento, tudo é representação farsesca, de curta duração, que
redunda em novos conflitos, cada vez mais acirrados e bárba-
ros.

Deveríamos, portanto, usar a palavra paz com certa reve-
rência porque ela representa muito. A sua procura, em profundi-
dade, é a mola do avanço civilizatório, de mudança de patamar
nas relações humanas e sociais, para um estágio em que moti-
vos mais nobres justifiquem o domínio da espécie no planeta. A
lentidão desse avanço dá mostra do utilitarismo e da vulgarida-
de arraigados no uso da palavra paz, para propósitos inconfes-
sáveis, na busca de vantagens momentâneas advindas da os-
tentação de uma imagem pacífica, não correspondente à práti-
ca.

Como valor filosófico e social, a paz tem um sentido posi-
tivo, de um estado de coisas desejável que somente será alcan-
çado quando algumas condições forem satisfeitas, especialmen-
te justiça e equidade. Elas garantiriam a todos os indivíduos o
acesso a direitos humanos básicos, sem os quais não pode ha-
ver paz. A paz não é uma cor; ela é uma luta diária pelo reco-
nhecimento da condição humana de cada um, o que implica luta
para que ninguém passe fome, para que todos tenham casa,
educação, saúde, proteção da família amor, respeito. A paz não
é um slogan; é o cultivo de valores como a honestidade, a soli-
dariedade, a compaixão, a justiça, a igualdade.

São esses significados de luta e construção que fazem
com que a discussão conceitual de paz leve em conta que uma
guerra pode ser justa, quando procura defender direitos numa
situação injusta, tendo nesse caso um valor positivo. Da mesma
forma, a paz pode ser apenas uma ausência de conflito formalis-
ta e mentirosa e, nesse sentido, terá um valor negativo. O dito
famoso – ”paz de cemitérios“ – expressa bem esse paradoxo.

Quanto ao perdão, é preciso também evitar distorções
perigosas que levariam a uma banalização tão deletéria quanto
a que sofre o conceito de paz. Perdão envolve a idéia de justiça,
ou seja, se algo é passível de perdão é porque em algum mo-
mento deveria ter sido objeto de punição, para se fazer justiça.

Aí é preciso, primeiramente, distinguir justiça de vingan-
ça. Fazer justiça não ésatisfazer ódios; é simplesmente a aplica-
ção do princípio de que aquele que comete um crime, de que
natureza for, deve pagar segundo determinam as leis vigentes.
Quanto mais nos apegarmos a esse princípio, à sua aplicação
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igualitária – o que implica banir a impunidade e os privilégios da-
queles a quem as leis não alcançam – mais estaremos próximos
de uma sociedade justa e pacífica.

Por decorrência, é preciso distinguir os sentidos do per-
dão. Não deve existir perdão para quem comete crimes para os
quais a sociedade institui formas e meios legítimos de punição.
Não há como advogar ausência ou alívio da pena social para
quaisquer crimes, principalmente aqueles que atingem toda a
comunidade, tais como roubo ou desvio de recursos públicos.
Mas há como lutar para que a lei seja aplicada com sabedoria e
equidade.

O que se verifica, porém, é uma confusão, muitas vezes
semeada de propósito, entre o perdão social e o perdão pessoal
e espiritual. Enquanto o primeiro não deve existir, para que não
haja impunidade, o segundo pode existir até como um esforço
de atingir a paz interna de que falávamos, antídoto contra o ódio
contra o desejo de violência e vingança.

Quando há a confusão entre os dois tipos de perdão, ten-
de-se a transformar o criminoso em vítima e a desvalorizar a pu-
nição social. Este é o campo da chantagem emocional, da exor-
tação ao esquecimento e, sobretudo, da inversão de valores. O
que de fato é a busca da aplicação impessoal das leis, passa a
ser chamado de espírito vingativo, de violência. Criminosos que
praticaram todo tipo de estrepolias contra pessoas e contra a
sociedade passam a ser vistos como coitados e critérios que
nunca usaram com suas verdadeiras vítimas – como respeito ao
sofrimento de suas famílias – passam a ser invocados em seu
benefício.

Quem usa medidas rigorosas na defesa do patrimônio pú-
blico, é acusado de perseguidor. Quem desviou verbas, sone-
gou impostos (ou seja, roubou a sociedade) pede esquecimen-
to, com base no perdão espiritual. Paz e perdão não foram fei-
tos para jogar falcatruas para baixo do tapete; não foram feitos
para entregar a chave do poder público a quem mostrou que
não tem condições morais para exercê-lo. Não foram feitos para
perpetuar a impunidade.

O que acontece hoje no Acre deve ser analisado com cui-
dado, para que a população não seja levada a confundir alhos
com bugalhos, perdão com conveniência e paz com uma ima-
gem suave. A paz que desejamos é uma sociedade efetivamen-
te democrática e justa que, aliás, será o maior castigo para to-
dos aqueles que imaginam que uma boa chantagem emocional
com a população será sempre um instrumento eficaz para evitar
um julgamento político e social correto e imparcial.

Marina Silva é senadora pelo PT/AC.

Publicado em A Gazeta — Rio Branco/AC — 5-9-2000

Reflexões sobre a Independência

Marina Silva

Nesta semana estamos comemorando a Independência
do Brasil do domínio portugues. A história de um país é um fio
que se desenrola permanentemente e em cada pedaço dele es-
tão inscritos nomes que simbolizam determinados tempos e fa-
tos que se interligam ao passado e ao futuro.

Esse encadeamento, quase sempre memorizado por uma
sucessão de heróis — como a Independência é associada a D.
Pedro I —, às vezes faz esquecer que a história é produto da
ação ou omissão de todos os cidadãos. Os heróis são apenas a
ponta de um processo, a versão simplificada de um tempo. São

importantes, muitas vezes encarnam os sentimentos e idéias de
toda uma geração, mas não fazem individualmente a história. A
verdadeira história depende das atitudes cotidianas, dos so-
nhos, da coragem ou da covardia de milhares de pessoas que
nunca terão seus nomes nos livros, porém, influenciam decísi-
vamente o rumo dos acontecimentos.

Ficamos livres do jugo dos portugueses. Guardamos de-
les uma herança cultural e social importante e positiva e, por ou-
tro lado, traços políticos perversos, expressos em costumes ar-
raigados até hoje, dos quais um dos piores é o patrimonialismo.
Segundo definem os estudiosos, patrimonialismo é a apropria-
ção privada dos bens públicos. E quando se fala em bens públi-
cos, não se trata apenas de bens materiais, mas do próprio
exercício do poder. Na visão patrimonialista, o governante é um
senhor – como no tempo da colônia – que tudo pode e o Estado
é como se fosse sua propriedade particular. Consequentemente,
os cidadãos não têm direitos de fato. Recebem benesses aqui e
ali, em lugar de exigir os serviços e benefícios que são devidos
à sociedade pelo poder público. Troca-se cidadania por relações
de favor pessoal. Aí morrem os direitos, a justiça, a ética, o bem
comum, os valores morais. E aí vicejam a subserviência, o en-
godo, o banditismo político, a impunidade, o mau uso do dinhei-
ro público e a miséria social.

O patrimonialismo ainda vigente é um dos principais moti-
vos pelos quais ainda não podemos afirmar sermos um país in-
dependente. Independência não se faz só no papel. E na reali-
dade ainda somos um País de ”senhores e escravos“, onde os
direitos dependem de uma concessão pessoal, da ”boa vontade“
demagógica.

Se parássemos para pensar, que história estamos fazen-
do hoje no Acre? Que marca do passado permanece em nossa
cultura social e política? Qual nossa contribuição original para o
contínuo desenrolar do fio da vida brasileira?

Não há dúvida de que ainda somos vítimas do patrimoni-
alismo, praga resistente em todo o País, cuja expressão mais tí-
pica é o ”rouba mas faz“, que ficou famoso com Adhemar de
Barros em São Paulo, depois foi reciclado por Paulo Maluf, mas
tem representantes em todos os estados, especialmente aqui no
Acre.

É importante tentar analisar porque figuras envolvidas
nesses casos continuam presentes na vida pública e ainda rece-
bem votos dos eleitores. Na minha opinião, um dos problemas é
que nossa população não vê o dinheiro público como algo de to-
dos e de cada um. Ao contrário, o que é público parece que não
é de ninguém. Portanto, muitos não se escandalizam quando
um governante desvia dinheiro público; não percebem que foi
no seu bolso que meteram a mão e foi dos seus filhos que rou-
baram o futuro, a escola, a saúde, o alimento.

Outro problema é que as pessoas não identificam de
onde sai o dinheiro que chamamos ”público“. Dá a impressão
que sai de algum buraco mágico, que não temos nada a ver
com isso. Não vêem que sai, em cada centavo, do bolso de to-
dos. Que a cada litro de gasolina, a cada pacote de comida
comprado do comerciante, o povo está pagando um tanto a
mais que seguirá direto para os cofres do governo — seja fede-
ral, estadual ou municipal — sob o nome de imposto. Que a
cada vez que se recebe um salário, uma parte dele é tirada obri-
gatoriamente e entra também no bolo que, no final, chamamos
de recursos públicos.
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Assim, a cada gasto mal feito por um governante, a cada
desvio de dinheiro para o próprio bolso ou de amigos e paren-
tes, é o suor do trabalhador, é a sua contribuição para o bem co-
mum que está sendo roubada. A herança patrimonialista secular
parece impedir o povo de enxergar que aquele que rouba, mas
faz“, faz muito pouco diante do que deixa de fazer e impede que
se faça no futuro. O produto do assalto que não se transforma
em benefícios públicos não é visível, dá a impressão de que não
existe. E uma parte do povo, enganada, se conforma – e ainda
acha bom! – com aquilo que o ladrão ”fez“.

Mas, se ainda temos a praga do patrimonialismo, também
temos, em todo o País, iniciativas de mudança no rumo da cida-
dania e da verdadeira independência. O principal foco da mu-
dança em curso é o surgimento de governantes que não querem
ser senhores coloniais. Querem ser gestores públicos, adminis-
tradores decentes do que é da coletividade, prestadores de ser-
viços honestos à sociedade. Se essa mudança se completará,
se ela um dia será dorbinante no Brasil, se teremos direitos res-
peitados e iguais, se acabará a roubalheira descarada e impune
de dinheiro público, isso tudo esses governantes honestos não
podem garantir. A decisão não é deles, é da população que, por
meio do voto, pode separar o joio do trigo.

No Acre, hoje, essa decisão está claramente colocada na
mesa. Talvez nunca se tenha tido uma situação tão evidente de
escolha entre o sistema patrimonialista e a cidadania; entre o
senhor colonial e o gestor público. Entre a independência e a
submissão. Com a palavra, a população de Rio Branco.

Publicado em A Gazeta — Rio Branco/AC — 12-9-2000

A Verdadeira Vítima

Marina Silva

Há mitos que se criam na política e acabam ficando muito
resistentes, contra toda lógica. No Brasil, um dos mais caracte-
rísticos é a fama que o PT leva de ser o partido do ”não“, um
partido raivoso e perseguidor. Se analisarmos a origem desse
mito, certamente encontraremos vários fatores que contribuíram
para a formação de chavões repetidos até hoje contra o PT. Mas
um desses fatores, acredito que tenha sido determinante.

A idéia de um partido que representasse politicamente os
trabalhadores surgiu após as greves históricas na região do
ABC paulista, durante a ditadura militar, quando emergiu a lide-
rança nacional de Lula. Por ter nascido para atuar em favor da
maioria pobre e explorada da população, o PT herdou os pre-
conceitos que a elite tem contra os pobres: de que não têm bons
modos, incomodam, são inconvenientes e, quando se organi-
zam para defender seus direitos, de que são perigosos e amea-
çadores.

O maior exemplo da procedência dessa hipótese foi o
ocorrido na campanha presidencial de 1990¹, quando Lula e
Fernando Collor disputavam. Espalhou-se pelo País inteiro o bo-
ato de que se Lula fosse eleito, expulsaria os empresários do
País. Outro boato, para assustar as pessoas de classe média,
foi de que Lula as obrigaria a dividir suas casas com os pobres.

Ainda hoje há muita manipulação em torno dessa falsa
imagem do PT e aqui no Acre, então, nem se fale! Políticos con-
servadores espalham, a cada eleição, o seu repertório de menti-
ras contra o partido. Enquanto isso, cientistas políticos isentos,
brasileiros e estrangeiros, concordam em alguns pontos a res-
peito do PT: 1) o partido introduziu novos costumes na gestão

pública no País, especialmente o orçamento participativo, consi-
derado unanimemente o instrumento mais eficiente de controle
dos gastos públicos e de participação da sociedade nas deci-
sões que lhe dizem respeito; 2) por meio de suas prefeituras, in-
ventou e consolidou fórmulas simples para melhorar a prestação
de serviços à população; 3) é responsável pela implantação e
consolidação de experiência reconhecida como uma das maio-
res ferramentas no combate à pobreza: a bolsa-escola, no go-
verno petista de Cristóvão Buarque, em Brasília.

No Acre o PT tem uma história bonita e emocionante. Po-
de-se afirmar que recebemos aqui, juntamente com nossos alia-
dos, a tarefa de construir a instituição Estado, no sentido moder-
no e democrático. O que tínhamos antes eram ajuntamentos de
pessoas mais preocupadas em defender seus interesses parti-
culares, ou era o velho Estado paternalista, pesado, ineficiente,
que fazia algumas coisas com uma das mãos mas deixava o in-
teresse público escorrer entre os dedos da outra.

¹ A data correta é 1989. Veja comentário sobre este lapso no ar-
tigo ”O servidor público e a confiança da Sociedade“, publicado
em 19-9.

O que os jornais dos outros estados chamam de ”geração
Chico Mendes“ – e aqui não me refiro apenas a membros do PT,
mas a todas as pessoas que têm afinidade com essa trajetória –
tem o papel histórico de completar a mudança que levará o Acre
a desenvolver-se e integrar-se no panorama nacional com per-
sonalidade de cabeça erguida. A deixar de ser o faroeste pobre
e sem lei.

Mas essa tarefa não tem sido fácil, porque contra ela es-
tão todos aqueles que preferem o Acre como terra de ninguém,
para que possam levar adiante, impunemente, suas negociatas.
Esse é um dos principais motivos pelos quais o PT continua
sendo vítima da sórdida exploração da boa-fé popular, com a di-
vulgação de mentiras e de histórias mirabolantes que alimentam
o mito de partido perseguidor e raivoso.

A mais irônica contradição é que, no Brasil, as pesquisas
sobre as instituições costumam colocar os políticos em último
lugar em credibilidade, porque a população acha que eles enga-
nam, roubam, são preguiçosos, empregam amigos e parentes
para não fazer nada. E quando há um esforço político para sair
disso, para organizar honestamente o Estado, para moralizar o
serviço público, para criar regras claras e válidas para todos,
muita gente condena as mudanças, deixando-se levar por aque-
les que se beneficiam da bagunça e da ineficiência do Estado.

Se perguntarem a alguém se acha justo um empregado
de uma empresa não trabalhar e aparecer só no final do mês
para receber o salário, certamente esse alguém responderá que
não e dirá que o dono da empresa faria bem em demitir aquele
empregado, até porque o privilégio dele seria injusto com aque-
les que trabalham direito. Mas o interessante é que, quando se
trata do Estado, o juízo é outro. Se quem não trabalha recebe
algum tipo de repreensão, clama-se contra a ”injustiça“. Se um
governador quer colocar ordem na casa, em benefício dos cida-
dãos, passa a ser chamado de bravo, duro e perseguidor.

São dois pesos e duas medidas. É como se o dinheiro
público fosse de ninguém, pudesse ser desperdiçado à vontade.
E, na verdade, um governo é a empresa do povo. Tem de ser
administrado com escrúpulos, competência e honestidade, pelo
bem de todos os sócios, que são os cidadãos. A diferença é que

OUTUBRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 323



o Estado representa muito mais do que uma empresa particular:
representa os sonhos de toda uma comunidade, representa o
desejo de um futuro melhor para nossas crianças, representa
valores morais e espirituais e, enfim, é o guardião daqueles sen-
timentos comuns que nos transformam num povo, numa pátria.

O PT não é perfeito, não é o dono da verdade, mas tem
uma história de bom trabalho prestado à cidadania, aos interes-
ses populares e ao Brasil. E continua sendo vítima de armações
feitas por aqueles que, ao contrário, têm uma folha corrida la-
mentável e suja de ações contra o bem público. Quando voce
ouvir acusações contra o PT, de perseguição e ódio, pare para
pensar. No fundo, mais do que o PT, a verdadeira vítima dessas
armações é o povo manipulado pelos maus políticos, que de-
vem dar boas gargalhadas da inocência de quem acredita neles.

Publicado em A Gazeta – Rio Branco/AC - 19-9-2000

O servidor público e a confiança da sociedade

Marina Silva

O governador Jorge Viana tem sofrido um tipo de ataque
que merece análise mais profunda, pelo que ensina sobre a
mentalidade dos detratores. Trata-se de pretensa ”revelação“ de
que Jorge Viana serviu ao governo Flavíano Melo, em cargo de
confiança, e agora estaria ”cuspindo no prato que comeu“. A
propaganda tenta, além disso, passar a idéia de que ele estaria
moralmente impedido de criticar Flaviano, visto que teria perten-
cido ao mesmo time.

O veneno contra Jorge Viana é destilado insistentemente
pelos meios de comunicação. Raramente vi tanta má-fé em tão
poucas palavras. Mas, contra esse veneno, há um antídoto, este
sim poderoso: a verdade.

A insinuação mais malévola é a de que o cargo de con-
fiança exercido no passado por Jorge implicaria conivência
política com o governante de então. Ora, qualquer pessoa
que conheça minímamente o funcionamento do poder público
sabe da grande diferenciação interna, em termos de natureza
do trabalho e do comprometimento político, dentro do conjun-
to daqueles que são contratados sob a rubrica ”cargo de con-
fiança“. Assim, uma parte desses cargos são efetivamente
ocupados por pessoas que integram o núcleo político propria-
mente dito do governo. Esse grupo representa a proposta que
está no poder, seus integrantes são os cabeças do modelo de
gestão do Estado implantado. Nesse caso, a ”confiança“ refe-
re-se efetivamente a uma co-responsabilidade política, suben-
tende afinidade total de concepção de governo, denota grau
elevado de intimidade político-filosófica. São aqueles cargos
ocupados pela cúpula, pelo núcleo central de governo.

Há, por outro lado, os cargos de confiança cuja ocupação
é definida por necessidades puramente técnicas. Nesse caso, a
”confiança“ não passa de um patamar burocrático, de um padrão
salarial e, muitas vezes, de uma forma de solucionar, com rapi-
dez e agilidade, carências no funcionamento da máquina do
Estado.

Além disso, para todos esses cargos, sem qualquer exce-
ção, vale lembrar que a confiança devida, em última instância,
refere-se ao Estado, ao poder público, que é uma delegação do
povo, por meio do voto. Portanto, a essência da confiança a ser
merecida é a da comunidade e não a de uma pessoa. Não se
pode confundir a lealdade à sociedade, implícita na função pú-
blica, com uma lealdade ao indivíduo governador. Essa é com-

preensível como necessidade de coesão política do partido ou
grupo, como questão de afinidade pessoal e confluência de idéi-
as, mas não se pode admitir jamais que suplante a lealdade à
população, que é a verdadeira dona do poder público.

Um servidor público não serve a alguém, a um senhor.
Serve ao público. Uma coisa óbvia, singela, mas tão esquecida!
Daí decorre que ninguém é obrigado a ser conivente com os
desmandos de um governante, a pretexto de ser ele o ”chefe“
ou o ”governador“. Ao contrário, um servidor público é obrigado
a defender o Estado e a sociedade, quando toma conhecimento
de que o governante age de forma lesiva ao patrimônio público.

Essa idéia patriarcal, senhorial, de que os cargos de con-
fiança ou quaisquer funções no Estado pertencem ao governan-
te e não ao poder público, salta à vista nos ataques a Jorge Via-
na. O raciocínio antidemocrático por trás do que está sendo dito
e repetido nas TVs e rádios distorce até mesmo o conceito de
lealdade, claramente entendido por eles como a exigência de
uma espécie de gratidão servil, de subserviência lodosa.

Jorge Viana foi contratado, no governo Flaviano Melo,
para exercer função técnica no laboratório de madeiras que foi o
embrião da Fundação de Tecnologia do Acre, a Funtac. O go-
verno precisava de engenheiros florestais. Jorge tinha bom cur-
rículo, estava disponível no mercado profissional. Em nenhum
momento foi convidado para compor a equipe de governo, no
sentido do compartilhamento político de decisões. Seu trabalho
restringíu-se ao papel técnico da Funtac.

Jorge não tem mesmo que fazer reverências a ninguém,
para ”agradecer“ o emprego público do passado. Aliás, devemos
lutar para banir definitivamente do Brasil essa coisa indigna de
considerar o emprego público um favor do governante. Se for
encarado assim, é a prova material do nepotismo e fisiologismo,
é a eterna síndrome da ”casa grande e senzala“. O único critério
que deve prevalecer no emprego público é a competência e a
adequação a regras de acesso geral. Para o governante, por ou-
tro lado, é obrigação elementar desvincular o serviço público da
aura de benesses oriundas de sua vontade pessoal.

Concluindo, o ataque a Jorge, além de sinuoso e des-
provido de verdade, é poderosa fonte de informações sobre o
tipo de caráter e de concepção de poder público que susten-
tam a ação de certa política tradicional. Quanto mais tenta pa-
recer correta e pacífica, mais deixa aparecer os rabichos de
seu verdadeiro figurino. E mais ou menos como a história do
escorpião que estava morrendo numa enchente e convence o
sapo a levá-lo às costas para o outro lado do rio, para terra fir-
me. O sapo relutante lembra que o escorpião pode atacá-lo e
matá-lo na travessia. O escorpião protesta: ”Imagine, eu não
seria capaz de fazer isso. Afinal você vai salvar minha vida!“
Convencido, o sapo começa a travessia com o escorpião às
costas. Quando estava quase chegando, leva a fatal ferroada
e antes de morrer ainda pergunta: ”Mas você não jurou que
não me atacaria?“ Ao que o escorpião respondeu: ”Desculpe,
sapo, bem que eu tentei, mas é da minha natureza...

Em tempo: Em artigo na terça-feira passada (”A verdadei-
ra vítima“) cometi um erro. 1990 é a data de início do governo
Collor; a campanha eleitoral foi em 1989. Peço desculpas pelo
lapso. Aliás, lapsos ou erros mais graves acontecem às deze-
nas, diariamente, em todos os jornais. Mas, curiosamente, no
caso de meu artigo, parece que algumas pessoas só atentaram
para o erro. É uma pena que não tenham dado atenção ao con-
teúdo.
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Publicado em A Gazeta – Rio Branco/AC – 26-9-2000

O Acre está mudando

Marina Silva

A atual campanha eleitoral, mais do que as anteriores,
está mostrando um momento decisivo do confronto entre duas
culturas políticas no Acre. O que marca esse quadro é mais do
que o costumeiro embate entre nomes, características pessoais
e propostas. É o acerto de contas entre o Acre que vai no
rumo da institucionalização democrática do Estado e o Acre
identificado com métodos e concepções políticas que podería-
mos colocar sob o guarda-chuva geral do vampirismo político.

Com isso quero descrever um desvirtuamento da práti-
ca política, cujas raízes históricas estão nos desmandos e
prepotências de parte da elite brasileira. Numa perversidade
sem limites, essa elite sempre manipulou uma combinatória
de elementos de dominação que pode ser resumida em qua-
tro grandes linhas: a primeira, da exploração; a segunda, do
paternalismo; a terceira, a do cultivo da desinformação; final-
mente, a quarta, a do assalto ao Estado. Acostumaram-se,
esses herdeiros dos senhores de escravos, a dar migalhas
com uma das mãos e a espoliar os legítimos direitos dos cida-
dãos com a outra.

Assim foram montados os currais políticos dos coronéis,
uma praga que se espalhou pelo país, assumindo diferentes
feições, de acordo com as regiões. Mas, sem dúvida, foi nas
áreas mais pobres que essa cultura se consolidou, alicerçada
sobre o analfabetismo, as dolorosas carências de condições
básicas de vida e a falta de alternativas.

Por isso referi-me a vampirismo para falar desse tra-
ço degradante da sociedade brasileira. Porque essa cultura
do coronelismo e dos currais políticos nutriu-se, literalmen-
te, do sangue do povo, da energia e da esperança de nossa
gente. Um de seus resultados mais escandalosos é o trági-
co pódio que o Brasil ocupa, de país com a pior distribuição
de renda no mundo. Se formos a fundo no significado desse
índice, veremos que ele se traduz em milhares de mortes
precoces pela fome, pela falta de acesso a cuidados bási-
cos de saúde, pela falta de saneamento, pela falta de infor-
mações. Traduz-se também em crianças sem futuro, que já
crescem como candidatos a perdedores, pois até mesmo
sua inteligência é prejudicada pela desnutrição na primeira
infância.

Ao mesmo tempo, os recursos públicos que deveriam
servir para dar vida digna e cidadania ao povo brasileiro fo-
ram pirateados ao longo da história por esse tipo de elite in-
sensata e insensível. Fortunas fizeram-se às custas do dinhei-
ro público. Dinheiro da Sudam, da Sudene, do Banacre, de
grandes obras, dos orçamentos dos governos, de onde fosse
possível assaltar os cofres públicos, essas mãos ávidas e in-
saciáveis fartaram-se.

Quase ninguém pagou por esses crimes que, no seu
conjunto, podem ser chamados de um verdadeiro genocídio.
A lentidão da Justiça, a impunidade dos ricos, vários fatores
contribuíram para que isso fosse possível e ainda aconteça
em nosso país.

Isso está mudando. Os representantes mais notórios
dessa cultura política vão aos poucos sendo derrotados e ex-

pulsos da vida pública, nas diversas regiões brasileiras. Mas
deve-se reconhecer que ela ainda é muito significativa, conti-
nua causando danos e exige vigilância e luta permanente por
parte daqueles que buscam consolidar a cultura democrática.

É curioso observar, aliás, as estratégias de sobrevi-
vência da cultura do atraso. Aqui no Acre, por exemplo,
ocorre uma escandalosa inversão de valores, uma tentativa
patética de dizer que branco é preto e que preto é branco. E
lamentavelmente esse engodo é verbalizado pelo senador
Nabor Júnior, em ataques sistemáticos ao governador Jorge
Viana, a mim, a Tiâo Viana e a quem mais emprestar a cre-
dibilidade de sua voz e de sua imagem em favor de uma
proposta política de mudança que estamos construindo no
Acre, graças a um esforço da sociedade sadia de nosso es-
tado, que vem sendo feito há quase duas décadas.

São ataques grosseiros, afirmações levianas de abuso
da máquina do Estado e de poder econômico. Dá a impressão
de que nossos adversários listaram suas próprias práticas e
resolveram jogar uma cartada desesperada, atribuindo-as a
outrem. A história recente do Acre está aí para pesquisar
quem são os autores desse tipo de esbulho de recursos públi-
cos. O pesquisador constatará que sob a denominação atual
MDA estão reunidos políticos que se tornaram tristemente co-
nhecidos justamente por essas práticas, quando estiveram à
frente de governo ou prefeitura. Ao que tudo indica, eles ima-
ginam, baseados em sua própria experiência, que não é pos-
sível deixar de usar o Estado em proveito próprio.

Mas é possível, sim, e digo isso não me atendo a virtu-
des pessoais deste ou daquele. Refiro-me a modelos políticos
caracterizados pela transparência do exercício do poder e
pelo controle social dos gastos públicos. Assim, transparência
e moralidade não são favores do governante ao povo, são
simplesmente a base de uma relação e a partir daí se estabe-
lecem os critérios específicos para lidar com o patrimônio pú-
blico. Para chegar a isso, porém, é preciso que a prática coti-
diana dos políticos pavimente esse caminho. Também não se
chega pela tolerância com desvios como o que aconteceu no
caso da construção da sede do Tribunal do Trabalho de São
Paulo. Lá estavam envolvidos o ex-senador Luís Estevão, ele
também um tocador de obras, e o juiz Lalau, que montaram
um esquema que tirou 169 milhões de reais dos cofres fede-
rais.

Na sessão do Senado que cassou o mandato de Luís
Estevão – o primeiro senador cassado em toda a história da
República – eu votei a favor da cassação, o senador Tião Via-
na também, mas o senador Nabor Júnior votou contra. Essa é
a prática de cada um de nós. Tenho certeza de que a popula-
ção do Acre saberá, cada vez mais, separar o joio do trigo
nessa longa caminhada para completar a mudança para uma
cultura política democrática em nosso estado. Saberá distin-
guir quem tem discurso e práticas coerentes e quem usa o
discurso da moralidade como quem usa roupa de festa: só
para enfeitar.

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando as Sras e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária a reali-
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zar-se amanhã, dia 10, às 14 horas 30 minutos, a se-
guinte:

ORDEM DO DIA

Às 15h 30min

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 87, DE 1999

Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senador Romeu
Tuma, que altera dispositivo da Constituição Federal (§
8º do art. 144 – constituição de guardas municipais),
tendo

Parecer sob nº 796, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Iris
Rezende, favorável, com a Emenda nº1-CCJ, que apre-
senta, com voto em separado do Senador José Eduardo
Dutra.

À Proposta foi apresentada a Emenda nº
2-Plen.

– 2 –

PROPOStA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 88, DE 1999

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 88, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Lú-
cio Alcântara, que altera os arts. 49, 57, 59, 66, 67 e
166 da Constituição Federal e reduz as hipóteses de
Sessão Conjunta do Congresso Nacional, tendo

Parecer favorável, sob nº 847, de 2000, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Jefferson Péres.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 196, DE 2000

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 515/2000 – art. 281)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 196, de 2000 (nº 639/2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo por Troca de Notas, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo dos
Estados Unidos da América para o Fornecimento
de Material de Defesa Norte-Americano, celebrado
em Washington, em 2 de junho de 2000, tendo

Parecer favorável, sob nº 937, de 2000, da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador José Fogaça, com votos contrários
dos Senadores Lauro Campos e Tião Viana, e abs-
tenção da Senadora Emília Fernandes.

– 4 –

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2000-COMPLEMENTAR

(Votaçao nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 17, de 2000-Complementar, de autoria
do Senador Roberto Freire, que autoriza o Poder
Executivo a criar a Região Administrativa Integrada
de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE e Juazei-
ro/BA e instituir o Programa Especial de Desenvolvi-
mento do Pólo Petroliana/PE e Juazeiro/BA, tendo

Parecer sob nº 919, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Jefferson Peres, favorável, com as Emendas nºs 1 a
3-CCJ, que apresenta.

– 5 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2000
(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº27, de 2000, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Osmar Dias, que estabelece alíquota
do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Co-
municação, nas operações e prestações interesta-
duais com farinha de trigo, tendo

Parecer favorável, sob nº 882, de 2000, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: ad
hoc Senador Bello Parga, com voto contrário do
Senador Paulo Souto e abstenção do Senador
José Fogaça.

– 6 –

PARECER Nº 939, DE 2000
(Escolha de Autoridade)

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requenmento nº 516/2000 – art. 281)

(Votaçao secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer nº
939, de 2000, da Comissão de Serviços de Infra
Estrutura, Relator: Senador Juvêncio da Fonseca,
sobre a Mensagem nº 168, de 2000 (nº 1.176/2000,
na origem), de 25 de agosto do corrente ano, pela
qual o Presidente da República submete à delibera-
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ção do Senado a escolha do Senhor Jerson Kel-
man, para exercer o cargo de Diretor-Presidente da
Agência Nacional de Águas.

– 7 –

PARECER Nº 940, DE 2000
(Escolha de Autoridade)

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 517/2000 – art. 281)

(votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 940, de
2000, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, Re-
lator: Senador Osmar Dias, sobre a Mensagem nº 169,
de 2000 (nº1.177/2000, na origem), de 25 de agosto do
corrente ano, pela qual o Presidente da República sub-
mete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Be-
nedito Pinto Ferreira Braga Júnior, para exercer o cargo
de Diretor da Agência Nacional de Águas.

– 8 –

PARECER Nº 941, DE 2000
(Escolha de Autoridade)

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 518/2000 – art. 281)

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 941,
de 2000, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
Relator: Senador Geraldo Cândido, sobre a Mensa-
gem nº 171, de 2000 (nº 1.180/2000, na origem), de
25 de agosto do corrente ano, pela qual o Presidente
da República submete à deliberação do Senado a es-
colha do Senhor Lauro Sérgio de Figueiredo, para
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Águas.

– 9 –

PARECER Nº 942, DE 2000
(Escolha de Autoridade)

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 519/2000 – art. 281)

(votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 942,
de 2000, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
Relatora: Senadora Marluce Pinto, sobre a Mensa-
gem nº 172, de 2000 (nº 1.179/2000, na origem), de
25 de agosto do corrente ano, pela qual o Presidente
da República submete à deliberação do Senado a es-

colha do Senhor Ivo Brasil, para exercer o cargo de
Diretor da Agência Nacional de Águas.

– 10 –

PARECER Nº 943, DE 2000
(Escolha de Autoridade)

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 520/2000 – art 281)

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 943,
de 2000, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
Relator: Senador Arlindo Porto, sobre a Mensagem nº
170, de 2000 (nº 1.178/2000, na origem), de 25 de
agosto do corrente ano, pela qual o Presidente da Re-
pública submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas,
para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional
de Águas.

– 11 –

REQUERIMENTO Nº 468, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
468, de 2000, da Senadora Emília Fernandes, solici-
tando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 12 de 2000, com o Projeto de Lei do Senado
nº 133, de 1999, por regularem a mesma matéria.

– 12 –

REQUERIMENTO Nº 469, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
469, de 2000, do Senador José Fogaça, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado
nºs 370, de 1999, e 145, de 2000, por regularem a
mesma matéria.

– 13 –

REQUERIMENTO Nº 503, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
503, de 2000, da Senadora Heloísa Helena, solicitan-
do a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Sena-
do nºs 123, de 1999, e 33, de 2000, por regularem a
mesma matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) – Está en-
cerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 54
minutos.)
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Ata da 132ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 10 de outubro de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães
Geraldo Melo, Nabor Júnior e Moreira Mendes

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

Albino Boaventura – Álvaro Dias – Amir Lando –
Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães –
Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Artur da Tavola
– Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocinio –
Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo Suplicy – Emília
Fernandes – Fernando Matusalém – Francelino Pereira –
Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo
Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam Bor-
ges – Heloísa Helena – Henrique Loyola – Iris Rezende –
Jefferson Peres – João Alberto Souza – Jonas Pinheiro –
Jorge Bornhausen – José Agripino – José Alencar – José
Eduardo Dutra – José Fogaça – José Roberto Arruda – Ju-
vêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha
– Lúcio Alcântara – Luiz Otávio – Luiz Pontes – Maria do
Carmo Alves – Marluce Pinto – Moreira Mendes – Mozaril-
do Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna – Osmar
Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro
Simon – Ramez Tebet – Ricardo Santos – Roberto Re-
quião – Romero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo Cunha
Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Machado – Tião Viana –
Valmir Amaral – Wellington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Alista de pre-
sença acusa o comparecimento de 64 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 Ro-
meu Tuma, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

OFÍCIOS

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 252/2000, de 5 do corrente, comunicando
que o Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1999 (nº

3.468/97, naquela Casa), que altera o inciso VIII do
art. 5º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, al-
terada pela Lei nº 9.312, de 5 de novembro de 1996,
que restabelece princípios da Lei nº7.505, de 2 de ju-
lho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à
Cultura – PRONAC e dá outras providências, aumen-
tando para três por cento da arrecadação bruta das
loterias federais e concursos de prognósticos destina-
dos ao Programa, foi sancionado e transformado na
Lei nº 9.999, de 30 de agosto de 2000;

Nº 253/2000, de 5 do corrente, comunicando que
o Projeto de Lei do Senado nº 39, de 1999 (nº 996/99,
naquela Casa), de autoria do Senador Artur da Távola,
que dispõe sobre a criação do Dia Nacional do Choro e
dá outras providências, foi sancionado e transformado
na Lei nº 10.000, de 4 de setembro de 2000;

Nº 254/2000, de 5 do corrente, comunicando que
o Projeto de Lei do Senado nº 158, de 1999 (nº
1.964/99, naquela Casa), de autoria do Senador Ramez
Tebet, que dispõe sobre a prioridade nos procedimen-
tos a serem adotados pelo Ministério Público e por ou-
tros órgãos a respeito das conclusões das comissões
parlamentares de inquérito, foi sancionado e transfor-
mado na Lei nº 10.001, de 4 de setembro de 2000;

Nº 255/2000, de 5 do corrente, comunicando a
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 193, de
1999 (nº 1.541/99, naquela Casa), de autoria do Se-
nador Mozarildo Cavalcanti, que altera a Lei nº 5.917,
de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Naci-
onal de Viação, de modo a incluir, na Relação Descri-
tiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a
rodovia que especifica, sob a designação BR-432;
(Projeto enviado à sanção em 5-10-2000)

Nº 256/2000, de 5 do corrente, comunicando a
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 197, de
1999 (nº 1.516/99, naquela Casa), de autoria do Se-
nador Mozarildo Cavalcanti, que altera a Lei nº 5.917,
de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Naci-
onal de Viação, de modo a incluir, na Relação Descri-
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tiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a
rodovia que especifica, sob a designação BR-431;

(Projeto enviado à sanção em 5-10-2000)
Nº 287/2000, de 9 do corrente, comunicando o

arquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 141, de
1992 (nº 4.202/93, naquela Casa), de autoria do Se-
nador Mário Covas, que modifica o art. 109 da Lei nº
5.682, de 21 de julho de 1971, para dispor sobre a
imunidade tributária dos partidos políticos, e ve-
dar-lhes a isenção de impostos na importação de veí-
culos automotores;

Nº 288/2000, de 9 do corrente, comunicando o
arquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 197, de
1995 (nº 1.128/95, naquela Casa), de autoria do Se-
nador Hugo Napoleão, que dispõe sobre o Depósito
Legal de publicações na Biblioteca Nacional; e

Nº 289/2000, de 9 do corrente, comunicando o
arquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 102, de
1995 (nº 3.159/97, naquela Casa), de autoria do Se-
nador Romeu Tuma, que altera dispositivos da Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Pe-
nal, referentes a tratamento médico de presos.

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 209, DE 2000

(Nº 452/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza o Gover-
no do Estado do Acre, por intermédio da
Fundação de Cultura e Comunicação Eli-
as Mansour, a executar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Brasiléia, Estado do Acre.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 130, de 26 de agosto de 1999, que autoriza o
Governo do Estado do Acre, por intermédio da Fun-
dação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, a
executar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Brasiléia, Estado do Acre.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.291 DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223 da Constituição Federal, sub-
meto a apreciação de Vossas Excelências acompa-

nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações o ato constante do Por-
taria nº 130, de 26 de agosto de 1999 que autoriza o
Governo do Estado do Acre, por intermédio da Fun-
dação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, a
executar pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Brasiléia, Estado do
Acre.

Brasília, 15 de setembro de 1999.

EM nº 52 /MC

Brasília, 26 de agosto de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo

Administrativo nº 53600.000028/99, em que o Gover-
no do Estado do Acre, por intermédio da Fundação de
Cultura e Comunicação Elias Mansour, requer autori-
zação para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Brasiléia Esta-
do do Acre.

2 – De acordo com o art. 7º, parágrafo único, do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
as pessoas jurídicas de direito público interno têm
preferência para a execução dos serviços de radiodi-
fusão.

3 – Esclareço que o § 1º do art. 16 do mesmo
Regulamento, com a redação do Decreto nº 2.108,
de 24 de dezembro de 1996, estabelece que as ou-
torgas a Estados e Municípios serão deferidas medi-
ante atos de autorização pelo Presidente da Repú-
blica ou pelo Ministro de Estado das Comunicações,
conforme o caso, e serão formalizadas por meio de
convênio a ser firmado entre a União e a entidade
interessada.

4 – Consultoria Jurídica deste Ministério mani-
festou-se pelo atendimento do pedido, achando-o re-
gularmente instruído de acordo com a legislação apli-
cável, demonstrando possuir a entidade as qualifica-
ções exigidas para a execução do serviço, o que me
levou a autorizá-la, nos termos da inclusa Portaria.

5 – Esclareço que, de acordo com o § 3º do
art. 223 da Constituição o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha-
do o referido ato, acompanhado do processo acima
mencionado.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 130, DE 26 DE AGOSTO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 16 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108,
de 24 de dezembro de 1996, considerando o disposto
no art. 7º, parágrafo único, do citado Regulamento, e
tendo em vista o que consta do Processo Administra-
tivo nº 53600.000028/99, resolve:

Art. 1º Autorizar o Governo do Estado do Acre,
por intermédio da Fundação de Cultura e Comunica-
ção Elias Mansour, a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modula na cidade de
Brasiléia, Estado do Acre.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse-
qüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º As obrigações decorrentes desta autori-
zação obedecerão às cláusulas estabelecidas em
convênio a ser firmado entre a União, por intermédio
do Ministério das Comunicações e o Governo do
Estado do Acre, através da Fundação de Cultura e
Comunicação Elias Mansour, no prazo de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de autorização.

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

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

DECRETO Nº 60
DE 2 DE FEVEREIRO DE 1999

O Governador do Estado do Acre, no das atribu-
ições que lhe confere o art. 78, inciso XII, da Constitu-
ição Estadual.

Resolve:
Art. 1º Nomear Antônio Alves Leitão Neto para

exercer o cargo de Diretor Presidente da Fundação
de Cultura e Comunicação Elias Mansour e respon-
der pela Fundação de Desenvolvimento de Recursos
humanos da Cultura e do Desporto.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos retroativos a 13 de janei-
ro de 1999, revogadas as disposições em contrário.

Rio Branco-Acre, 2de fevereiro de 1999, 111º da
República, 97º do Tratado de Petrópolis e 38º do
Estado do Acre.

Atenciosamente, Jorge Viana, Governador do
Estado do Acre.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 210, DE 2000

(Nº 454/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza o Gover-
no do Estado do Acre, por intermédio da
Fundação de Cultura e Comunicação Eli-
as Mansour, a executar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do
Acre.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 132, de 26 de agosto de 1999, que auto-
riza o Governo do Estado do Acre, por intermédio da
Fundação de Cultura e Comunicação Elias Man-
sour, a executar, por dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, com fins exclusivamente educa-
tivos, na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.293, 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 cons-
tante do Portaria nº 132, de 26 de agosto de 1999,
que autoriza o Governo do Estado do Acre, por in-
termédio da Fundação de Cultura e Comunicação
Elias Mansour, a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada com fins exclusiva-
mente educativos, na cidade de Cruzeiro do Sul,
Estado do Acre.
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Brasília, 15 de setembro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 154/MC

Brasília, 26 de agosto de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Processo

Admistrativo nº 53600.000037/99, em que o Governo
do Estado do Acre, por intermédio da Fundação de
Cultura e Comunicação Elias Mansour, requer autori-
zação para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do
Acre.

2 – De acordo com o art. 7º, parágrafo único,
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, as pessoas jurídicas de direito público in-
terno têm preferência para a execução dos serviços
de radiodifusão.

3 – Esclareço que o § 10 do art. 16 do mesmo
Regulamento, com a redação do Decreto nº 2.108,
de 24 de dezembro de 1996, estabelece que as outor-
gas a Estados e Municípios serão deferidas mediante
atos de autorização pelo Presidente da República ou
pelo Ministro de Estado das Comunicações, conforme
o caso, e serão formalizadas por meio de convênio a
ser firmado entre a União e a entidade interessada.

4 – A Consultoria Jurídica deste Ministério mani-
festou-se pelo atendimento do pedido, achando-o re-
gularmente instruído, de acordo com a legislação apli-
cável, demonstrando possuir a entidade as qualifica-
ções exigidas para a execução do serviço, o que me
levou a autorizá-la, nos termos da inclusa Portaria.

5 – Esclareço que, de acordo com o § 3º do
art. 223 da Constituição, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha-
do o referido ato, acompahado do processo acima
mencionado.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 132, DE 26 DE AGOSTO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso da atribuição que lhe confere o § 10, do art. 16, do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108,
de 24 de dezembro de 1996, considerando o disposto

no art. 7º, parágrafo único, do citado Regulamento, e
tendo em vista o que consta do Processo Administra-
tivo nº 53600.000037/99, resolve:

Art. 1º Autorizar o Governo do Estado do Acre,
por intermédio da Fundação de Cultura e Comunica-
ção Elias Mansour, a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Cruzeiro
do Sul, Estado do Acre.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse-
qüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos lega-
is após deliberação do Congresso Nacional, nos ter-
mos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º As obrigações decorrentes desta autori-
zação obedecerão às cláusulas estabelecidas em
convênio a ser firmado entre a União, por intermédio
do Ministério das Comunicações, e o Governo do
Estado do Acre, através da Fundação de Cultura e
Comunicação Elias Mansour, no prazo de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de autorização.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicacão.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

DECRETO Nº 60, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1999

O governador do Estado do Acre, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 78, inciso XII, da
Constituição Estadual

Resolve:

Art. 1º Nomear Antônio Alves Leitão Neto, para
exercer o cargo de Diretor Presidente da Fundação
de Cultura e Comunicação Elias Mansour e respon-
der pela Fundação de Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos da Cultura e do Desporto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos retroativos a 13 de ja-
neiro de 1999, revogadas as disposições em contrá-
rio.

Rio Branco-Acre, 2 de fevereiro de 1999, 111º
da República, 97º do Tratado de Petrópolis e 38º do
Estado do Acre. – Jorge Viana, Governador do
Estado do Acre.
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(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 211, DE 2000

(Nº 455/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza o Gover-
no do Estado do Acre, por intermédio da
Fundação de Cultura e Comunicação Eli-
as Mansour, a executar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Tarauacá, Estado do Acre.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 133, de 26 de agosto de 1999, que autoriza o
Governo do Estado do Acre, por intermédio da Fun-
dação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, a
executar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Tarauacá, Estado do Acre.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.294, DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 133, de 26 de agosto de 1999, que autori-
za o Governo do Estado do Acre, por intermédio da
Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour,
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, na cidade de Tarauacá, Estado do
Acre.

Brasília, 15 de setembro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM nº 155/MC

Brasília, 26 de agosto de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo

Administrativo
nº

53600.000035/99, em que o Governo
do Estado do Acre, por intermédio da Fundação de
Cultura e Comunicação Elias Mansour, requer autori-
zação para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Tarauacá,
Estado do Acre.

2 – De acordo com o art. 7º parágrafo único, do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, as pes-
soas jurídicas de direito público interno têm preferência
para a execução dos serviços de radiodifusão.

3 – Esclareço que o § 10 do art. 16 do mesmo Re-
gulamento, com a redação do Decreto nº 2.108, de 24 de
dezembro de 1996, estabelece que as outorgas a Estados
e Municípios serão deferidas mediante atos de autoriza-
ção pelo Presidente da República ou pelo Ministro de
Estado das Comunicações, conforme o caso, e serão for-
malizadas por meio de convênio a ser firmado entre a
União e a entidade interessada.

4 – A Consultoria Jurídica deste Ministério manifes-
tou-se pelo atendimento do pedido, achando-o regular-
mente instruído, de acordo com a legislação aplicável, de-
monstrando possuir a entidade as qualificações exigidas
para a execução do serviço, o que me levou a autorizá-la,
nos termos da inclusa Portaria.

5 – Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produ-
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o refe-
rido ato, acompanhado do processo acima menciona-
do.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Minis-
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 133, DE 26 DE AGOSTO DE 1999.

O Ministro de Estado das Comunicações no uso
da atribuição que lhe confere o § 10 do art. 16 do Re-
gulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108,
de 24 de dezembro de 1996, considerando o disposto
no art 7º, parágrafo único, do citado Regulamento, e
tendo em vista o que consta do Processo Administra-
tivo nº 53600.000035/99, resolve:

Art. 1º Autorizar o Governo do Estado do Acre,
por intermédio da Fundação de Cultura e Comunica-
ção Elias Mansour, a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Tarauacá, Estado do Acre.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse-
qüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
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Art. 3º As obrigações decorrentes desta autori-
zação obedecerão às cláusulas estabelecidas em
convênio a ser firmado entre a União, por intermédio
do Ministério das Comunicações e o Governo do
Estado do Acre, através da Fundação de Cultura e
Comunicação Elias Mansour, no prazo de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de autorização.

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

Respeitosamente, Pimenta da Veiga. Ministro
de Estado das Comunicações.

DECRETO Nº 060, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1999

O Governador do Estado do Acre, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 78, inciso XII, da
Constituição Estadual.

Resolve:
Art. 1º Nomear Antônio Alves Leitão Neto para

exercer o cargo de Diretor-Presidente da Fundação
de Cultura e Comunicação Elias Mansour e respon-
der pela Fundação de Desenvolvimento de Recursos
Humanos da Cultura e do Desporto.

Art 2º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos retroativos a 13 de janei-
ro de 1999, revogadas as disposições em contrário.

Rio Branco – Acre, 2 de fevereiro de 1999, 111º
da República, 97º do Tratado de Petrópolis e 38º do
Estado do Acre. – Jorge Viana, Governador do Esta-
do do Acre.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 212, DE 2000

(Nº 456/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza o Gover-
no do Estado do Acre, por intermédio da
Fundação de Cultura e Comunicação Eli-
as Mansour, a executar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Xapuri, Estado do Acre.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 134, de 26 de agosto de 1999, que autoriza o
Governo do Estado do Acre, por intermédio da Fun-
dação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, a
executar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Xapuri, Estado do Acre.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.295, DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do artigo 49 inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da constituição Federal sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências acompa-
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações o ato constante da Por-
taria nº 134, de 26 de agosto de 1999, que autoriza o
Governo do Estado do Acre, por intermédio da Fun-
dação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Xapuri, Estado do
Acre.

Brasília, 15 de Setembro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM nº 156/MC

Brasília, 26 de agosto de 1999.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo

Administrativo nº 53600.000025/99, em que o Gover-
no do Estado do Acre, por intermédio da Fundação de
Cultura e Comunicação Elias Mansour. requer autori-
zação para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Xapuri, Esta-
do do Acre.

2. De acordo com o art. 7º parágrafo único, do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, apro-
vado pelo Decreto 52.795, de 31 de outubro de
1963, as pessoas jurídicas de direito público inter-
no têm preferência para a execução dos serviços
de radiodifusão.

3. Esclareço que o § 10 do art. 16 do mesmo
Regulamento, com a redação do Decreto nº 2.108,
de 24 de dezembro de 1996, estabelece que as ou-
torgas a Estados e Municípios serão deferidas me-
diante atos de autorização pelo Presidente da Re-
pública ou pelo Ministro de Estado das Comunica-
ções, conforme o caso, e serão formalizadas por
meio de convênio a ser firmado entre a União e a
entidade interessada.

4. A Consultoria Jurídica deste Ministério ma-
nifestou-se pelo atendimento do pedido, achan-
do-o regularmente instruído, de acordo com a le-
gislação aplicável, demonstrando possuir a entida-
de as qualificações exigidas para a execução do
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serviço, o que me levou a autorizá-la, nos termos da
inclusa Portaria.

5. Esclareço que, de acordo com o § 3º do ar-
tigo 223 da Constituição, o ato de outorga somente
produzira efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, para onde solicito seja encami-
nhado o referido ato, acompanhado do processo
acima mencionado.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga., Minis-
tro de Estado das Comunicações

PORTARIA Nº 134 DE 26 DE AGOSTO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso da atribuição que lhe confere o § 10 do art. 16 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº2.108,
de 24 de dezembro de 1996, considerando o disposto
no o art. 7º, parágrafo único, do citado Regulamento,
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53600.000025/99, resolve:

Art. 1º Autorizar o Governo do Estado do Acre,
por intermédio da Fundação de Cultura e Comunica-
ção Elias Mansour, a executar, pelo prazo de dez
anos sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada na cidade de
Xapuri, Estado do Acre.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse-
qüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzua efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional nos termos
do § 3º do artigo 223 da Constituição

Art. 3º As obrigações decorrentes desta autori-
zação obedecerão as cláusas estabelecidas em con-
vênio a ser firmado entre a União, por intermédio do
Ministério das Comunicações, e o Governo do Estado
do Acre, através da Fundação de Cultura e Comuni-
cação Elias Mansour, no prazo de sessenta dias, a
contar da data de publicação da deliberação de que
trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se nulo, de
pleno direito, o ato de autorização.

Ali. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Minis-
tro de Estado das Comunicações.Pimenta da Veiga

DECRETO Nº 60, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1999

O Governador do Estado do Acre, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 78, inciso XII, da
Constituição Estadual.

Resolve:
Art. 1º Nomear Antônio Alves Leitão Neto para

execer o cargo de Diretor Presidente da Fundação de
Cultura e Comunicação Elias Mansour e responder
pela Fundação de Desenvolvimento de Recursos Hu-
manos da Cultura e do Desporto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos retroativos a 13 de janei-
ro de 1999, revogadas as disposições em contrário.

Rio Branco-Acre, 2 de fevereiro de 1999, 111º
da República, 97º do Tratado de Petrópolis e 38º do
Estado do Acre.

Atenciosamente, Jorge Viana, Governador do
Estado do Acre

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 213, DE 2000

(Nº 198/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permis-
são à Rádio FM 2000 Ltda, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Manaca-
puru, Estado do Amazonas.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 281, de 4 de dezembro de 1998, que ou-
torga permissão à Rádio FM 2000 Ltda, para explo-
rar, por dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da na cidade de Manacapuru, Estado do Amazonas.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.671, DE 1998

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, Interino, o ato constante da Por-
taria nº 281 de 4 de dezembro de 1998 que outorga
permissão à Rádio FM 2000 Ltda; para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na localidade de Manacapuru, Estado do Amazonas.
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Brasília, 29 de dezembro de 1998. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 356/98-GM

Em 4 de dezembro de 1998

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 2/97-SFO/MC,
com vistas à implantação de uma estação de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, na localidade de
Manacapuru, Estado do Amazonas.

A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada
pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alterada
pela Portaria nº795, de 17 de dezembro de 1997, depois
de analisar a documentação de habilitação e as propos-
tas técnica e de preço pela outorga das entidades propo-
nentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, con-
cluiu que a Rádio FM 2000 Ltda; obteve a maior pontua-
ção do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo
Edital, tornando-se, assim, a vencedora da Concorrên-
cia, conforme ato da mesma Comissão, que homologuei,
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.

Esclareço que, de acordo com o parágrafo ter-
ceiro do art. 223 da Constituição, o ato de outorga so-
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encami-
nhado o referido ato.

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do
mais profundo respeito.

Respeitosamente, Juarez Quadros do Nasci-
mento, Ministro de Estado das Comunicações, (Inte-
rino).

PORTARIA Nº 281, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1998

O Ministro de Estado das Comunicações, interino,
no uso de suas atribuições, de acordo com o disposto
no art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifu-
são, aprovado pelo Decreto nº52.795, 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 53630.000117/97, Concor-
rência nº 002/97-SFO/MC, resolve:

Art. 1º Fica outorgada permissão à Rádio FM
2000 Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na localidade de
Manacapuru, Estado do Amazonas.

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 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.

SOCIEDADE DE RADIODIFUSÃO
MANACAPURU LTDA.

CONTRATO SOCIAL

Darcy Pinto de Souza, brasileira, solteira, co-
merciante, residente e domiciliada na Rua 04 nº 207,
Conj. Jardim Petrópoles,Bairro de Petrópolis, em Ma-
naus/AM. Filha de José Leandro de Souza e de Ida
Pinto de Souza, nascida em Manaus/AM, aos 06 de
Setembro de 1961, portadora da C. de Identidade de
nº 0611972-7, expedida pela SSP/AM, CPF nº
188.568.372-34, e Regina Angelina Fernandes Dias,
brasileira, solteira, empresária, residente e domicilia-
da na Av. Ayrão, nº690 – Centro em Manaus/AM, filha
de José Jaime Dias e de Francisca de Oliveira Dias,
nascida em Sobral – CE aos 14 de Maio de 1970, por-
tadora da C. de Identidade nº 1394091-87, expedida
pela SSP/AM, CPF nº 382.794.603-49. Resolvem por
este instrumento particular de contrato constituir uma
sociedade por quotas de responsabilidade que se re-
gerá pelas demais disposições legais e técnicas apli-
cáveis e pelas cláusulas seguintes:

Primeira: A Sociedade girará sob a denomi-
nação social de Sociedade de Radiodifusão Ma-
nacapuru Ltda, com sede e foro na Cidade de Ma-
nacapuru/AM, na Rodovia Manuel Urbano – Km
79. A sociedade usará o nome de fantasia de “FM
GOSPEL”.

Segunda: O prazo de duração é indeterminado,
tendo o seu início de atividade a partir de 09 de abril
de 1997.

Terceira: A sociedade tem por objetivo a execu-
ção e exploração dos serviços da Radiodifusão.

Quarta: O Capital Social é de R$20.000,00 (vin-
te mil reais), representado por 20.000 (vinte mil) quo-
tas de valor nominal de R$1,00 (hum real), totalmente
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integralizado neste ato em moeda corrente nacional,
ficando assim distribuída pelos sócios:
Sócia Cotas Valor-R$ %

Darcy Pinto de Souza 10.000 10.000,00 50,0

Regina Angelina F. Dias 10.000 10.000,00 50,0

Total 20.000 20.000,00 100,0

Quinta: A responsabilidade dos sócios é limitada
à importância total do Capital Social, nos termos do
Art. 2º da Lei nº 3.708, de 10-6-1919.

Sexta: As deliberações sociais, ainda que impli-
quem em alteração contratual, poderão ser tomadas
por sócios que representem a maioria do Capital soci-
al consoante a faculdade deferida pelo Art. 62, § 2º do
Decreto-Lei nº 57.651, de 19-1-1966.

Sétima: As cotas representativas do capital so-
cial são incaucionáveis a estrangeiros ou Pessoas
Jurídicas e inalienáveis a estrangeiros.

Oitava: A Sociedade se compromete, por seus
Diretor e Sócios, a não efetuar alteração neste Con-
trato, sem que tenha, para isso, obtido plena, legal e
prévia autorização do Poder Concedente.

Nona: Os administradores deverão ser brasilei-
ros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos e
sua investidura nos cargos somente poderá ocorrer
depois de terem sido aprovados pelo Poder Conce-
dente.

Décima: A Sociedade será administrada pela
sócias-quotista Darcy Pinto de Souza no exercício
das funções de “Diretora-gerente” e Regina Angelina
Fernandes Dias como “Diretora Administrativa” ca-
bendo-lhes as gestões de todos os negócios sociais e
comerciais, bem como a representação da Socieda-
de, em juízo ou fora dele, sendo-lhe dispensada a
prestação de caução.

Décima Primeira: A título de Pró-labore os sóci-
os terão como remuneração a quantia fixada em co-
mum, até o limite das dedução fiscais previsto na le-
gislação do Imposto de Renda e que será levada à
conta de Despesas Gerais.

Décima Segunda: A Sociedade se compromete,
desde já, a manter em seu quadro de pessoal um nú-
mero mínimo de 2/3 (dois terços) de trabalhadores
brasileiros.

Décima Terceira: A Sociedade poderá ter como
sócios, pessoas jurídicas com participação de até
30% do Capital Social, sem direito a voto e, perten-
cente exclusiva e nominalmente a brasileiros.

Décima Quarta: O uso da denominação social,
nos termos da cláusula Décima deste instrumento é

vedado em fianças, avais, abonos e outros atos de fa-
vor, estranhos aos interesses da Sociedade, ficando
a Diretora, na hipóteses de infração desta cláusula,
pessoalmente responsável pelos atos praticados.

Décima Quinta: O Sócio que desejar transferir
parte ou totalidade de suas cotas deverá notificar, por
escrito, a Sociedade discriminando-lhe o preço, forma
e prazo de pagamento, para que através de seus de-
mais sócios, exerça, ou renuncie ao direito de prefe-
rência, o que deverá fazer no prazo de 60 (sessenta)
dias sem que a Sociedade exerça ou renuncie ao di-
reito de preferência, as cotas poderão ser transferi-
das a terceiros, observando-se, previamente, a
anuência possa ter os efeitos legais.

Décima Sexta: O falecimento ou interdição de
um dos sócios não dissolverá necessariamente a So-
ciedade, ficando os herdeiros e sucessores ou repre-
sentante legal nomeado, sub rogados nos direitos e
obrigações do “Decujus” ou interdito, podendo nela
se fazerem representar, enquanto indiviso o quinhão
respectivo por um dentre eles devidamente credenci-
ado pelos demais.

1º Mediante consenso unânime entre os sócios
supérstites, os herdeiros e sucessores poderão in-
gressar na Sociedade, caso não baja impeditivo legal
quanto a esse ingresso e, se observe a anuência pré-
via do Poder Concedente para que sua admissão seja
revestida de todos os efeitos legais.

2º Se os herdeiros ou sucessores não deseja-
rem continuar na Sociedade, seus haveres serão
apurados em Balanço levantado especialmente para
esse fim, e serão pagos em 24 (vinte e quatro) presta-
ções mensais, sem juros, iguais e sucessivas, a quem
judicialmente autorizado.

Décima Sétima: A 31 de Dezembro de cada ano
levantar-se-á um Balanço Geral das atividades da
Empresa. O Balanço levará a assinatura de todos os
sócios e será acompanhado do Extrato de Contas de
Lucros e Perdas.

Décima Oitava: Fica eleito, desde já, com re-
núncia a qualquer outro, o fora da sede da sociedade
para a solução de qualquer dissídio que eventual-
mente venha a surgir entre as partes contratantes.

Décima Nona: Os Sócios declaram sob as pe-
nas da lei e sua responsabilidade individual não esta-
rem incursos nos impedimentos do inciso II do Art 38
da Lei Federal nº 4.726/65, ou em quaisquer restri-
ções legais.

Vigésima: Os casos omissos neste instrumento
serão regido pelos dispositivos da Lei nº 3.708, de 10
de janeiro de 1919 a cuja fiel observância bem como
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das demais cláusulas deste compromisso se obrigam
os Diretores e Sócios.

E, por estarem justos e contratados, assinam o
presente em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas de lei.

Uso da Denominação Social

“Sociedade de Radiodifusão Manacapuru Ltda.” –
Darcy Pinto de Souza, Diretora-Gerente – Regina
Angelina Fernandes Dias, Diretora Administrativa.

Manacapuru/AM, 7 de abril de 1997. – Darcy
Pinto de Souza – Regina Angelina Fernandes
Dias.

Testemunhas:
Eliana da Silva – Francisco Paulo da Silva.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 214, DE 2000

(Nº 263/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga conces-
são à Radio Correio do Vale Ltda, para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias na cidade de Itaporan-
ga, Estado da Paraiba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 28 de dezembro de 1998, que outorga
concessão à Rádio Correio do Vale Ltda, para explo-
rar, por dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão sonora em ondas médias na cida-
de de Itaporanga, Estado da Paraíba.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 27, 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, Interino, o
ato constante do Decreto de 28 de dezembro de
1998. que ‘Outorga concessão à Rádio Correio do
Vale Ltda, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias, na localidade de Itapo-
ranga, Estado da Paraíba".

Brasília, 8 de janeiro de 1999. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

E.M. Nº 368/98-GM

Em 4 de dezembro de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e

regulamentares cometidas a este Ministério, de-
terminou-se a publicação da Concorrencia nº
043/97-SFO/MC, com vistas à implantação de
uma estação de radiodifusão sonora em ondas
médias na localidade de Itaporanga, Estado da
Paraíba.

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 de-
zembro de 1997, depois de analisar a documenta-
ção de habilitação e as propostas técnicas e de
preço pela outorga das entidades proponentes,
com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e da legislação específica de radiodilfu-
são, concluiu que a Rádio Correio do Vale Ltda;
obteve a maior pontuação do valor ponderado,
nos termos estabelecidos pelo Edital, tornan-
do-se, assim, a vencedora da Concorrência con-
forme ato da mesma Comissão, que homologuei.

Nessas condições, tenho a honra de submeter o
assunto à consideração de Vossa Excelência nos ter-
mos do art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radi-
odifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995.

Esclareço que o ato de outorga somente virá a
produzir seus efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma do parágrafo terceiro do
art. 223 da Constituição, Renovo a Vossa Excelência
meus protestos do mais profundo respeito. – Juarez
Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das
Comunicações, (Interino).

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998

Outorga concessão à Rádio Correio
do Vale Ltda, para explorar serviço de radi-
odifusão sonora em ondas médias, na lo-
calidade de Itaporanga, Estado da Paraíba.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o 84, inciso IV, da Constituição, e de
acordo com o disposto no art. 29 do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
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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
53730.000212/97, Concorrência nº 43/97-SFO/MC.

Decreta:

Art. 1º Fica outorgada concessão à Rádio Cor-
reio do Vale Ltda, para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em ondas médias, na localidade de
Itaporanga, Estado da Paraíba.

Parágrafo único. A concessão 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. 3º O contrato decorrente desta concessão
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar
da data de publicação da deliberação de que trata o
artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de pleno
direito, o ato de outorga.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177º da Inde-
pendência e 110º da República. – Fernando Henri-
que Cardoso.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA
SOCIEDADE POR QUOTAS DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A
DENOMINAÇÃO SOCIAL

SISTEMA COMUNICAÇÃO BAYEUX LTDA.

Os abaixo assinados Gustavo Camacho Meira de
Sousa brasileiro, solteiro, estudante, residente e domici-
liado à Rua Aviador Roberto Marques, Nº 170, Apto
204, Bessa, João Pessoa, Paraíba, carteira de Identida-
de nº 1906138 SSP/PB, CPF.019.520.534-04, Francis-
ca Maria Leite e Montenegro Teotônio, brasileira, casa-
da, empresária, residente e domiciliado a Av. Umbuzei-
ro, Nº 461, Manaira, João Pessoa, Paraíba, carteira de
Identidade Nº 880.025/SSP-PB, CPF nº
569.238.484-15 e Aécio Flávio Farias de Barros, brasi-
leiro, casado, advogado, residente e domiciliado à Rua
Siqueira Campos, nº 45, Santa Rita , Paraíba, carteira
de Identidade Nº 458.237/SSP-PB, CPF nº
157.592.884-18, pelo presente de instrumento parti-
cular de Contrato Social, constituem urna Sociedade
por Cotas de Responsabilidade Limitada, visando ex-
plorar serviços de radiodifusão, entidade esta que se

regerá pela legislação em vigor, sob as cláusulas e
condições seguintes;

Cláusula I – A empresa girará sob a denomina-
ção social de Sistema de Comunicação Bayeux Ltda,
e terá como principal objetivo a execução de Serviços
de Radiodifusão Sonora, de Sons e Imagens (TV), de
Televisão por Assinatura (TVA), seus serviços afins
ou correlatos, tais como serviço especial de música
funcional, repetição ou transmissão de sons ou sinais
de sons e imagens de radiodifusão, sempre com fina-
lidades educativas, culturais e informativas, cívicas e
patrióticas, bem como exploração de concessão ou
permissão, nesta ou em outras localidades do territó-
rio nacional, tudo de acordo com a legislação especí-
fica em vigor.

Cláusula II – A sede da Entidade será na Rua
Tabelião Severino Araújo, nº 196, Aereoporto, Baye-
ux, Paraíba, podendo instalar, manter e extinguir su-
cursais, filiais e agências em quaisquer outras locali-
dades.

Cláusula III – O Foro da Sociedade será o da Co-
marca de Bayeux, eleito para conhecer e decidir em pri-
meira instância as questões judiciais que lhe forem pro-
postas 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 – O Capital Social é de R$20.000,00
(Vinte mil reais), representado por 20.000 (vinte mil)
cotas de R$1,00 (Um real) cada urna, ficando assim
distribuído entre os cotistas:

Cotistas Cotas Valor  R$

Gustavo Camacho M. De Sousa 12.000 12.000,00

Francisca Maria Leite M. Teotônio 4.000

4.000,00

Aécio Flávio Farias De Barros 4.000 4.000.00

Total 20.000 20.000,00

Cláusula VI – A subscrição e integralização do
capital social dar-se-á em moeda corrente nacional,
da seguinte forma:

a) 50% (cinqüenta por cento) do capital social,
ou seja, R$10.000,00 (dez mil reais), no ato da assi-
natura do presente instrumento; e,
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b) os restantes R$10.000,00 (dez mil reais), que
integralizarão o capital social, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, a contar da data da publicação, no
DOU, de ato do Poder Público Concedente que atri-
bua à Sociedade concessão ou permissão de servi-
ços de radiodifusão.

Cláusula VII – A responsabilidade dos sócios,
nos termos do art. 2º in fine do Decreto nº 3.708, de
10 de janeiro de 1919, é limitada a importância total
do capital social.

Cláusula VIII – As cotas representativas do Ca-
pital Social são incaucionáveis a estrangeiros ou pes-
soas jurídicas e alienáveis a estrangeiros, dependen-
do de qualquer alteraçao contratual, bom como qual-
quer transferência de cotas de prévia autorização do
Ministério das Comunicações.

Cláusula IX – 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 X – A propriedade da Empresa é priva-
tiva de brasileiros natos ou naturalizados há mais de
dez anos, aos quais caberá a responsabilidade por
sua administração e orientação intelectual.

1º É vedada a participação de pessoa
jurídica no capital social da empresa, exceto
a de partido político e de sociedades cujo
capital pertença exclusiva e nominalmente a
brasileiros.

2º A participação referida no parágrafo
anterior só se efetuará através de capital sem
direito a voto e não poderá exceder a 30%
(trinta por cento) do capital social.

Cláusula XI – Os administradores da Entidade
serão brasileiros natos ou naturalizados há mais de
10 (dez) anos, provada essa condição, e a investidura
nos cargos somente poderá ocorrer após haverem
sido aprovados pelo Ministério das Comunicações.

Cláusula XII – O quadro de funcionários da Enti-
dade será formado preferentemente de brasileiros, ou
constituído, a menos, de 2/3 (dois terços) de trabalha-
dores nacionais.

Cláusula XIII – Para os cargos de redatores, lo-
cutores e encarregados das instalações elétricas so-
mente serão admitidos brasileiros.

Cláusula XIV – A entidade será administrada por
um ou mais de seus cotistas sob a denominação que
lhes couber, quando indicados, eleitos e demissíveis
por deliberação dos sócios que representem a maio-
ria do capital social, observado o disposto na Cláusu-
la XI deste instrumento, aos quais, in solidum ou

cada um de per se, o uso da denominação social e
representação ativa ou passiva, judicial ou extrajudi-
cial da Sociedade, a eles cabendo, quando na repre-
sentação legal, as atribuições e os poderes que a lei
confere aos dirigentes de Sociedades por Cotas de
Responsabilidades Limitada, a fim de garantir o funci-
onamento da Empresa.

Cláusula XV – Fica indicado para gerir e admi-
istrar a Entidade, no cargo de Sócio-Gerente, a Co -
tista Francisca Maria Leite Montenegro Teotônio, exi-
mido de prestar caução de qualquer espécie em ga-
rantia de sua gestão.

Cláusula XVI – 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 orienta-
ção intelectual, mediante instrumento público ou par-
ticular que defina os respectivos poderes, cujos man-
datos, com prazo de duração determinado.

Cláusula XVII – As cotas são livremente transfe-
ríveis entre os cotistas, desde que haja prévia autori-
zação do Ministério das Comunicações.

Cláusula XVIII – Os sócios poderão ceder ou
transferir parte ou totalidade de suas cotas a estra-
nhos, mediante o consentimento de sócios que repre-
sentem mais da metade do capital social e obtida pré-
via autorização do Poder Público Concedente.

Cláusula XIX – 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 au-
torização dos Poderes Públicos Concedentes; ou,

b) o recebimento do capital e demais haveres do só-
cio falecido, mediante a cessão das cotas, de acordo com
os termos da Cláusula XVII deste instrumento, caso, por
motivo qualquer, não possa ingressar na Sociedade.

Cláusula XX – Ocorrendo a hipótese prevista na
letra b da Cláusula anterior as cotas e os haveres do
sócio falecido serão pagos ao cônjuge supérstite ou
ao herdeiro, em 12(doze) prestações iguais mensais
e sucessivas acrescidas de juros de 12% (doze por
cento) ao ano.

Cláusula XXI – Excetuada a hipótese de suces-
são hereditária, não será permitido transferência de
concessão ou permissão, antes de decorrido o prazo
previsto no art. 91 do Decreto nº 52.795/63, com a re-
dação que lhe foi dada pelo Decreto nº 91.837, de 25
de outubro de 1985, publicado no Diário da União de
29 subseqüente.
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Cláusula XXII – O instrumento de alteração con-
tratual será assinado necessariamente por sócios
que representem a maioria do capital social, e haven-
do sócio divergente ou ausente, constará do instru-
mento de alteração essa circunstância, para efeito de
arquivamento no órgão público competente e ressal-
va dos direitos dos interessados.

Cláusula XXIII – O exercício social coincidirá
com ano civil, ao fim do qual será levantado o balanço
geral da sociedade, como de lei, sendo que os supor-
tados pelos cotistas na proporção de suas cotas.

Cláusula XXIV – 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 XXV – A Sociedade, por todos os seus
cotistas, se obriga cumprir rigorosamente as leis, re-
gulamentos, normas e recomendações que lhe forem
feitas pelos Poderes Públicos Concedentes.

Cláusula XXVI – O início da atividades da Socie-
dade será a partir da data do respectivo registro deste
instrumento no órgão competente.

Cláusula XXVII – Os sócios cotistas declaram
que não estão incursos em crimes previstos em lei
que impeçam de exercer a atividade mercantil.

Cláusula XXVIII – Os casos não previstos no
presente contrato social serão resolvidos de acordo
com os dispositivos legais que regulam o funciona-
mento das Sociedades por cotas de responsabilidade
limitada, pelos os quais a Entidade se regerá e pela
legislação que disciplinam a execução dos serviços
de radiodifusão.

E, assim, por estarem justos e contratados, de
comum acordo mandaram datilografar o presente ins-
trumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma no an-
verso de 4 (quatro) folhas, o qual lido e achado confor-
me, assinam juntamente com as testemunhas presenci-
ais abaixo, para que produza os efeitos legais.

Bayeux, PB, 2 de junho de 1997. – Gustavo
Camacho Meira de Sousa – Francisca Maria Leite
Montenegro Teotônio – Aécio Flávio Farias de
Barros:

Testemunhas:
Nome: Antonio Teotônio dos Santos
CPF: 044.807.164/91
C.ID: 144.081 SSP/PB
Nome: Vera Lúcia Dias de Lima
CPF: 276.245.444-15
C.ID: 761.069 SSP/PB

Itapuan de V. Sobral Filho, Advogado OAB/PB
9028.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 215, DE 2000

(Nº 441/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associ-
ação Comunitária de Comunicação e Cul-
tura Lasafá a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Caeté,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 111, de 4 de agosto de 1999, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Lasafá a executar, por três anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cida-
de de Caeté, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.120, DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 111, de 4 de agosto de 1999, que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Lasafá a executar, pelo prazo de três anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária na localidade de Caeté, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 17 de agosto de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM nº 131 /MC

Brasília, 4 de agosto de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 111 , de 4 de agosto de 1999,
pela qual autorizei a Associação Comunitária de Co-
municação e Cultura Lasafá, a executar o serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Caeté,
Estado de Minas Gerais.

2 – Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídi-
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co, a mencionada entidade satisfaz as exigências
da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Re-
gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998 e da norma complementar do mesmo serviço,
aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de
1998, que regem a matéria, o que me levou a autori-
zá-la, nos termos da Portaria inclusa.

3 – Esclareço que, de acordo com o § 3º do
art. 223 da Constituição Federal, o ato, de autoriza-
ção somente produzirá efeitos legais após delibera-
ção do Congresso Nacional, para onde solicito seja
encaminhado o referido ato, acompanhado do Pro-
cesso Administrativo nº 53710.001034/98, que lhe
deu origem.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 111, DE 4 DE AGOSTO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.001034/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura Lasafá, com sede na Rua
José de Aquino, 382, Bairro São Geraldo, na cidade
de Caeté, Estado do Minas Gerais, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária naquela localidade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei n
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 19º54’12"S e longitude em
43º40’18W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entida-
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me-
ses a contar da data de publicação do ato de delibera-
ção.

Art. 5º Esta Portaria entra m vigor na data de sua
publicação.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações. Pimenta da Veiga.

PARECER CONJUR/MC Nº 605/99

Referência: Processo nº 53710.001034/98

Origem: Delegacia do MC no Estado de Minas
Gerais.

Interessada: Associação Comunitária de Co-
municação e Cultura Lasafá.

Ementa: Pedido de autorização para executar
Serviço de Radiodifusão Comunitária. Comunicado
de Habilitação para inscrição de entidades interessa-
das publicado no D.O.U. de 5-11-98. Inscrição de
apenas uma entidade. Atendidas as exigências esta-
belecidas pela legislação pertinente.

Conclusão: Pela outorga de autorização à re-
querente.

I – Dos Fatos

A Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura Lasafá, associação civil, sem fins lucrativos,
sediada na Rua José de Aquino, 382, Bairro São Ge-
raldo, na cidade de Caeté, Estado de Minas Gerais,
mediante requerimento protocolado sob o nº
53710.001034/98, manifestou interesse em executar
o Serviço de Radiodifusão Comunitária, na área
abrangida pelo circulo de raio igual a 1km, com centro
localizado no endereço de sua sede social, de coor-
denadas geográficas 19º54’12"S de latitude e
43º40’18"W de longitude, sendo esse o local assina-
lado para a instalação do sistema irradiante da esta-
ção.

1 – Solicitou ainda, no mesmo documento, a de-
signação do correspondente canal de operação, nos
termos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Ra-
diodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3 de junho de 1998.

2 – Em atendimento á manifestação da entida-
de, este Ministério por intermédio da Secretaria de
Serviços de Radiodifusão, fez por publicar, no Diário
Oficial da União de 5 de novembro de 1998, aviso tor-
nando público Comunicado de Habilitação, no qual
convidou às entidades interessadas em prestar o re-
ferido Serviço, nas localidades e canal de operação
indicadosa inscreverem-se, consignando prazo de 45
(quarenta e cinco ) dias para a efetivação dessa provi-
dência.

3 – Decorrido o prazo consignado, apenas a pe-
ticionário acorreu ao chamamento, requerendo, tem-
pestivamente, a sua habilitação, apresentado a docu-
mentação de que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de feve-
reiro de 1998, seu Regulamento; aprovado pelo De-
creto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e, ainda, a Nor-
ma Complementar nº 2/98, aprovada pela Portaria nº
191, de 6 de agosto de 1998, conforme a seguir:

OUTUBRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 341



� Estatuto Social, Ata de Constituição
da entidade e Ata de eleição dos dirigentes,
devidamente registrados (doc. de fls. 2 a
11);

� comprovantes de que os dirigentes
da entidade são brasileiros natos e maiores
de 21 anos (doc. de fls. 14 a 66);

� declaração, assinada por todos os
dirigentes, comprometendo-se ao fiel cum-
primento das normas estabelecidas para o
Serviço (doc. de fls. 14 a 66);

� declarações, contendo manifesta-
ções de a poio, formuladas por entidades
representativas da comunidade (doc. de fls.
67 a 202);

� declarações, assinadas pelo repre-
sentante legal da entidade, de que:

a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 13 e 205);

b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de radiodi-
fusão, inclusive comunitária, ou de qualquer
serviço de distribuição de sinais de televisão
mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de asso-
ciados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem de outra enti-
dade detentora de outorga para a execução
de qualquer dos serviços mencionados
(doc. de fls. 204);

c) o local pretendido para a instalação
do sistema irradiante possibilita o atendi-
mento do disposto no item 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1, da Norma nº 2/98 (doc. de fls.
203);

d) na ocorrência de interferências to-
mará as providências prevista, nas alíneas a
e b do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc. de
fls. 213 e 214);

� planta de arruamento, em escala de
denominador máximo igual a 10.000, assi-
nalando o local de instalação do sistema ir-
radiante (doc. de fls. 206 e 222);

� formulário padronizado, devidamente
preenchido, contendo as características téc-
nicas de instalação e operação pretendidas
para a estação (doc. de fls. 218, 236 e 244);

� diagrama de irradiação horizontal da
antena transmissora, diagrama de irradia-

ção vertical e especificações técnicas do
sistema irradiante proposto (doc. de fls. 220,
235 e 243);

� declaração do profissional habilitado
em atendimento aos incisos V e VI do item
6.11 da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 215,
216, 234 e 242);

� parecer conclusivo, assinado pelo
profissional habilitado e Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica – ART, referente á
instalação proposta (doc. de fls. 217 e 221).

4. O pedido e a documentação pertinente foram,
preliminarmente, analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou te-
rem sido regularmente atendidas as disposições le-
gais incidentes.

II – Do Mérito

5. O Serviço de Radiodifusão Comunitária é, por
definição legal, “a radiodifusão sonora, em freqüência
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comu-
nitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).

6. Nos termos do art. 3º da supracitada lei, o
Serviço tem por finalidade o atendimento á comunida-
de beneficiada com vistas a:

� dar oportunidade de difusão de idéi-
as, elementos de cultura, tradições e hábi-
tos sociais da comunidade;

� oferecer mecanismos à formação e
integração da comunidade, estimulando o
lazer, a cultura e o convívio social;

� prestar serviços de utilidade pública,
integrando-se aos serviços de defesa civil,
sempre que necessário;

� contribuir para o aperfeiçoamento
profissional nas áreas de atuação dos jorna-
listas e radialistas, de conformidade com a
legislação profissional vigente;

� permitir a capacitação dos cidadãos
no exercíci do direto de expressão da forma
mais acessível possível.

7. As emissoras do Serviço devem em sua pro-
gramação, atender aos seguintes princípios (art. 4º
da citada lei):
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� preferência a finalidades educativas,
artísticas culturais e informativas em benefí-
cio do desenvolvimento geral da comunida-
de;

� promoção das atividades artísticas e
jornalísticas, favorecendo a integração dos
membros da comunidade;

� respeito aos valores éticos e sociais
das pessoas e da família;

� não discriminação de raça, religião,
sexo, preferências sexuais, convicções políti-
ca – ideológico – partidárias e condição social
nas relações comunitárias.

8. A outorga de autorização para a execução des-
se Serviço decorre de preceito constitucional que, ao
definir a competência da União, estabelece, no art. 21,
inciso XII, alínea a, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 8/95:

Art. 21 – Compete à União:

..............................................................
XII – explorar diretamente ou mediante

autorização, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens."

9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, de-
termina:

“Art. 6º Compete ao Poder Concedente
outorgar à entidade interessada autorização
para exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, observados os procedimentos
estabelecidos nesta lei e normas reguladoras
das condições de exploração do Serviço.”

10. Complementando, o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:

“Art.. 9º Compete ao Ministério das Comunica-
ções:

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

II – expedir ato de autorização para a
execução do Serviço observados os procedi-
mentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar."

11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma
legal estabelece:

“Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato do

Ministério das Comunicações, que deverá
conter, pelo menos, a denominação da enti-
dade, o objeto e o prazo da autorização, a
área de cobertura da emissora e o prazo para
inicio da execução do Serviço.”

12. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável por igual
período se cumpridas as exigências legais e regula-
mentares.

13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
civil, sem fins lucrativos, registrada no Cartório de Re-
gistro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídi-
cas da Comarca de Caeté/MG, em 2 de setembro de
1998, no Livro “A-4", sob o nº de ordem 663, às fls. 8
verso, cujos objetivos sociais, declarados no art. 3º do
Estatuto Social, guardam completa similitude com as
finalidades a que se destina o Serviço de Radiodifu-
são Comunitária explicitadas no art. 3º da lei que o
institui.

14. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma lei, o quadro dire-
tivo dessa Associação, especificado a seguir, é com-
posto por pessoas residentes na área da comunidade
a ser atendida pelo serviço:

Presidente: Pe. José Marcilon da Silva
Vice-Presidente: Edson Divino Peixoto
Primeira-Secretária: Maria José Reis
Segunda Secretária: Maria de Lourdes Oliveira
Primeira-Tesoureira: Hercília Maria Viana de Souza
Segundo Tesoureiro: Jaime Nonato
Primeiro Diretor de Patrimônio: Edson Luiz Femandes Peixoto
Segundo Diretor de Patrimônio: Otacílio das Dores

15. A documentação apresentada pela entidade
atende plenamente às determinações legais, regula-
mentares e normativas inerentes à execução do Servi-
ço, restando observadas todas as condições exigidas
para a outorga da autorização pertinente.

16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e
sugiro o encaminhamento dos autosacompanhados de
minutas dos atos correspondentes, á superior delibera-
ção do Exmº Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
autoridade competente para conhecer e decidir do as-
sunto em tela.

17. Posteriormente, a matéria deverá ser aprecia-
da pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o § 3º
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do art. 223 da Constituição, para que o ato de autoriza-
ção possa produzir seus efeitos legais.

É o parecer.
Brasília, 28 de julho de 1999. – Adalzira França

Soares de Lucca, Coordenadora Geral de Assuntos
Jurídicos de Comunicações.

DESPACHO CONJUR/MC 738/99

Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 605/99, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização para
executar Serviço de Radiodifusão Comunitária, na cida-
de de Caeté Estado de Minas Gerais, formulado pela
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura La-
safá. Remetam-se os autos, acompanhados de minutas
de Portaria e Exposição de Motivos, à consideração do
Exmº Senhor Ministro, para decisão.

Brasília, 28 de julho de 1999. – Raimunda Nona-
ta Pires, Consultora Jurídica.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 216, DE 2000

(Nº 445/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
çao Comunitaria de Rádio de Sao Joâo do
Piauí a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São João do Pia-
uí, Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº112, de 4 de agosto de 1999, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária de Rádio de São João do Piauí a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
João do Piauí, Estado do Piauí.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.123, 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 112,
de 4 de agosto de 1999, que autoriza a Associação Co-
munitária de Rádio de São João do Piauí a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
São João do Piauí, Estado do Piaui.

Brasília, 17 de agosto de 1999. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

EM/nº 132/MC

Brasília, 4 de agosto de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1 – Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portria nº 112 de 4 de agosto de 1999, pela qual
autorizei a Associação Comunitária de Rádio de São
João do Piauí a executar o serviço de radiodifusão co-
munitária, na localidade de São João do Piauí, Estado
do Piauí.

2 – Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram no
sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a
mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998 e da norma
complementar do mesmo serviço, aprovada pela Porta-
ria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a maté-
ria, o que me levou a autorizá-la, nos termos da Portaria
inclusa.

3 – Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorizacão so-
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encami-
nhado o referido ato, acompanhado do Processo Admi-
nistrativo nº 53760.000470/98, que lhe deu origem.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro de
Estado das Comunicacões.

PORTARIA Nº 112, DE 4 DE AGOSTO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos arts
10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53760.000470/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de Rá-
dio de São João do Piauí, com sede na Rua Francisco
Ferreira de Carvalho, nº 827, Centro, na cidade de São
João do Piauí, Estado do Piaui, a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária naquela localidade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 08º21’26"S e longitude em
42º14’55"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
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Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do §

3º
do art. 223 da Constituição, devendo a entida-

de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me-
ses a contar da data de publicação do ato de delibera-
ção.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER CONJUR/MC Nº 627/99

Referência: Processo nº 53760.000470/98.
Origem: Delegacia do MC no Estado do Piauí.
Interessada: Associação Comunitária de Rádio

de São João do Piauí.
Ementa: Pedido de autorização para executar

Serviço de Radiodifusão Comunitária. Comunicado
de Habilitação para inscrição de entidades interessa-
das publicado no DOU de 5-11-98, Inscrição de ape-
nas uma entidade. Atendidas as exigências estabele-
cidas pela legislação pertinente.

Conclusão: Pela outorga de autorização à re-
querente.

I – Dos Fatos

O Associação Comunitária de Rádio de São
João do Piauí, (”Rádio Comunitária Malhado do Jato-
bá (FM“), associação civil, sem fins lucrativos, sedia-
da na Rua Francisco Ferreira de Carvalho, nº 827,
Centro, na cidade de São João do Piauí, Estado do
Piauí, mediante requerimento protocolado sob o nº
53760.000470/98 manifestou interesse em executar
o Serviço de Radiodifusão Comunitária, na área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com cen-
tro localizado no endereço de sua sede social, de co-
ordenadas geográficas 08º21’26“S de latitude e
42º14’55"W de longitude, sendo esse o local assinala-
do para a instalação do sistema irradiante da estação.

1 – Solicitou ainda, no mesmo documento, a de-
signação do correspondente canal de operação, nos
termos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Ra-
diodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3 de junho de 1998.

2 – Em atendimento à manifestação da entida-
de, este Mistério, por intermédio da Secretaria de Ser-
viços de Radiodifusão, fez por publicar, no Diário Ofi-
cial da União de 5 de novembro de 1998, aviso tor-
nando público Comunicado de Habilitação, no qual
convidou as entidades interessadas em prestar o re-
ferido Serviço, nas localidades e canal de operação

indicados, a inscreverem-se, consignando prazo de
45 (quarenta e cinco) dias para a efetivação dessa
providência.

3 – Decorrido o prazo consignado, apenas a pe-
ticionária acorreu ao chamamento, requerendo, tem-
pestivamente, a sua habilitação, apresentando a do-
cumentação de que tratam a Lei nº9.612, de 19 de fe-
vereiro de 1998, seu Regulamento, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e, ainda, a
Norma Complementar nº 2/98, aprovada pela Porta-
ria nº 191, de 6 de agosto de 1998, conforme a seguir:

� Estatuto Social, alteração Estatutária,
Ata de Constituição da entidade e Ata de
eleição dos dirigentes, devidamente regis-
trados (doc. de fls. 07 a 20);

� comprovantes de que os dirigentes
da entidade são brasileiros natos e maiores
de 21 anos (doc. de fls. 22 a 25);

� declaração, assinada por todos os di-
rigentes, comprometendo-se ao fiel cumpri-
mento das normas estabelecidas para o
Serviço (doc. de fls. 29);

� declarações, contendo manifesta-
ções de apoio, formuladas por entidades re-
presentativas da comunidade (doc. de fls.
30 a 39);

� declaração constando a denomina-
ção de fantasia da entidade — ”Rádio Co-
munitária Malhado do Jatobá FM“, (doc. de
fls. 43);

� declarações, assinadas pelo repre-
sentante legal da entidade, de que:

a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 28);

b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de radiodi-
fusão, inclusive comunitária, ou de qualquer
serviço de distribuição de sinais de televisão
mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de asso-
ciados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem de outra enti-
dade detentora de outorga para a execução
de qualquer dos serviços mencionados
(doc. de fls. 40);

c) o local pretendido para a instalação
do sistema irradiante possibilita o atendimento
do disposto no item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, da
Norma nº 2/98 (doc. de fls. 41);
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d) na ocorrência de interferências to-
mará as providências previstas nas alíneas
a e b do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc.
de fls. 50);

� planta de arruamento, em escala de
denominador máximo igual a 10.000, assi-
nalando o local de instalação do sistema ir-
radiante (doc. de fls. 42 e 48);

� formulário padronizado, devidamente
preenchido, contendo as características téc-
nicas de instalação e operação pretendidas
para a estação (doc. de fls. 49);

� diagrama de irradiação horizontal da
antena transmissora, diagrama de irradia-
ção vertical e especificações técnicas do
sistema irradiante proposto (doc. de fls. 52 a
54);

� declaração do profissional habilitado
em atendimento aos incisos V e VI do item
6.11 da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 51 e 56);

� parecer conclusivo, assinado pelo
profissional habilitado e Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica – ART, referente à
instalação proposta (doc. de fls. 57 e 58).

4. O pedido e a documentação pertinente fo-
ram, preliminarmente analisados pelo Departamento
de Outorga e Licenciamento da Secretaria de Servi-
ços de Radiodifusão, deste Ministério, que conside-
rou terem sido regularmente atendidas as disposi-
ções legais incidentes.

II – Do Mérito

5. O Serviço de Radiodifusão Comunitária é, por
definição legal, “a radiodifusão sonora, em freqüência
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comu-
nitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do Serviço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).

6. Nos termos do art. 3º da supracitada lei, o
Serviço tem por finalidade o atendimento à comunida-
de beneficiada com vistas a:

� dar oportunidade de difusão de idéi-
as, elementos de cultura, tradições e hábi-
tos sociais da comunidade;

� oferecer mecanismos à formação e
integração da comunidade, estimulando o
lazer, a cultura e o convívio social;

� prestar Serviços de utilidade pública,
integrando-se aos Serviços de defesa civil,
sempre que necessário;

� contribuir para o aperfeiçoamento
profissional nas áreas de atuação dos jorna-
listas e radialistas, de conformidade com a
legislação profissional vigente;

� permitir a capacitação dos cidadãos
no exercício do direito de expressão da for-
ma mais acessível possível.

7. As emissoras do Serviço devem, em sua
programação, atender aos seguintes princípios (art.
4º da citada lei):

� preferência a finalidades educati-
vas, artísticas, culturais e informativas em
benefício do desenvolvimento geral da co-
munidade;

� promoção das atividades artísticas
e jornalísticas, favorecendo a integração
dos membros da comunidade;

� respeito aos valores éticos e sociais
das pessoas e da família;

� não discriminação de raça, religião,
sexo, preferenciais sexuais convicções polí-
tica – ideológico – partidárias e condição so-
cial nas relações comunitárias.

8. A outorga de autorização para a execução
desse Serviço decorre de preceito constitucional
que, ao definir a competência da União, estabelece,
no art. 21 inciso XII, alínea a, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 8/95:

“Art. 21 – Compete à União:
..............................................................
XII – explorar, diretamente ou median-

te autorização, concessão ou permissão:
a) os Serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens."
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº9.612, de 1998,

que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
determina:

“Art. 6º Compete ao Poder Conceden-
te outorgar à entidade interessada autoriza-
ção para exploração do Serviço de Radiodi-
fusão Comunitária, observados os procedi-
mentos estabelecidos nesta lei e normas re-
guladoras das condições de exploração do
Serviço.”
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10. Complementando, o Regulamento do Servi-
ço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo De-
creto nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dis-
põe:

“Art. 9º Compete ao Ministério das Co-
municações:

..............................................................
II – expedir ato de autorização para a

execução do Serviço, observados os proce-
dimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar."

11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diplo-
ma legal estabelece:

“Art.19 – A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deve-
rá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do Serviço.”

12. A autorização é outorgada, consoante o
art. 6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº
9.612, de 1998, pelo prazo de 3 (três) anos, reno-
vável por igual período se cumpridas as exigênci-
as legais e regulamentares.

13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
civil, sem fins lucrativos, registrada no Cartório do 1º
Ofício da Comarca de São João do Piauí/PI, em 10 de
dezembro de 1998, no Livro “A—4 do Registro de
Pessoas Jurídicas”, sob o nº de ordem 1-126, às fls.
71, cujos objetivos sociais, declarados no art. 2º, do
Estatuto Social, guardam completa similitude com as
finalidades a que se destina o Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, explicitadas no art. 3º da lei que o
institui.

14. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma lei, o quadro di-
retivo dessa Associação, especificado a seguir, é
composto por pessoas residentes na área da comu-
nidade a ser atendida pelo Serviço:

Presidente: José do Patrocínio Reis Cronemberger
Vice-Presidente: Adalberto do Nascimento Filho
Secretário: Paulo Avelar Libório Santos Dourado
Tesoureiro: Vilmar Leite

15. A documentação apresentada pela enti-
dade atende plenamente às determinações lega-
is, regulamentares e normativas inerentes à exe-

cução do Serviço, restando observadas todas as
condições exigidas para a outorga da autorização
pertinente.

16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedi-
do e sugiro o encaminhamento dos autos, acompa-
nhados de minutas dos atos correspondentes, à su-
perior deliberação do ExmºSr. Ministro de Estado das
Comunicações, autoridade competente para conhe-
cer e decidir do assunto em tela.

17. Posteriormente, a matéria deverá ser apre-
ciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de auto-
rização possa produzir seus efeitos legais.

É o parecer.
Brasília, 3 de agosto 1999. – Mário Cesar De-

grazia Barbosa, Assistente Jurídico
Aprovo. Submeto à elevada consideração da

Srª Consultora Jurídica.
Brasília, 3 de agosto 1999. – Adalzira França

Soares de Lucca, Coordenadora Geral de Assuntos
Jurídicos de Comunicações

DESPACHO CONJURJ/MC nº 761/99

Adoto o Parecer CONJUR/MC 627/99, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização
para executar Serviço de Radiodifusão Comunitá-
ria, na cidade de São João do Piauí, Estado do Pia-
uí, formulado pela Associação Comunitária de Rá-
dio de São João do Piauí. Remetam-se os autos
acompanhados de minutas de Portaria Exposição
de Motivos, à consideração do Exmº Senhor Minis-
tro, para decisão.

Brasília, 3 de agosto 1999. – Raimunda Nonata
Pires, Consultora Jurídica.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 217, DE 2000

(Nº 447/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associ-
ação de Comunicação, Cultura e Despor-
to do Município de Elesbão Veloso a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Elesbão Veloso, Estado
do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 101, de 30 de julho de 1999, que autoriza
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a Associação de Comunicação, Cultura e Desporto
do Município de Elesbão Veloso a executar, por três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Elesbão Veloso,
Estado do Piauí.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEN Nº 1.142, DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
nhado de Exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicaçães, o ato constante da
Portaria nº 101, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
Associação de Comunicação, Cultura e Desporto do
Município de Elesbão Veloso a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito, de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na Localidade de Elesbão
Veloso, Estado do Piauí.

Brasília, 23 de agosto de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 119/MC

Brasília, 30 de julho de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria nº 101 , de 30 de julho de 1999, pela
qual autorizei a Associação de Comunicação, Cultura
e Desporto do Município de Elesbão Veloso, a execu-
tar o serviço de radiodifusão comunitária, na localida-
de de Elesbão Veloso, Estado do Piauí.

2 – Submetido o assunto: ao exame dos: órgãos
competentes destes Ministério, as conclusões foram
no sentido de que sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998 e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que re-
gem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos ter-
mos da Portaria inclusa.

3 – Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so-
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encami-
nhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53760.000455/98, que lhe deu ori-
gem.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Mnistro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 101, DE 30 DE JULHO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas, atribuições, considerando o disposto
nos arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53760.000455/98, resolve

Art. 1º Autorizar a Associação de Comunica-
ção, Cultura e Desporto do Município de Elesbão
Veloso, com sede na Av. Presidente Castelo Branco,
nº 476, Cento, na cidade de Elesbão Veloso, Estado
do Piauí, a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária naquela localidade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas, ge-
ográficas com latitude, em 06º12’14"S e– longitude,
em 42º08’09"W; utilizando, a, freqüência de 87,9
MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos lega-
is após deliberação do Congresso Nacional, nos ter-
mos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. Pimenta da Veiga.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER CONJUR/MC Nº 620/99

Referência: Processo nº 53760.000455/98
Origem: Delegacia do MC no Estado do Piauí
Interessada: Associação de Comunicação,

Cultura e Desporto do Município de Elesbão Veloso.
Ementa: Pedido de autorização para executar

Serviço de Radiodifusão Comunitária. Comunicado
de Habilitação para inscrição de entidades interessa-
das publicado no D.O.U. de 5-11-98. Inscrição de
apenasuma entidade.

Atendidas as exigências estabelecidas pela le-
gislação pertinente.

Conclusão: Pela outorga de autorização à re-
querente.
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I – Dos Fatos

A Associação de Comunicação, Cultura e Des-
porto do Município de Elesbão Veloso (”FM Eldora-
do“), associação civil, sem fins lucrativos, sediada na
Av. Presidente Castelo Branco, nº 476, Centro, na ci-
dade de Elesbão Veloso, Estado do Piauí, mediante
requerimento protocolado sob o nº 53760.000455/98,
manifestou interesse em executar o Serviço de Radi-
odifusão Comunitária, na área abrangida pelo círculo
de raio igual a 1 km, com centro localizado no endere-
ço de sua sede social, de coordenadas geográficas
06º12’14“S de latitude e 42º08’09“W de longitude,
sendo esse o local assinalado para a instalação do
sistema irradiante da estação.

Solicitou ainda, no mesmo documento, a desig-
nação dO correspondente canal de operação, nos
termos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Ra-
diodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3 de junho de 1998.

2 – Em atendimento à manifestação da entida-
de, este Ministério, por intermédio da Secretaria de
Serviços de Radiodifusão, fez por publicar, no Diário
Oficial da União de 5 de novembro de 1998, aviso
tornando público Comunicado de Habilitação, no qual
convidou as entidades interessadas em prestar o re-
ferido Serviço, nas localidades e canal de operação
indicados, a inscreverem-se, consignando prazo de
45 (quarenta e cinco ) dias para a efetivação dessa
providência.

3 – Decorrido o prazo consignado, apenas a pe-
ticionária acorreu ao chamamento, requerendo, tem-
pestivamente, a sua habilitação, apresentando a do-
cumentação de que tratam a Lei nº9.612, de 19 de fe-
vereiro de 1998, seu Regulamento, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e, ainda, a
Norma Complementar nº2/98, aprovada pela Portaria
nº 191, de 6 de agosto de 1998, conforme a seguir:

� Estatuto Social, Ata de Constituição da entida-
de e Ata de eleição dos dirigentes, devidamente re-
gistrados (doc. de fls. 04 a 11 e 14 a 15 verso);

� comprovantes de que os dirigentes da entida-
de são brasileiros natos e maiores de 21 anos (doc.
de fls. 17 a 36);

� declaração, assinada por todos os dirigentes,
comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas
estabelecidas para o Serviço (doc. de fls. 40);

� declarações, contendo manifestações de apo-
io, formuladas por entidades representativas da co-
munidade (doc. de fls. 42 a 54);

� declaração constando a denominação de fan-
tasia da entidade –"FM Eldorado“, (doc. de fls. 63);

� declarações, assinadas pelo representante le-
gal da entidade, de que:

a) todos os dirigentes residem na área da comu-
nidade a ser atendida pela estação (doc. de fls. 38);

b) a entidade não é prestadora de qualquer mo-
dalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comu-
nitária, ou de qualquer serviço de distribuição de sina-
is de televisão mediante assinatura, bem como não
tem como integrantes de seus quadros de associados
e de administradores pessoas que, nestas condições,
participem de~ outra entidade detentora de outorga
para a execução de qualquer dos serviços menciona-
dos (doc. de fls. 56);

c) o local pretendido para a instalação do siste-
ma irradiante possibilita o atendimento do disposto no
item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, da Norma nº2/98 (doc. de
fls. 58);

d) na ocorrência de interferências tomará as
providências previstas nas alíneas a e b do item 6.11
da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 86);

� planta de arruamento, em escala de denomi-
nador máximo igual a 10.000, assinalando o local de
instalação do sistema irradiante (doc. de fls. 61 e 91);

� formulário padronizado, devidamente preen-
chido, contendo as características técnicas de insta-
lação e operação pretendidas para a estação (doc. de
fls. 80);

� diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical e espe-
cificações técnicas do sistema irradiante proposto
(doc. de fls. 81 e 83);

� declaração do profissional habilitado em aten-
dimento aos incisos V e VI do item 6.11 da Norma nº
2/98 (doc. de fls. 84 e 85);

� parecer conclusivo, assinado pelo profissional
habilitado e Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART, referente à instalação proposta (doc. de fls. 87 e
88).

4 – O pedido e a documentação pertinente fo-
ram, preliminarmente, analisados pelo Departamento
de Outorga e Licenciamento da Secretaria de Servi-
ços de Radiodifusão, deste Ministério, que conside-
rou terem sido regularmente atendidas as disposi-
ções legais incidentes.

II – Do Mérito

5 – O Serviço de Radiodifusão Comunitária é,
por definição legal, “a radiodifusão sonora, em fre-
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qüência modulada, operada em baixa potência e co-
bertura restrita, outorgada a fundações e associa-
ções comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na
localidade de prestação do serviço” (art. 1º da Lei nº
9.612, de 1998).

6 – Nos termos do art. 3º da supracitada lei, o
Serviço tem por finalidade o atendimento à comunida-
de beneficiada com vistas a:

� dar oportunidade de difusão de idéias, ele-
mentos de cultura, tradições e hábitos sociais da co-
munidade;

� oferecer mecanismos à formação e integração
da comunidade estimulando o lazer, a cultura e o con-
vívio social;

� prestar serviços de utilidade pública, integran-
do-se aos serviços de defesa civil, sempre que neces-
sário;

� contribuir para o aperfeiçoamento profissional
nas areas de atuação dos jornalistas e radialistas, de
conformidade com a legislação profissional vigente;

� permitir a capacitação dos cidadãos no exercí-
cio do direito de expressão da forma mais acessível
possível.

7 – As emissoras do Serviço devem, em sua
programação, atender aos seguintes princípios (art.
4º da citada lei):

� preferência a finalidades educativas, artísti-
cas, culturais e informativas em benefício do desen-
volvimento geral da comunidade;

� promoção das atividades artísticas e jornalísti-
cas, favorecendo a integração dos membros da co-
munidade;

� respeito aos valores éticos e sociais das pes-
soas e da família;

� não discriminação de raça, religião, sexo, prefe-
rencias sexuais, convicções política – ideológico – parti-
dárias e condição social nas relações comunitárias.

8 – A outorga de autorização para a execução
desse Serviço decorre de preceito constitucional que,
ao definir a competência da União, estabelece, no art.
21, inciso XII, alínea a, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:

“Art. 21 – Compete à União:
.............................................................
XII – explorar, diretamente ou median-

te autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens.”

9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comu-
nitária, determina:

“Art. 6º Compete ao Poder Conceden-
te outorgar à entidade interessada autoriza-
ção para exploração do Serviço de Radiodi-
fusão Comunitária, observados os procedi-
mentos estabelecidos nesta lei e normas re-
guladoras das condições de exploração do
serviço.”

10 – Complementando, o Regulamento do Servi-
ço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decre-
to nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:

“Art. 9º. Compete ao Ministério das
Comunicações:

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

II – expedir ato de autorização para a
execução do serviço, observados os proce-
dimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar."

11 – Em aditamento, o art. 19 do mesmo diplo-
ma legal estabelece:

“Art. 19 – A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deve-
rá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do serviço.”

12 – A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável por igual
período se cumpridas as exigências legais e regula-
mentares.

13 – No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associa-
ção civil, sem fins lucrativos, registrada no Cartório
do 1º Ofício da Comarca de Elesbão Veloso/PI, em
22 de dezembro de 1997, no Livro “A–1 Registro
de Pessoas Jurídicas”, sob o nº de ordem 58, às
fls. 64/65, cujos objetivos sociais declarados no
art. 2º do Estatuto Social, guardam completa simili-
tude com as finalidades a que se destina o Serviço
de Radiodifusão Comunitária, explicitadas no art.
3º da lei que o institui.

14 – Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma lei, o quadro direti-
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vo dessa Associação, especificado a seguir, é compos-
to por pessoas residentes na área da comunidade a ser
atendida pelo Serviço:

Presidente: Maria Alzira Gemes Barbosa

Secretário-Geral: Gardy Maria Malta Barbosa

Secretário de Finanças: Cláudio Bonifácio de Sousa

Secretário de Formação: Socorro de Maria Soares de
Macêdo

Secretário de Comunicação, Cultura e Desporto:
Joana Soares de Oliveira

Suplente: Benedito Sebastião de Souza Neto

15 – A documentação apresentada pela entidade
atende plenamente às determinações legais, regula-
mentares e normativas inerentes à execução do Servi-
ço, restando observadas todas as condições exigidas
para a outorga da autorização pertinente.

16 – Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido
e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanha-
dos de minutas dos atos correspondentes, à superior
deliberação do Exmº Sr. Ministro de Estado das Co-
municações, autoridade competente para conhecer e
decidir do assunto em tela.

17 – Posteriormente, a matéria deverá ser apre-
ciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de auto-
rização possa produzir seus efeitos legais.

É o parecer.

Brasilia, 30 de julho de 1999. – Adalzira França
Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de Assuntos
Jurídicos de Comunicações.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 753/99

Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 620/99, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização para
executar Serviço de Radiodifusão Comunitária, na cida-
de de Elesbão Veloso, Estado do Piauí, formulado pela
Associação de Comunicação, Cultura e Desporto do
Município de Elesbão Veloso. Remetam-se os autos,
acompanhados de minutas de Portaria e Exposição de
Motivos, à consideração do ExmºSenhor Ministro, para
decisão.

Brasília, 30 de julho de 1999. – Raimunda Nona-
ta Pires, Consultora Jurídica.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 218, DE 2000

(Nº 450/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária e Cultural de Barra de
Santo Antonio a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Barra de
Santo Antônio, Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 119, de 11 de agosto de 1999, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária e Cultural de Barra de Santo Antônio a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Barra de
Santo Antônio, Estado de Alagoas.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.168, 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 119,
de 11 de agosto de 1999, que autoriza a Associação
Comunitária e Cultural de Barra de Santo Antônio a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na locali-
dade de Barra de Santo Antônio, Estado de Alagoas.

Brasília, 25 de agosto de 1999. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

EM Nº 139/99–MC

Brasília, 11 de agosto de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a in-

clusa Portaria nº 119, de 11 de agosto de 1999, pela
qual autorizei a Associação Comunitária e Cultural de
Barra de Santo Antônio, a executar o serviço de radiodi-
fusão comunitária, na localidade de Barra de Santo
Antônio, Estado de Alagoas.

2 – Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram no
sentido de que, sob os aspectos técnico e juúdico, a
mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do
Suviço de Radiodifusão Counitária, aprovado pelo Decre-
to nº 2.615, de 3 de junho de 1998 e da norma comple-
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mentar do mesmo serviço, aprovada pela Portaria nº 191,
de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me
levou a autorizá-la, nos termos da Portaria inclusa.

3 – Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorização somen-
te produzirá efeitos leais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53610.000220/98, que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 119, DE 11 DE AGOSTO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos arts.
10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53610.000220/98, resolve

Art 1º Autorizar a Associacão Comunitária e Cul-
tural de Barra de Santo Antônio, com sede na Rua Alci-
des Antônio de Melo, nº 126 – Alto da Boa Vista, na ci-
dade de Barra de Santo Antônio, Estado de Alagoas, a
executar, pelo prazo ae três anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifUsãO comunitária naquela
localidade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema Irradiante localizado nas coordenadas geográ-
ficas com latitude em 09º24’18“S e longitude em
35º30’25"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do
§ 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar
a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da
data de publicação do ato de deliberação.

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

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro de
Estado das Comunicações, Pimenta da Veiga.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER CONJUR/MC Nº 630/99

Referência: Processo nº 53610.000220/98
Origem: Delegacia do Ministério das Comunica-

ções no Estado de Alagoas
Interessada: Associação Comunitária e Cultural

de Barra de Santo Antônio

Ementa:
Pedido de autorização para executar Serviço de

Radiodifusão Comunitária, Comunicado de Habilitação
para inscrição de entidades interessadas publicado no
DOU de 5-11-98, inscrição de apenas uma entidade.
Atendidas as exigências estabelecidas pela legislação
pertinente.

Conclusão:
Pela outorga de autorização à requerente.

I – Dos Fatos

A Associação Comunitária e Cultural de Barra do
Santo Antônio (”Rádio Comunitária Cultural“), associa-
ção civil, sem fins lucrativos, sediada na Rua Alcides
Antônio de Melo, nº 126 – Alto da Boa Vista, na cidade de
Barra de Santo Antônio, Estado de Alagoas, mediante re-
querimento protocolado sob o nº 53610.000220/98, mani-
festou interesse em executar o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, na área abrangida pelo círculo de raio igual a
1km, com centro localizado no endereço de sua sede so-
cial, de coordenadas geográficas 9º24’18“S de latitude e
35º30’25"W de longitude, sendo esse o local assinalado
para a instalação do sistema irradiante da estação.

Solicitou ainda, no mesmo documento, a designa-
ção do correspondente canal de operação, nos termos
do art. 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.

2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Ministério, por intermédio da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, fez por publicar, no Diário Oficial da
União de 5 de novembro de 1998, aviso tornando público
Comunicado de Habilitação, no qual convidou as entida-
des interessadas em prestar o referido Serviço, nas locali-
dades e canal de operação indicados, a inscreve-
rem-se, consignando prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias para a efetivação dessa providência.

3. Decorrido o prazo consignado, apenas a petici-
onária acorreu ao chamamento, requerendo, tempesti-
vamente, a sua habilitação, apresentando a documen-
tação de que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3 de junho de 1998, e, ainda, a Norma Com-
plementar nº 2/98, aprovada pela Portaria nº191, de 6
de agosto de 1998, conforme a seguir:

� Estatuto Social, Ata de Constituição da entida-
de e Ata de eleição dos dirigentes, devidamente regis-
trados (doc. de fls. 6 a 19 e de 25 a 33);

� comprovantes de que os dirigentes da entidade
são brasileiros natos e maiores de 21 anos (doc. de fls.
34 a 39);
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� declaração, assinada por todos os dirigentes,
comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas
estabelecidas para o Serviço (doc. de fls.41 a 44);

� declarações, contendo manifestações de apo-
io, formuladas por entidades representativas da comu-
nidade (doc. de fls. 45 a 50);

� declaração constando a denominação de fanta-
sia da entidade – ”Rádio Comunitária Cultural ”(doc. de
fls. 54);

� declarações, assinadas pelo representante le-
gal da entidade, de que:

a) todos os dirigentes residem na área da comu-
nidade a ser atendida pela estação (doc. de fls. 40);

b)a entidade não é prestadora de qualquer mo -
dalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comuni-
tária, ou de qualquer serviço de distribuição de sinais
de televisão mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e de
administradores pessoas que, nestas condições, parti-
cipem de outra entidade detentora de outorga para a
execução de qualquer dos serviços mencionados
(doc. de fls. 51);

c) o local pretendido para a instalação do sistema
irradiante possibilita o atendimento do disposto no item
14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, da Norma nº 2/98 (doc. de fls.
52);

d) na ocorrência de interferências tomará as
providências previstas nas alíneas a e b do item 6.11
da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 62 e 63);

� planta de arruamento, em escala de denomi-
nador máximo igual a 10.000, assinalando o local de
instalação do sistema irradiante (doc. de fls. 76);

� formulário padronizado, devidamente preenchi-
do, contendo as características técnicas de instalação e
operação pretendidas para a estação (doc. de fls. 68);

� diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical e especi-
ficações técnicas do sistema irradiante proposto (doc.
de fls. 69 a 70);

� declaração do profissional habilitado em atendi-
mento aos incisos V e VI do item 6.11 da Norma nº2/98
(doc. de fl. 65);

� parecer conclusivo, assinado pelo profissional
habilitado e Anotação de Responsabilidade Técnica –
Art., referente à instalação proposta (doc. de fl. 66).

4 – O pedido e a documentação pertinente foram,
preliminarmente, analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretária de Serviços de
Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem

sido regularmente atendidas as disposições legais in-
cidentes.

II – Do Mérito

5 – O Serviço de Radiodifusão Comunitária é, por
definição legal, “a radiodifusão sonora, em freqüência
modulada, operada em baixa potência e cobertura res-
trita, outorgada a fundações e associações comunitári-
as, sem fins lucrativos, com sede na localidade de
prestação do serviço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de 1998).

6 – Nos termos do art. 3º da supracitada lei, o
Serviço tem por finalidade o atendimento à comunida-
de beneficiada com vistas a:

� dar oportunidade de difusão de idéias, elemen-
tos de cultura, tradições e hábitos sociais da comuni-
dade;

� oferecer mecanismos à formação e integração
da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o con-
vívio social;

� prestar serviços de utilidade pública, integran-
do-se aos serviços de defesa civil, sempre que neces-
sário;

� contribuir para o aperfeiçoamento profissional
nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de
conformidade com a legislação profissional vigente;

� permitir a capacitação dos cidadãos no exercí-
cio do direito de expressão da forma mais acessível
possível.

7 – As emissoras do Serviço devem, em sua pro-
gramação, atender aos seguintes princípios (art. 4º da
citada Lei):

� preferência a finalidades educativas, artísticas,
culturais e informativas em benefício do desenvolvi-
mento geral da comunidade;

� promoção das atividades artísticas e jornalísti-
cas, favorecendo a integração dos membros da comu-
nidade;

� respeito aos valores éticos e sociais das pesso-
as e da família;

� não discriminação de raça, religião, sexo, pre-
ferencias sexuais, convicções política – ideológico –
partidárias e condição social nas relações comunitá-
rias.

8 – A outorga de autorização para a execução
desse Serviço decorre de preceito constitucional que,
ao definir a competência da União, estabelece, no art.
21, inciso XII, alínea a, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:

“Art. 21 – Compete à União:
............................................................
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XII – explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens."

9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, de-
termina:

“Art. 6º Compete ao Poder Concedente
outorgar à entidade interessada autorização
para exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, observados os procedimentos es-
tabelecidos nesta lei e normas reguladoras das
condições de exploração do serviço.”

10 – Complementando, o Regulamento do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, inci-
so II, dispõe:

“Art. 9º Compete ao Ministério das Co-
municações:

.............................................................
II – expedir ato de autorização para a

execução do serviço, observados os procedi-
mentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar."

11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma
legal estabelece:

“Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá
conter, pelo menos, a denominação da enti-
dade, o objeto e o prazo da autorização, a
área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do serviço.”

12 – A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável por igual
período se cumpridas as exigências legais e regula-
mentares.

13 – No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
civil, sem fins lucrativos, registrada no Cartório de 1º Ofício
de Notas e Registro Geral de Imóveis e outros, em
19 de março de 1998, no Livro “A-2", sob o nº de or-
dem 141, às fls. 221, cujos objetivos sociais, decla-
rados no art. 2º do Estatuto Social, guardam com-
pleta similitude com as finalidades a que se desti-
na o Serviço de Radiodifusão Comunitária, explici-
tadas no art. 3º da lei que o institui.

14 – Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma lei, o quadro dire-
tivo dessa Associação, especificado a seguir, é com-
posto por pessoas residentes na área da comunidade
a ser atendida pelo Serviço:

Presidente: José Rogério Cavalcante Farias
Vice-Presidente: Maria Rumer Bianor Farias
Secretário: Jaziel da Silva Borne
Tesoureiro: Cícero Maciel de Araújo

15 – A documentação apresentada pela entidade
atende plenamente às determinações legais, regulamen-
tares e normativas inerentes à execução do Serviço, res-
tando observadas todas as condições exigidas para a
outorga da autorização pertinente.

16 – Diante do exposto, e estando cumpridas
as praxes processuais, opino pelo deferimento do
pedido e sugiro o encaminhamento dos autos,
acompanhados de minutas dos atos correspon-
dentes, à superior deliberação do Exmº Sr. Minis-
tro de Estado das Comunicações, autoridade com-
petente para conhecer e decidir do assunto em
tela.

17 – Posteriormente, a matéria deverá ser apre-
ciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de autori-
zação possa produzir seus efeitos legais.

É o parecer.

Brasília, 3 de agosto de 1999. – Mário Cézar
Degrazia Barbosa, Assistente Jurídico.

Aprovo. Submetento à Senhora Consultora Jurídica.

Brasília, 3 de agosto de 1999. – Adalzira Fran-
ça Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.

(À Comissão de Educação.)

PARECERES

PARECER Nº 949, DE 2000

Da Comissão De Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem nº 176, de 2000 (nº
1.398/2000, na origem), que “encaminha ao
Senado Federal a Programação Monetária
para o quarto trimestre de 2000".

Relator: ad hoc Senador Luiz Otávio

I – Relatório

1 – O Presidente da República, mediante a
Mensagem nº 176, de 2000, submete à apreciação
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desta Comissão de Assuntos Econômicos a Progra-
mação Monetária relativa ao quarto trimestre do cor-
rente exercício, com estimativas das faixas de varia-
ção dos principais agregados monetários, análise da
evolução da economia nacional prevista para o tri-
mestre e justificativas pertinentes.

2 – A iniciativa está de acordo com o que esta-
belece o § 1º do inciso II do art. 6º da Lei nº 9.069, de
20 de junho de 1995, segundo o qual a referida pro-

gramação deverá ser submetida à Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal, uma vez
aprovada pelo Conselho Monetário Nacional.

3 – Cabe a esta Comissão, nos termos do § 2º do
art. 6º da citada lei, emitir parecer sobre a Programação
Monetária, de modo que o Congresso Nacional delibere
sobre a matéria, aprovando-a ou rejeitando-a in totum,
em vista da vedação de qualquer alteração, conforme
estaelece o § 3º do art. 6º da mesma lei.



4 – A programação contempla, além das metas
indicativas da evolução dos principais agregados mo-
netários, um sumário sobre a evolução de alguns indi-
cadores macroeconômicos brasileiros, a política mo-
netária até agosto de 2000, assim como as perspecti-
vas das autoridades monetárias tanto para o quarto
trimestre como para o corrente ano.

III – Voto

5 – Observa-se, em primeiro lugar, que as esti-
mativas dos principais agregados monetários para o
quarto trimestre de 2000 contemplam, em termos
anuais, uma expansão nominal de 16,3% dos meios
de pagamentos; de 18,9% da Base ampliada e de
15,4% da oferta de moeda em seu conceito mais am-
plo (M4). Para a Base Monetária restrita prevê-se
uma variação percentual no trimestre de 0,8%, em
termos anuais, objetivando-se a estabilidade desse
agregado. Desse modo, programa-se uma expansão
dos meios de pagamentos e da liquidez geral da eco-
nomia variando entre 15 e 20% no ano de 2000.

6 – Por outro lado, a execução da programação
monetária anteriormente aprovada para o segundo

trimestre desse ano foi executada, até o bimestre ju-
lho/agosto, dentro dos limites estabelecidos.

7 – Segundo os dados sob exame, a programa-
ção dos agregados monetários para o quarto trimes-
tre de 2000 está consistente com a sistemática adota-
da em junho de 1999 de metas para a inflação, consi-
derando o cenário provável de comportamento para a
renda nacional, para as operações de crédito e para
as taxas de juros.

8 – Os indicadores monetários, portanto, são
consistentes com a trajetória de juros básicos decres-
centes registrada desde março de 1999, quando a
taxa básica Selic atingiu 45% ao ano. Desse modo,
conforme Tabela abaixo, de um patamar de juros bá-
sicos relativamente estabilizados em 19% ao ano, en-
tre julho de 1999 e março de 2000, evidenciou-se a
execução de política monetária que reduziu paulati-
namente os juros básicos até os níveis atuais de
16,5% e que, simultaneamente, tem contribuído para
manter a estabilidade de preços no País.

9 – Convém assinalar que o atual cenário, rela-
cionado com a elevação do nível do preço internacio-
nal do petróleo, impediu a continuidade da baixa da
taxa de juros.
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10 – A lógica do relativo sucesso dessa política
econômica está, por um lado, no grande esforço de
reorganização das finanças públicas, mediante gera-
ção de superávits fiscais consolidados e, por outro, na
melhora do saldo comercial e do ingresso de capitais
estrangeiros para investimentos diretos acima das
necessidades de financiamento externo, que têm per-
mitido a adoção de uma política cambial flexível. De
fato, o superávit primário registrado em agosto atingiu
a soma de R$ 6,48 bilhões, elevando para R$ 31,22
bilhões o superávit acumulado no ano. Tal resultado
contribuiu para a redução da participação da dívida
pública em relação ao PIB.

11 – É inegável que a questão do desemprego
continua sendo um dos maiores problemas nacionais,
com taxas de desocupação estáveis, porém, acima
de 7% da força de trabalho. Todavia, o desempenho
da produção setorial, especialmente a industrial, na
faixa de 6,64% no primeiro quadrimestre desse ano
em relação ao mesmo período de 1999, bem assim
como o aumento da demanda por bens de capitais e
do nível de utilização da capacidade instalada, sinali-
zam para um possível crescimento anual do Produto
Interno Bruto em torno de 4%. Embora devamos reco-
nhecer, quanto ao impacto do aumento da produção
sobre o nível de emprego, que esta sinalização não é
de toda confortável, porquanto o aumento da produ-
ção nacional vem sendo acompanhada de inegáveis
ganhos de produtividade.

12 – Em suma, com a presente programação
monetária, é possível manter a atual trajetória de ta-
xas de juros básicos, a política de aumento do crédito
e de redução dos diferenciais entre taxas de captação
e de aplicação, em consonância com a estabilidade
de preços. Para tanto, requer-se, igualmente, a ma-
nutenção dos fundamentos macroeconômicos, espe-
cialmente os internos de natureza fiscal, de modo que
se possa garantir a retomada do crescimento econô-
mico sustentado.

13 – Diante do exposto, concluímos o nosso
Voto pela aprovação da Programação Monetária,
anexa à Mensagem Presidencial nº176, de 2000, nos
termos do seguinte Projeto de Decreto Legislativo a
ser submetido ao Congresso Nacional, conforme § 2º
do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 219 DE 2000

Aprova a “Progrqmação Monetária
relativa ao quarto trimesfre de 2000.”

O Congresso Nacional decreta:

Art 1º Fica aprovada a Programação Mone-
tária relativa ao quarto trimestre de 2000, com estima-
tivas das faixas de variação dos principais agregados
monetários, nos termos da Mensagem Presidencial
nº 176, de 2000.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2000. Pre-
sidente Ney Suassuna, Presidente – Luiz Otávio,
Relator AD Hoc, Paulo Hartung – Jefferso Peres –
Freitas Neto – José Alencar – Jonas Pinheiro –
Osmar Dias – José Eduardo Dutra (vencido) Ricar-
do Santos – Gilberto Mestrinho – Gerson Camata
– Pedro Piva – Romeu Tuma.

PARECER Nº 950, DE 2000

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 18, de 1999 de autoria
do Senador Mozarildo Cavalcanti, que
convoca plebiscito sobre a criação do
Estado do Araguaia.

Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves

I – Relatório

Tendo como primeiro signatário o ilustre Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, chega a esta Comissão o
Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de 1999, que
convoca plebiscito sobre a criação do Estado do Ara-
guaia, a realizar-se na mesma data das eleições mu-
nicipais do corrente ano.

Com esse objetivo, inicia o projeto estabe-
lecendo, em seu art. lº, que o Tribunal Regional Elei-
toral do Mato Grosso realizará, na data das eleições
municipais do ano 2000, nos municípios que especifi-
ca, plebiscito sobre a criação do Estado do Araguaia,
a ser constituído a partir do desmembramento desses
mesmos municípios da área atual do Estado do Mato
Grosso.

Nos termos de seu art. 2º, “o Tribunal Superior
Eleitoral expedirá instruções ao Tribunal Regional
Eleitoral do Mato Grosso para a organização, realiza-
ção, apuração, fiscalização e proclamação do resulta-
do do plebiscito”.

E no art. 3º, encerra com a usual cláusula de vi-
gência da projetada espécie normativa, estabelecen-
do como termo inicial para esse fim a publicação do
respectivo texto.

Justificando a proposição, consignam os seus
ilustres subscritores, inicialmente, que “o Estado do
Mato Grosso tem uma área de 906.806km2, mais de
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quatro vezes o tamanho do Estado de São Paulo e é
praticamente do mesmo tamanho que Rio de Janeiro,
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Espírito Santo juntos. Por sua dimensão, não
consegue se beneficiar de uma ação de governo ca-
paz de induzir um desenvolvimento harmônico do
Estado”.

Em seguida, enfatizam que “a divisão do
antigo Estado do Mato Grosso criando o Mato Grosso
do Sul, proporcionou um grande desenvolvimento no
novo Estado, deixando o atual Estado do Mato Gros-
so ainda muito extenso”.

Adiante, referem que “a região norte do Estado
do Mato Grosso se ressente, hoje, de uma maior pre-
sença estatal que possibilite, a par da obtenção da
contrapartida mínima do Poder Público ao desenvol-
vimento daquela área, também a construção de uma
estrutura de serviços públicos e instituições que per-
mitam àqueles brasileiros a realização de seus ideais
de progresso, desenvolvimento e bem estar social”.

E, concluindo, assinalam que “a criação de um
novo Estado é reclamo justo e desaguadouro natural
dessas expectativas, apontada por uma população
constitucionalmente apta a decidir sobre o seu desti-
no e a melhoria das condições gerais de vida”.

Após iniciada a discussão da matéria, foram
apresentadas pelos ilustres Senadores Mozarildo Ca-
valcanti e Romero Jucá sugestões visando alterar o
texto do projeto, recebidas pela Secretaria desta Co-
missão como Emendas nº2 e 3, a nós posteriormente
remetidas para análise e inclusão em nosso relatório.

Preconiza a Emenda nº 2 em comento o acrésci-
mo do seguinte dispositivo ao art. 1º do projeto:

“Art. 1º .................................................
Parágrafo único. O plebiscito de que

trata este artigo oferecerá, ao eleitor dos
Municípios descritos no caput deste artigo,
a alternativa de transformação em território
federal do Araguaia."

Ao propor o referido acréscimo, argumenta
o ilustre Senador Mozarildo Cavalcanti que “oitivas
preliminares realizadas entre as populações dos Mu-
nicípios do Estado do Mato Grosso, e também de au-
toridades constituídas daquela região, dão conta da
existência de sentimentos divergentes entre aqueles
brasileiros, no que toca à constituição, pelos Municí-
pios relacionados, de um Estado novo ou de um terri-
tório federal”. Daí crer que “essa divergência encontra
no plebiscito, como instrumento de democracia direta
previsto na Constituição Brasileira vigente, o veículo
adequado à apuração da vontade popular dominante,

de forma a agrupar os Municípios citados no perfil de-
sejado pela maioria de seu eleitorado”.

Já a referenciada Emenda nº 3, formulada
com o alegado objetivo de “aperfeiçoar” a iniciativa,
propõe a seguinte nova redação para o seu art. 2º:

“Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral
expedirá instruções ao Tribunal Regional
Eleitoral do Mato Grosso para a organiza-
ção, realização, apuração, fiscalização e
proclamação do resultado do plebiscito, es-
clarecendo-se a população que os recursos
do Fundo de Participação dos Estados –
FPE, pertinentes ao Estado do Mato Gros-
so, serão divididos para a criação do novo
Estado, não gerando prejuízo ou retirada
das demais Unidades da Federação.”

Posta a matéria novamente em discussão,
entendeu esta Comissão; na reunião de 10 de agosto
do corrente ano, sensível às ponderações do ilustre
Senador Jefferson Péres, ser impraticável a realiza-
ção da cogitada consulta plebiscitária ainda no pleito
eleitoral de outubro próximo. Em conseqüência, deci-
diu-se estabelecer, para esse fim, o prazo de seis me-
ses a contar da promulgação do decreto legislativo
conseqüente à iniciativa ora sob análise.

É o relatório.

II – Voto

Consoante estabelece o § 3º do art. 18 da
Constituição Federal, “os Estados podem incorpo-
rar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para
se anexarem a outros, ou formarem novos Estados
ou Territórios Federais; mediante aprovação da popu-
lação diretamente interessada, através de plebiscito,
e do Congresso Nacional, por lei complementar”.

Por sua vez, ao disciplinar as várias formas
de manifestação da soberania popular (CF, art. 14, I,
II e III), prescreve a Lei nº 9.709, de 18 de novembro
de 1998, in verbis:

“Art. 3º Nas questões de relevância
nacional, de competência do Poder Legisla-
tivo ou do Poder Executivo, e no caso do §
3º do art. 18 da Constituição Federal, o ple-
biscito e o referendo são convocados medi-
ante decreto legislativo, por proposta de um
terço, no mínimo, dos membros que com-
põem qualquer das Casas do Congresso
Nacional, de conformidade com essa lei.”

Correta, como se vê, a espécie normativa
escolhida, que, ademais, encontra-se subscrita por
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27 (vinte e sete) Senadores, o que afasta quaisquer
óbices à sua admissibilidade.

No mérito, nada temos a objetar à iniciati-
va sob exame, haja vista que, como referido na justifi-
cação, a criação da cogitada unidade federativa aten-
de a justo anseio da população radicada nos municí-
pios que irão integrar o novo Estado-membro, histori-
camente desassistida, segundo os autores, sobretu-
do em razão da enorme área, de administração difícil
e complexa, que, a despeito de sua anterior divisão
para criação do Mato Grosso do Sul, atualmente ain-
da conforma o Estado do Mato Grosso.

Note-se, por outro lado, que o projeto apenas
determina a realização de plebiscito, medida de cará-
ter essencialmente preparatório, o surgimento da
nova unidade federativa, em verdade, se favorável o
plebiscito, ainda dependerá de lei complementar só
votada após prévia audiência da Assembléia Legisla-
tiva matogrossense, que inclusive deverá fornecer ao
Congresso Nacional, com vistas a subsidiar sua deci-
são, “os detalhamentos técnicos concernentes aos
aspectos administrativos, financeiros, sociais e eco-
nômicos da área geopolítica afetada” (Lei nº 9.709
cit., art. 4º, § 3º).

Dois únicos reparos, concessa venia, pare-
cem-nos estar a merecer a iniciativa sob análise.

O primeiro diz respeito à necessidade de con-
formar a denominação dos municípios abrangidos,
relacionados no art. 1º, àquela utilizada pelo IBGE,
assim como eliminar a referência a Catuaí, que não é
município, mas distrito do Município de Juara.

O segundo também envolve o mesmo art. lº,
que determina a realização de plebiscito apenas nos
municípios que irão integrar o novo Estado-Membro,
ao passo que a “população diretamente interessada”
referida no texto constitucional (art. 18, § 3º), segundo
a mencionada Lei nº 9.709, compreende “tanto a do
território que se pretende desmembrar, quanto a do
que sofrerá desmembramento” (art. 7º).

Quanto ao acréscimo proposto pela Emenda nº
2 do ilustre Senador Mozarildo Cavalcanti, não vis-
lumbramos qualquer óbice a opor, uma vez que o ple-
biscito coaduna-se, perfeitamente, com o almejado
objetivo de determinar-se, no caso posto por S. Exª,
qual a vontade majoritária da população interessada.
Apenas nos parece necessária pequena adaptação
do texto sugerido, por se nos afigurar conveniente
permutar o vocábulo alternativa pela palavra opção,
pois o primeiro, segundo o Dicionário Aurélio eletrôni-
co, significa “opção entre duas coisas”, enquanto, na
verdade, a consulta plebiscitária a ser realizada en-

volverá pelo menos três possíveis escolhas: 1) mani-
festação a favor da criação do Estado do Araguaia; 2)
manifestação contrária à criação do mesmo Estado; e
3) opção pelo desmembramento da área referida no
projeto para constituir Território Federal.

No que se refere à Emenda nº3 do ilustre Sena-
dor Romero Jucá, não nos parece que o seu acolhi-
mento venha realmente trazer aprimoramento indis-
pensável ao texto do, projeto, porquanto o acréscimo
nela proposto encerra matéria estranha ao conteúdo
do art. 2º em que se pretende inseri-la, o que pode in-
duzir à equivocada interpretação de que os sugeridos
esclarecimentos quanto ao FPE constarão das própri-
as instruções expedidas pelo Tribunal Superior Elei-
toral. A par disso, envolve aspectos que dizem mais
de perto com eventual campanha publicitária dirigida
à população interessada do que propriamente com a
verdadeira substância do projeto de decreto legislati-
vo ora sob análise.

Finalmente, importa consignar que, consoante
praxe há muita consagrada por esta Comissão, even-
tuais emendas sugeridas por quaisquer de seus
membros durante a fase de discussão, embora rece-
bam numeração específica, uma vez acolhidas são
incorporadas no próprio relatório, passando a consti-
tuir, a partir deste, emendas da própria Comissão.

Diante do exposto, rejeitada a Emenda nº3
e acolhida, parcialmente, a Emenda nº 2, bem como
tendo presente, ainda, o decidido na assentada de 10
de agosto do corrente ano, nosso voto é pela aprova-
ção do projeto, com as seguintes alterações:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao art. lº do projeto a seguinte
redação:

“Art. 1º O Tribunal Regional Eleitoral
do Estado do Mato Grosso realizará em to-
dos os municípios matogrossenses, no pra-
zo de seis meses a contar da promulgação
deste Decreto Legislativo, plebiscito sobre a
criação do Estado do Araguaia, a ser consti-
tuído pelo desmembramento da área onde
atualmente se situam os Municípios de Alta
Floresta, Alto Boa Vista, Apiacás, Aripuanã,
Brasnorte, Canabrava do Norte, Canarana,
Carlinda, Castanheira, Cláudia, Cocalinho,
Colíder, Confresa, Cotriguaçu, Feliz Natal,
Gaúcha do Norte, Guarantá do Norte, Itaú-
ba, Juara, Juína, Juruena, Luciára, Marce-
lândia, Matupá, Nova Bandeirantes, Nova
Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Marin-
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gá, Nova Monte Verde, Nova Ubiratã, Novo
Horizonte do Norte, Novo Mundo, Paranaíta,
Paranatinga, Peixoto de Azevedo, Porto
Alegre do Norte, Porto dos Gaúchos, Que-
rência, Ribeirão Cascalheira, Santa Car-
mem, Santa Terezinha, São Féliz do Ara-
guaia, São José do Xingu, Sinop, Sorriso,
Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte,
União do Sul, Vera e Vila Rica.”

EMENDA Nº 02-CCJ

Acrescente-se ao art. lº do projeto o seguinte
dispositivo:

“Art. 1º .................................................
Parágrafo único. A consulta a que se

refere este artigo oferecerá, ainda, a opção
de transformação da área a ser desmem-
brada em Território Federal do Araguaia."

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2000. –
José Agripino, Presidente – Maria do Carmo Alves,
Relator – Francelino Pereira – Íris Rezende – Lúcio
Alcântara (Abstenção) – José Alencar – Amir Lan-
do – José Eduardo Dutra (vencido) – Romeu Tuma
– José Roberto Arruda – José Fogaça – Ramez Te-
bet – Jefferson Péres – Bello Parga.

E complementando as assinaturas dos mem-
bros da Comissão, nos termos do art. 3º da Lei nº
9.709, de 1998, os Senhores Senadores: Álvaro
Dias – Henrique Loyola – Antônio Carlos Valada-
res – Pedro Simon – Djalma Bessa – Roberto Frei-
re – Ney Suassuna – Geraldo Cândido – Welling-
ton Roberto – Moreira Mendes – Gilvam Borges –
Edilson Lobão – José Jorge – Sérgio Machado.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERALIVA DO BRASIL

1988

*Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto

e secreto com valor igual para todos, e, nos ter-
mos da lei, mediante:

I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.
*Art. 18. A organização político-administrativa

da República Federativa do Brasil compreende a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 1º Brasília é a Capital Federal.
§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e

sua criação, transformação em Estado ou reintegra-
ção ao Estado de origem serão reguladas em lei com-
plementar.

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Fe-
derais mediante aprovação da população diretamen-
te interessada, através de plebiscito, e do Congresso
Nacional, por lei complementar.

§ 4ºA criação, a incorporação, a fusão e o des-
membramento de Municípios, far-se-ão por lei esta-
dual, dentro do período determinado por lei comple-
mentar federal, e dependerão de consulta prévia, me-
diante plebiscito. Às populações dos

M
unicípios envol-

vidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade
Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

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

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Regulamenta a execução do dis-
posto nos incisos I, II e III do art. 14 da
Constituição Federal.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta

e eu sanciono a seguinte lei:
Art 1º A soberania popular é exercida por su-

frágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, nos termos desta lei e das normas
constitucionais pertinentes, mediante:

I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.
Art. 2º Plebiscito e referendo são consultas

formadas ao povo para que delibere sobre matéria de
acentuada relevância, de natureza constitucional, le-
gislativa ou administrativa.

§ 1º O plebiscito é convocado com anteriorida-
de a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao
povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha
sido submetido.

§ 2º O referendo é convocado com posteriori-
dade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao
povo a respectiva ratificação ou rejeição.

Art 3º Nas questões de relevância nacional, de
competência do Poder Legislativo ou do Poder Exe-
cutivo, e no caso do § 3º do art. 18 da Constituição Fe-
deral, o plebiscito e o referendo são convocados me-
diante decreto legislativo, por proposta de um terço,
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no mínimo, dos membros que compõem qualquer das
Casas do Congresso Nacional, de conformidade com
esta lei.

Art. 4º A incorporação de Estados entre si,
subdivisão ou desmembramento para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Fe-
derais dependem da aprovação da população direta-
mente interessada, por meio de plebiscito realizado
na mesma data e horário em cada um dos Estados, e
do Congresso Nacional, por lei complementar, ouvi-
das as respectivas Assembléias Legislativas.

§ 1º Proclamado o resultado da consulta ple-
biscitária, sendo favorável à alteração territorial pre-
vista no caput, o projeto de lei complementar respec-
tivo será proposto perante qualquer das Casas do
Congresso Nacional.

§ 2º À Casa perante a qual tenha sido apre-
sentado o projeto de lei complementar referido no pa-
rágrafo anterior compete proceder à audiência das
respectivas Assembléias Legislativas.

§ 3º Na oportunidade prevista no parágrafo an-
terior, as respectivas Assembléias Legislativas opina-
rão, sem caráter vinculativo, sobre a matéria, e fornece-
rão ao Congresso Nacional os detalhamentos técnicos
concernentes aos aspectos administrativos, financei-
ros, sociais e econômicos da área geopolítica afetada.

§ 4º O Congresso Nacional, ao aprovar a lei
complementar, tomará em conta as informações téc-
nicas a que se refere o paragrafo anterior.

Art. 5º O plebiscito destinado a criação, a in-
corporação, a fusão ao desmembramento de Municí-
pios, será convocado pela, Assembléia Legislativa.
de conformidade com a legislação federal e estadual.

Art. 6º Nas demais questões. de competência
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o
plebiscito e o referendo serão convocados de confor-
midade, respectivamente, a Constuição Estadual e
com a Lei Orgânica.

Art. 7º Nas consultas plebiscitárias previstas
nos artigos 4º e 5º entende-se por população direta-
mente interessada tanto a do território que se preten-
de desmembrar, quanto a do que sofrerá desmem-
bramento; em caso de fusão ou anexação, tanto a po-
pulação da área que se quer anexar quanto a da que
receberá o acréscimo; e a vontade popular se aferirá
pelo percentual que se manifestar em relação ao total
da população consultada.

Art. 8º Aprovado o ato convocatório, o Presi-
dente do Congresso Nacional dará ciência à Justiça
Eleitoral, a quem incumbirá, nos limites de sua cir-
cunscrição:

I – fixar a data da consulta popular;

II – tornar pública a cédula respectiva;

III – expedir instruções para a realização do
plebiscito ou referendo;

IV – assegurar a gratuidade nos meios de co-
municação de massa concessionários de serviço pú-
blico, aos partidos políticos e às frentes suprapartidá-
rias organizadas pela sociedade civil em torno da ma-
téria em questão, para a divulgação de seus postula-
dos referentes ao tema sob consulta.

Art. 9º Convocado o plebiscito, o projeto legis-
lativo ou medida administrativa não efetivada, cujas
matérias constituam objeto da consulta popular, terá
sustada sua tramitação, até que o resultado das ur-
nas seja proclamado.

Art. 10. O plebiscito ou referendo, convocado
nos termos da presente Lei, será considerado aprovado
ou rejeitado por maioria simples, de acordo com o resul-
tado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 11. O referendo pode ser convocado no
prazo de trinta dias, a contar da promulgação de lei ou
adoção de medida administrativa, que se relacione de
maneira direta com a consulta popular.

Art. 12. A tramitação dos projetos de plebiscito
e referendo obedecerá às normas do Regimento Co-
mum do Congresso Nacional.

Art. 13. A iniciativa popular consiste na apre-
sentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados,
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados,
com não menos de três décimos por cento dos eleito-
res de cada um deles.

§ 1º O projeto de lei de iniciativa popular deverá
circunscrever-se a um só assunto.

§ 2º projeto de Lei de iniciativa popular não
poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à
Câmara dos Deputados, por seu órgão competente,
providenciar a correção de eventuais improprieda-
des de técnica legislativa ou de redação.

Art. 14. A Câmara dos Deputados, verifican-
do o cumprimento das exigências estabelecidas no
artigo 13 e respectivos parágrafos, dará seguimento
a iniciativa popular, consoante as normas do Regi-
mento interno.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de
sua puplicação. – FERNANDO HERINQUE
CARDOSO, Renan Calheiros.

PARECER Nº 951, DE 2000
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Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 19, de 1999, de autoria
do Senador Mozarildo Cavalcanti que
“Convoca plebiscito sobre a criação do
Estado do Tapajós”.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Tendo como primeiro signatário o ilustre Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, chega a esta Comissão o
Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1999, que
convoca plebiscito sobre a criação do Estado do Ta-
pajós, a realizar-se na mesma data das próximas elei-
ções municipais.

Com esse objetivo, inicia o projeto estabe-
lecendo, em seu art. 1º, que o Tribunal Regional Elei-
toral do Pará realizará, na data das eleições munici-
pais do ano 2000, nos Municípios que especifica, ple-
biscito sobre a criação do Estado do Tapajós, a ser
constituído a partir do desmembramento desses mes-
mos Municípios da área atual do Estado do Pará.

Nos termos de seu art. 2º, “o Tribunal Supe-
rior Eleitoral expedirá instruções ao Tribunal Regional
Eleitoral do Pará para a organização, realização, apu-
ração, fiscalização e proclamação do resultado do
plebiscito”.

E no art 3º encerra com a usual cláusula de
vigência da projetada espécie normativa, estabele-
cendo como termo inicial para esse fim a data de pu-
blicação do respectivo texto.

Justificando a proposição, consignam os seus
ilustres subscritores, inicialmente, que o Estado do
Pará tem uma extensa área territorial de 1.253.164
km2, mais de cinco vezes o tamanho do Estado de
São Paulo e praticamente a mesma área dos sete
Estados das regiões Sul e Sudeste: São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná,
Santa Catarina e Espírito Santo.

Em seguida, enfatizam que a grande área
territorial do Estado impede a atuação do aparelho
estatal e condena as populações de municípios mais
distantes, principalmente no oeste paraense, a toda
espécie de carências, especialmente às de presta-
ções do Poder Público, e à falta de condições míni-
mas de saúde, saneamento, transportes e educação.

Adiante, referem que a comissão de estu-
dos territoriais, criada pelo Congresso Nacional a par-
tir da previsão do art. 12 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, ofereceu conclusões no
sentido da necessidade de criação de novas entida-

des federativas na região da Amazônia Legal, desta-
cando-se a criação do Estado do Tapajós como forma
de auxiliar o desenvolvimento daquela parte do terri-
tório nacional e de realizar o desenvolvimento regio-
nal, feito objetivo fundamental da República (Consti-
tuição Federal, art. 3º, III).

E concluindo, assinalam que a criação de
um novo Estado é reclamo justo daquela população,
constitucionalmente apta a decidir sobre seu destino
e a melhorias das condições gerais de vida.

Após iniciada a discussão da matéria, fo-
ram apresentadas pelos ilustres Senadores Mozaril-
do Cavalcanti e Romero Jucá iniciativas visando a al-
teração do projeto sob exame, recebidas pela Secre-
taria desta Comissão como Emendas nº2 e nº3, a nós
posteriormente remetidas para análise e inclusão no
presente relatório.

Preconiza a Emenda nº 2 o acréscimo do
seguinte dispositivo ao art. lº do projeto:

“Art. 1º   .............................................. ..

Parágrafo único. O plebiscito de que
trata este artigo oferecerá, ao eleitor dos
municípios descritos no caput deste artigo,
a alternativa de transformação em território
federal do Tapajós."

Ao propor o referido acréscimo, argumenta o
ilustre parlamentar que oitivas preliminares realiza-
das entre as populações dos Municípios do Estado do
Pará, e também de autoridades constituídas daquela
região, dão conta da existência de sentimentos diver-
gentes entre aqueles brasileiros, no que toca à consti-
tuição, pelos municípios relacionados, de um Estado
novo ou de um território federal. Daí crer que essa di-
vergência encontra no plebiscito, como instrumento
de democracia direta previsto na Constituição brasile-
ira vigente, o veículo adequado à apuração da vonta-
de popular dominante, de forma a agrupar os municí-
pios citados no perfil desejado pela maioria de seu
eleitorado.

Por seu turno, a Emenda nº3 modifica o art.
2º da proposição, acrescentando que a população
será esclarecida quanto ao fato de que “os recursos
do Fundo de Participação dos Estados – FPE, perti-
nentes ao Estado do Pará, serão divididos para a cria-
ção do novo Estado, não gerando prejuízo ou retirada
das demais Unidades da Federação.”

É o relatório.

II – Voto
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Consoante estabelece o § 3º do art. 18 da
Constituição Federal, os Estados podem incorpo-
rar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para
se anexarem a outros, ou formarem novos Estados
ou Territórios Federais, mediante aprovação da popu-
lação diretamente interessada, por meio de plebisci-
to, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

Por sua vez, ao disciplinar as várias formas
de manifestação da soberania popular (CF, art. 14, I,
II e III), prescreve a Lei nº 9.709, de 18 de novembro
de 1998, in verbis:

“Art. 3º Nas questões de relevância
nacional, de competência do Poder Legisla-
tivo ou do Poder Executivo, e no caso do §
3º do art. 18 da Constituição Federal, o ple-
biscito e o referendo são convocados medi-
ante decreto legislativo, por proposta de um
terço, no mínimo, dos membros que com-
põem qualquer das Casas do Congresso
Nacional, de conformidade com esta lei.”

Correta, como se vê, a espécie normativa
escolhida, que, ademais, encontra-se subscrita por
27 (vinte e sete) Senadores, o que afasta quaisquer
óbices à sua admissibilidade.

No mérito, nada temos a objetar à iniciativa,
haja vista que, como referido na justificação, a criação
da cogitada unidade federativa atende a justo anseio
da população radicada nos municípios que irão inte-
grar o novo Estado-membro, historicamente desas-
sistida, segundo os autores, sobretudo em razão da
enorme área, de administração difícil e complexa,
que atualmente conforma o Estado do Pará.

Note-se, por outro lado, que o projeto ape-
nas determina a realização de plebiscito, medida pre-
paratória a ser efetivada com poucos ônus adicionais
para o Poder Público, já que coincidente com a data
das próximas eleições municipais do ano 2000. O sur-
gimento da nova unidade federativa, em verdade, se
favorável o plebiscito, ainda dependerá de lei comple-
mentar, só votada após prévia audiência da Assem-
bléia Legislativa paraense, que inclusive deverá for-
necer ao Congresso Nacional, com vistas a subsidiar
sua decisão, “os detalhamentos técnicos concernen-
tes aos aspectos administrativos, financeiros, sociais
e econômicos da área geopolítica afetada” (Lei nº
9.709 cit., art. 4º, § 3º).

Um único reparo, concessa venia, pare-
ce-nos conveniente fazer à iniciativa em exame. É
que seu art. lº determina a realização de plebiscito
apenas nos municípios que irão integrar o novo Esta-

do-membro, ao passo que a “população diretamente
interessada” referida no texto constitucional (art. 18, §
3º), segundo a mencionada Lei nº9.709, compreende
“tanto a do território que se pretende desmembrar,
quanto a do que sofrerá desmembramento” (art. 7º).

Quanto ao acréscimo proposto pelo Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, tampouco vislumbramos
óbices a opor, uma vez que o plebiscito coaduna-se,
perfeitamente, com o almejado objetivo de determi-
nar-se, no caso em tela, qual a efetiva vontade majori-
tária da população interessada. Apenas nos parece
conveniente, tendo em vista praxe consagrada por
esta Comissão quanto a emendas oferecidas na fase
de discussão da matéria, acolher a referida propositu-
ra como emenda do próprio relator, além de ser im-
prescindível, ainda, pequena adaptação do texto su-
gerido, pelas mesmas razões consignadas no pará-
grafo anterior, relativamente ao art. lº do projeto.

Cabe, também, adendar aqui que, conforme acor-
dado na reunião de 14 de agosto último, desta Comis-
são, estamos alterando na Emenda nº 1, de Relator, o
prazo para a realização do plebiscito proposto, que ago-
ra será realizado “no prazo de seis meses, contados da
promulgaçao desde Decreto Legislativo”.

No que tange à emenda proposta pelo Se-
nador Romero Jucá, entendemos que afronta o dis-
posto na Lei Complementar nº 62, de 1989, a qual re-
gulamentou o texto constitucional (art. 161, II e pará-
grafo único). Com efeito, o art. 2º daquela Lei Com-
plementar estabelece:

“Art. 2º Os recursos do Fundo de Parti-
cipaçao dos Estados e do Distrito Federal –
FPE, serão distribuídos da seguinte forma:

I – 85% (oitenta e cinco por cento) às
Unidades da Federação integrantes das re-
gioes Norte, Nordeste e Centro-Oeste;

II – 15% (quinze por cento) às Unida-
des da Federação integrantes das regiões
Sul e Sudeste."

Embora não haja explícita referência às
conseqüências sobre a repartição no caso de des-
membramento de Estados, aduz-se que o determina-
do no art. 2º acima reproduzido condiciona a distribui-
ção das cotas, em primeira instância nos dois grandes
blocos configurados nos incisos. Por outro lado, o pa-
rágrafo único do mesmo art. 2º remete ao anexo da
Lei Complementar as cotas individuais que cabem a
cada Estado e ao Distrito Federal, até hoje vigentes,
malgrado as tentativas de sua modificação.
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A Emenda nº3 pretende que a cota do FPE
do novo Estado, cuja proposta de criação é submeti-
da à população, somente na cota do Estado objeto do
desmembramento, ou seja, alteração no anexo da Lei
Complementar nº 62, de 1989.

Isto posto, entendemos não ser admissível
que, por intermédio de um decreto legislativo, introdu-
za-se dispositivo que modifica lei complementar, o
que fundamenta nossa posição contrária à emenda
do ilustre Senador Romero Jucá.

Diante do exposto, o nosso voto é pela
aprovação da matéria com as seguintes alterações:

EMENDA Nº 1 (CCJ)

Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte reda-
ção:

“Art. 1º O Tribunal Regional Eleitoral
do Estado do Pará realizará, em todos os
municípios paraenses, no prazo de seis me-
ses, contados da promulgaçao desde De-
creto Legislativo, plebiscito sobre a criaçao
do Estado do Tapajós, a ser constituído pelo
desmembramento da área onde atualmente
se situam os Municípios de Almeirim, Prai-
nha, Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Orixi-
miná, Faro, Juruti, Belterra, Santarém, Porto
de Moz, Vitória do Xingu, Altamira, Medici-
lândia, Uruará, Placas, Aveiro, Itaituba, Trai-
rão, Jacareacanga, Novo Progresso e Brasil
Novo.”

EMENDA Nº 2 (CCJ)

Acrescente-se ao art. 1º do projeto o seguin-
te dispositivo:

“Art. 1º ........................................

Parágrafo único. A consulta a que se
refere este artigo oferecerá, ainda, a alter-
nativa de transformaçao em Território Fede-
ral do Tapajós."

Sala das Reuniões, 10 de agosto de 2000.–
José Agripino, Presidente; Romeu Tuma, Relator–
Jefferson Péres – Djalma Bessa – José Roberto
Arruda – Francelino Pereira – Lúcio Alcântara
(Abstenção) – José Alencar – Amir Lando – José
Eduardo Dutra (Vencido) – Maria do Carmo Alves
– Ramez Tebet – Bello Parga – Álvaro Dias.

E complementando as assinaturas dos mem-
bros da Comissão, nos termos do art. 3º da Lei Nº
9.709, de 1998, os Senhores Senadores:Henrique
Loyola – Antônio Carlos Valadares – José Fogaça –

Íris Rezende – Pedro Simon – Roberto Freire – Ge-
raldo Cândido – Ney Suassuna – Wellington Rober-
to – Moreira Mendes – Gilvam Borges – Edison Lo-
bão – José Jorge – Sérgio Machado.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Constituição da República Federativa do Brasil
1988

Art 3º Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e re-

duzir as desigualdades sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconcei-

tos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer ou-
tras formas de discriminação.
....................................................................................

*Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I – obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II – facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoi-

to anos.
§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os es-

trangeiros e, durante o período do serviço militar obri-
gatório, os conscritos.

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma
da lei:

I – a nacionalidade brasileira;
II – o pleno exercício dos direitos político;
III – o alistamento eleitoral;
IV – o domicílio eleitoral na circuncrição;
V– a filiação partidária;
VI– a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vi-

ce-Presidente da República e Senador:
b) trinta anos para Governador e Vi-

ce-Governador de Estado e do Distrito Federal;
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c) vinte e um anos para Deputado Federal, De-
putado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e
juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfa-
betos.

§ 5º O Presidente da República os Governado-
res de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e
quem os houver sucedido ou substituído no curso dos
mandatos poderão ser reeleitos para um único perío-
do subseqüente.

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presi-
dente da República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos
respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição
do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presi-
dente da República, de Governador de Estado ou Ter-
ritório, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os
haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao
pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candida-
to à reeleição.

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as
seguintes condições:

I – se contar menos de dez anos de serviço,
deverá afastar-se da atividade;

II – se contar mais de dez anos de serviço,
será agregado pela autoridade superior e, se eleito,
passará automaticamente, no ato da diplomação,
para a inatividade.

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros ca-
sos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a
fim de proteger a probidade administrativa, a morali-
dade para o exercício do mandato, considerada a
vida pregressa do candidato, e a normalidade e legiti-
midade das eleições contra a influência do poder eco-
nômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou
emprego na administração direta ou indireta.

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado
ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias conta-
dos da diplomação, instruída a ação com provas de
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11. A ação de impugnação de mandato trami-
tará em segredo de justiça, respondendo o autor, na
forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

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

*Art. 18. A organização político-administrativa
da República Federativa do Brasil compreende a

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ lº Brasília é a Capital Federal.
§ 2º Os Territórios Federais integra a União, e

sua criação, transformação em Estado ou reintegra-
ção ao Estado de origem serão reguladas em lei com-
plementar.

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Fe-
derais, mediante aprovação da população diretamen-
te interessada, através de plebiscito, e do Congresso
Nacional, por lei complementar.

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o des-
membramento de Municipios, far-se-ão por lei esta-
dual, dentro do período determinado por lei comple-
mentar federal, e dependerão de consulta prévia, me-
diante plebiscito, às populações dos Municípios en-
volvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade
Municipal, apresentados e publicados na forma da lei;
....................................................................................

Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias

Art. 12. Será criada, dentro de noventa dias da
promulgação da Constituição, comissão de estudos
territoriais, com dez membros indicados pelo Con-
gresso Nacional e cinco pelo Poder Executivo, com a
finalidade de apresentar estudos sobre o território rio
nacional e anteprojetos relativos a novas unidades
territoriais, notadamente na Amazônia Legal e em
áreas pendentes de solução.

§ 1º No prazo de um ano, a comissão submeterá
ao Congresso Nacional os resultados de seus estu-
dos para, nos termos da Constituição, serem aprecia-
dos nos doze meses subseqüentes, extinguindo-se
logo após.

§ 2º Os Estados e os Municípios deverão, no
prazo de três anos, a contar da promulgação da
Constituição, promover, mediante acordo ou arbitra-
mento, a demarcação de suas linhas divisórias atual-
mente litigiosas, podendo para isso fazer alteraçôes e
compensações de área que atendam aos acidentes
naturais, critérios históricos, conveniências adminis-
trativas e comodidade das populações limítrofes.

§ 3º Havendo solicitação dos Estados e Municí-
pios interessados, a União poderá encarregar-se dos
trabalhos demarcatórios.

§ 4º Se, decorrido o prazo de três anos, a con-
tar da promulgação da Constituição, os trabalhos de-
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marcatórios não tiverem sido concluídos, caberá à
União determinar os limites das áreas litigiosas.

§ 5º Ficam reconhecidos e homologados os
atuais limites do Estado do Acre com os Estados do
Amazonas e de Rondônia, conforme levantamentos
cartográficos e geodésicos realizados pela comissão
tripartite integrada por representantes dos Estados e
dos serviços técnico-especializados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística.
....................................................................................

LEI Nº 9.709 – DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Regulamenta a execução do dispos-
to nos incisos I, II e III do artigo 14 Cons-
tituição Federal.

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta

e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A soberania popular é exercida por su-

frágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, nos termos desta lei e das normas
constitucionais pertinentes, mediante:

I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.

Art. 2º Plebiscito e referendo são consultas
formuladas ao povo para que delibere sobre matéria
de acentuada relevância, de natureza constitucional,
legislativa ou administrativa.

§ 1º O plebiscito é convocado com anteriorida-
de a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao
povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha
sido submetido.

§ 2º O referendo é convocado com posteriori-
dade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao
povo a respectiva ratificação ou rejeição.

Art. 3º Nas questões de relevância nacional,
de competência do Poder Legislativo ou do Poder
Executivo, e no caso do § 3º do art. 18 da Constitui-
ção Federal, o plebiscito e o referendo são convoca-
dos mediante decreto legislativo, por proposta de um
terço, no mínimo, dos membros que compõem qual-
quer das Casas do Congresso Nacional, de conformi-
dade com esta lei.

Art. 4º A incorporação de Estados entre si,
subdivisão ou desmembramento para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Fe-
derais, dependem da aprovação da população direta-
mente interessada, por meio de plebiscito realizado
na mesma data e horário em cada um dos Estados, e

do Congresso Nacional, por lei complementar, ouvi-
das as respectivas Assembléias Legislativas.

§ 1º Proclamado o resultado da consulta ple-
biscitária, sendo favorável à alteração territorial pre-
vista no caput, o projeto de lei complementar respec-
tivo será proposto perante qualquer das Casas do
Congresso Nacional.

§ 2º À Casa perante a qual tenha sido apre-
sentado o projeto de lei complementar referido no pa-
rágrafo anterior compete proceder à audiência das
respectivas Assembléias Legislativas.

§ 3º Na oportunidade prevista no parágrafo
anterior, as respectivas Assembléias Legislativas opi-
naraão, sem caráter vinculativo, sobre a matéria, e
fornecerão ao Congresso Nacional os detalhamentos
técnicos concernentes aos aspectos administrativos,
flnanceiros, sociais e econômicos da área geopolítica
afetada.

§ 4º O Congresso Nacional, ao aprovar a lei
complementar, tomará em conta as informações téc-
nicas a que se refere o parágrafo anterior

Art. 5º O plebiscito destinado à criação, a in-
corporação, à fusão e ao desmembramento de Muni-
cípios, será convocado pela Assembléia Legislativa,
de conformidade com a legislação federal e estadual.

Art. 6º Nas demais quetões de competência
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o
plebiscito e o referendo serão convocados de confor-
midade, respectivamente, com a Constituição Esta-
dual o com a Lei Orgânica.

Art. 7º Nas consultas plrbiscitárias previstas
nos arts. 4º e 5º entende-se por população diretamen-
te interessada tanto a do território que se pretende
desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembra-
mento; em caso de fusão ou anexação, tanto a popu-
lação da área que se quer anexar quanto a da que re-
ceberá o acréscimo; e a vontade popular se aferirá
pelo percentual que se manifestar em relação ao total
da população consultada.

Art 8º Aprovado o ato convocatório, o Presi-
dente do Congresso Nacional dará ciência à Justiça
Eleitoral, a quem incumbirá, nos limites de sua cir-
cunscrição:

I – fixar a data da consulta popular;
II – tornar pública a cédula respectiva;
III – expedir instruções para a realização do ple-

biscito ou referendo;
IV – assegurar a gratuidade nos meios de co-

municação de massa concessionários de serviço pú-
blico, aos partidos políticos e às frentes suprapartidá-
rias organizadas pela sociedade civil em torno da ma-
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téria em questão, para a divulgação de seus postula-
dos referentes ao tema sob consulta.

Art. 9º Convocado o plebiscito, o projeto legis-
lativo ou medida administrativa não efetivada, cujas
matérias constituam objeto da consulta popular, terá
sustada sua tramitação, até que o resultado das ur-
nas seja proclamado.

Art. 10. O plebiscito ou referendo, convocado
nos termos da presente lei, será considerado aprovado
ou rejeitado por maioria simples, de acordo com o resul-
tado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 11. O referendo pode ser convocado no
prazo de trinta dias, a contar da promulgação de lei ou
adoção de medida administrativa, que se relacione de
maneira direta com a consulta popular.

Art. 12. A tramitação dos projetos de plebiscito
e referendo obedecerá às normas do Regimento Co-
mum do Congresso Nacional.

Art. 13. A iniciativa popular consiste na apre-
sentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados,
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados,
com não menos de três décimos por cento dos eleito-
res de cada um deles.

§ 1º O projeto de lei de iniciativa popular deve-
rá circunscrever-se a um só assunto.

§ 2º O projeto de lei de iniciativa popular não
poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à
Câmara dos Deputados, por sou órgão competente,
providenciar a correção de eventuais improbidades
de técnica legislativa ou de redação.

Art. 14. À Câmara dos Deputados, verificando o
cumprimento das exigências estabelecidas no artigo 13 e
respectivos parágrafos, dará seguimento à iniciativa popu-
lar, consoante as normas do Regimento Interno.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.– FERNANDO HENRIQUE CARDOSO–
Renan Calheiros.

(DO nº 222, de 19 de novembro de 1998, pág. 99)

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.

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

PARECER Nº 952 , DE 2000

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Decre-

to Legislativo nº 20, de 1999, de autoria
do Senador Mozarildo Cavalcante, que
“convoca plebiscito sobre a criação do
Estado do Solimões”.

Relator: Senador Jefferson Péres

I – Relatório

Trata-se de proposição da autoria do ilustre
Mozarildo Cavalcanti, com o criação do Estado do So-
limões.

Nesse sentido, o seu art. lº prevê que o Tri-
bunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas rea-
lizará, na data das eleições municipais deste ano
2000, plebiscito nos Municípios de São Gabriel da
Cachoeira, Santa Izabel do Rio Negro, Barcelos, Ja-
purá, Maraã, Tonantins, Santo Antônio do Içá, Fonte
Boa, São Paulo de Olivença, Amaturá, Jutai, Juruá,
Uarini, Alvarães, Tefé, Tabatinga, Benjamin Constant,
Atalaia do Norte, Carauari, Itamarati, Paumi, Boca do
Acre, Envira, Eirunepé, Ipixuna e Guajará, sobre a cri-
ação do Estado do Solimões, pelo desmembramento
desses Municípios do Estado do Amazonas.

O art. 2º da proposição em pauta prevê que o
Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções ao Tri-
bunal Regional Eleitoral do Amazonas para a organi-
zação, realização, apuração, fiscalização e proclama-
ção do resultado do plebiscito.

Por fim, o art. 3º trata da cláusula de vigência,
prevendo que o decreto legislativo objetivado entra
em vigor na data de sua publicação.

Na justificação, o ilustre autor do Projeto de De-
creto Legislativo em pauta, entre outros argumentos,
esclarece que a grande área territorial de cerca de
1.600.000km2 do Estado do Amazonas impede a atu-
ação do aparelho estatal e condena as populações de
municípios mais distantes a toda espécie de carênci-
as, especialmente as de prestações do Poder Públi-
co, e a falta de condições mínimas de saúde, sanea-
mento básico, transportes e educação.

Por outro lado, recorda que a Comissão de
Estudos Territoriais criada pelo Congresso Nacional,
a partir da previsão do art. 12 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, ofereceu conclusões no
sentido da necessidade da criação de novas entida-
des federativas na Amazônia legal, como forma de
auxiliar o desenvolvimento daquela parte do território
nacional e de realizar o desenvolvimento regional, ob-
jetivo fundamental da República brasileira (art. 30, III,
da CF).

Na fase de discussão da matéria, o ilustre Sena-
dor Romero Jucá ofereceu emenda modificando o art.
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2º, acrescentando ao caput que a população seria
esclarecida, por ocasião do plebiscito, que os recur-
sos do Fundo de Participação dos Estados e Municí-
pios – FPE do Estado do Amazonas seriam divididos
para a criação do novo estado, de forma a não modifi-
car as atuais cotas do Fundo pertinentes às demais
unidades da federação.

Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania opinar sobre a constitucionalidade, juridi-
cidade e regimentalidade da proposição e da emenda
em pauta e, também, sobre o seu mérito, conforme
previsto no art. 101, I e II, a, do Regimento Interno
desta Casa.

É o relatório.

II – Voto

De início, cabe dizer que quanto à constitucio-
nalidade nada obsta a pretensão legislativa contida
na proposição ora submetida a esta Comissão, com
efeito, o art. 18, § 3º, da Constituição Federal, prevê a
subdivisão de Estado-Membro para a formação de
novo Estado, mediante aprovação da população dire-
tamente interessada, por meio de plebiscito, e do
Congresso Nacional, por lei complementar.

Além disso, o art. 49, XV, também da Lei Maior,
declara a competência exclusiva do Congresso Naci-
onal para convocar plebiscito.

De outra parte, a Lei nº 9.709, de 18 de novem-
bro de 1998, que regulamentou, entre outros, o insti-
tuto do plebiscito com base no disposto no art. 14, ca-
put, do Estatuto Supremo, preceitua, no seu art. 3º,
que o diploma legal mediante o qual o Congresso Na-
cional convoca plebiscito é o decreto legislativo, com
a iniciativa de, no mínimo, um terço dos membros que
compõem qualquer das suas Casas, condição essa
atendida pelo presente projeto, conforme se pode ve-
rificar às folhas 4 do respectivo processado.

Outrossim, o art. 7º da lei em pauta estabelece
que população diretamente interessada é tanto a do
território que se pretende desmembrar, quanto a do
território que sofrerá desmembramento e, também,
que se aferirá a vontade popular pelo percentual que
se manifestar em relação ao total da população con-
sultada.

Dessa forma, parece-nos inadequado o texto
original do projeto, quando preceitua que o plebiscito
abrangerá apenas os municípios que se pretende
desmembrar. Sendo assim, estamos propondo, no
Substitutivo abaixo, que o plebiscito abranja todo o
Estado do Amazonas, pois toda a população amazo-
nense é diretamente interessada na questão.

No que diz respeito ao mérito do projeto de de-
creto legislativo ora em discussão, a nossa opinião é
a seguinte. Muito embora concordemos com o seu
ilustre autor, quando argumenta que a grande área
territorial do Estado do Amazonas é um empecilho à
atuação do aparelho estatal e que é necessária a re-
formulação territorial da Amazônia legal, como forma
de levar à realização do desenvolvimento regional,
para que seja alcançado o objetivo maior do desen-
volvimento nacional, discordamos de Sua Excelência
quando afirma que devem ser criados novos Estados
para esse fim.

Isso porque a tranformação das áreas territoria-
is em questão não se justifica, tendo em vista a sua
baixíssima densidade demográfica e econômica, que
não lhes dará condições de autonomia financeira
num futuro previsível. Logo, não faria sentido ganha-
rem, essas áreas, autonomia político-administrativa,
com total dependência da União.

Por outro lado, a criação de um Estado implica a
criação obrigatória de um Tribunal de Justiça (art. 125
c/c art. 235, IV, da CF), de uma Assembléia Legislati-
va (v.g. art. 25 c/c art. 235, I, da CF) e de um Tribunal
de Contas (art. 75, c/c art. 235, III, da CF), impondo
pesado ônus ao novo ente federativo.

Ademais, a criação de um estado implica tam-
bém a correspondente representação no Congresso
Nacional, com três senadores e, pelo menos, oito de-
putados federais, ao passo que um Território Federal
não é representado no Senado e elege apenas quatro
deputados federais.

Dessa forma, projeto de lei prevendo a criação
de um estado significaria aumento de resistência a
esse projeto da parte dos estados de maior popula-
ção, queixosos de suposta sub-representação dos
estados mais populosos na Câmara Federal.

Finalmente, o projeto em tela propõe a criação
de uma unidade federativa que reuniria áreas geográ-
ficas muito distantes entre si.

Por essas razões, não obstante concordemos
com o fundamento contido na justificação da proposi-
ção sob análise, no que diz respeito à necessidade da
divisão territorial do Amazonas para estimular o seu
desenvolvimento, entendemos que a melhor forma de
se atingir esse objetivo é criando, a partir da sua área
espacial, territórios federais e não novos estados.

Por essa razão, opinamos pela convocação de
plebiscito sobre a criação, não de um novo estado,
tendo em vista os inconvenientes acima arrolados,
mas sim, de três territórios federais em áreas hoje
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pertencentes ao Estado do Amazonas, na forma de
Substitutivo abaixo apresentado.

Cumpre-nos, ainda, esclarecer que, uma vez
aprovada a criação dos territórios federais que ora es-
tamos propondo, mediante o plebiscito em pauta, de-
verá ser ouvida a Assembléia Legislativa do Estado
do Amazonas e referendada a criação pelo Congres-
so Nacional, mediante lei complementar (art. 18, § 40,
C/C art. 48, VI, da CF).

O Substitutivo que ora apresentamos prevê, ain-
da, no seu art. 2º, a homologação do resultado do ple-
biscito pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, con-
forme consta do art. 10 da Lei nº 9.709, de 1998.

Em conseqüencia do entendimento acima, re-
sulta prejudicada a emenda oferecida pelo nobre Se-
nador Romero Jucá, uma vez que está direcionada à
distribuição das cotas do FPE a qual não se aplica a
Territórios Federais. Além disso, cumpre destacar
que os critérios e condições de fixação daquelas co-
tas estão determinados na Lei Complementar nº 62,
de 1989, cuja modificação não pode ser efetuada por
intermédio de decreto legislativo.

Como conclusão, ante o exposto, opinamos
pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalida-
de do Projeto de Decreto Legislativo, nº20, de 1999 e,
quanto ao mérito, pela sua aprovação, nos termos do
seguinte Substitutivo:

EMENDA Nº 1 –  CCJ
(Substitutivo)

Convoca plebiscito no Estado do
Amazonas sobre a criaçao de três territó-
rios federais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. lº O Tribunal Regional Eleitoral do Amazo-

nas realizará, até seis meses após a promulgação
deste Decreto Legislativo, plebiscito em todo o Esta-
do, a respeito da criação de três territórios federais,
pelo desmembramento dos seguintes Municípios:

I – São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do
Rio Negro e Barcelos;

II – Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Taba-
tinga, São Paulo de Olivença, Tonantins, Amaturá,
Fonte Boa, São Paulo de Olivença, Jutai, Alvarães,
Uarini, Maraà, Japurá e Santo Antônio do Içá;

III – Carauari, Itamarati, Eirunepé, Envira, Ipixu-
na e Guajará.

Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral homologará
o resultado do plebiscito convocado por este decreto
legislativo (art. 10 da Lei nº9.709, de 1998), e expedi-

rá instruções ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado
do Amazonas para a organização, realização, apura-
ção, fiscalização e proclamação do resultado do ple-
biscito de que trata este decreto legislativo.

Art. 3º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 2000. José
Agripino – Presidente Jefferson Péres – Relator. –
Djalma Bessa – Francelino Pereira – Lúcio Alcân-
tara (abstenção) – Bello Parga – Amir Lando – José
Alencar – José Roberto Arruda – José Eduardo
Dutra (vencido) – Romeu Tuma – José Fogaça –
Maria do Carmo Alves – Ramez Tebet – E comple-
mentando as assinaturas dos membros da Comissão
nos termos do art. 3º, da Lei nº 9.709, de 1988, os se-
nhores senadores – Álvaro Dias – Henrique Loyola
– Leomar Quintanilha – Pedro Simon – Roberto
Freire – Íris Rezende – Ney Suassuna – Geraldo
Cândido – Antônio Carlos Valadares – Wellington
Roberto – Moreira Mendes – Gilvam Borges – Edi-
son Lobão – José Jorge –  Sérgio Machado.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

....................................................................................
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da

República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidá-

ria;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e re-

duzir as desigualdades sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconcei-

tos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer ou-
tras formas de discriminação.
....................................................................................

*Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.

....................................................................................
*Art. 18. A organização político-administrativa

da República Federativa do Brasil compreende a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos, nos termos desta Constituição.
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§ 1º Brasília é a Capital Federal.
§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e

sua criação, transformação em Estado ou reintegra-
ção ao Estado de origem serão reguladas em lei com-
plementar.

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Fe-
derais, mediante aprovação da população diretamen-
te interessada, através de plebiscito, e do Congresso
Nacional, por lei complementar.

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o des-
membramento de munícipios, far-se-ão por lei esta-
dual, dentro do período determinado por lei comple-
mentar federal, e dependerão de consulta prévia, me-
diante plebiscito, às populações dos Municípios en-
volvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade
Municipal, apresentados e publicados na forma da lei,
....................................................................................

*Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se
pelas Constituições e leis que adotarem, observados
os princípios desta Constituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as competên-
cias que não lhes sejam vedadas por esta Constitui-
ção.

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou
mediante concessão, os serviços locais de gás cana-
lizado, na forma da lei, vedada a edição de medida
provisória para a sua regulamentação.

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei comple-
mentar, instituir regiões metropolitanas, aglomera-
ções urbanas e microrregiões, constituídas por agru-
pamentos de Municípios limítrofes, para integrar a or-
ganização, o planejamento e a execução de funções
públicas de interesse comum.
....................................................................................

*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:
....................................................................................

IV – planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;

*Art. 49. É da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional:

XV – autorizar referendo e convocar plebiscito;
....................................................................................

Art. 75. As normas estabelecidas nesta Seção
aplicam-se, no que couber, à organização, composi-

ção e fiscalIzação dos Tribunais de Contas dos Esta-
dos e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e
Conselhos de Contas dos Municípios.

Parágrafo único. As Constituições estaduais
disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos,
que serão integrados por sete conselheiros.
....................................................................................

Art. 125. Os EstadoS organizarão sua Justiça,
observados os princípios estabelecidos nesta Consti-
tuição.

§ 1º A competência dos tribunais será definida
na Constituição do Estado, sendo a lei de organiza-
ção judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de repre-
sentação de inconstitucionalidade de leis ou atos nor-
mativos estaduais ou municipais em face da Constitu-
ição estadual, vedada a atribuição da legitimação
para agir a um único órgão.

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante pro-
posta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadu-
al, constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de
Justiça e, em segundo, pelo próprio Tribunal de Justi-
ça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em
que o efetivo da polícia militar seja superior a vinte mil
integrantes.

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual proces-
sar e julgar os policiais militares e bombeiros militares
nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tri-
bunal competente decidir sobre a perda do posto e da
patente dos oficiais e da graduação das praças.
....................................................................................

*Art. 135. Os servidores integrantes das carrei-
ras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo se-
rão remunerados na forma do art. 39, § 4º
....................................................................................

Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias

Art. 12. Será criada, dentro de noventa dias da
promulgação da Constituição, comissão de estudos
territoriais, com dez membros indicados pelo Con-
gresso Nacional e cinco pelo Poder Executivo, com a
finalidade de apresentar estudos sobre o território na-
cional e anteprojetos relativos a novas unidades terri-
toriais, notadamente na Amazônia Legal e em áreas
pendentes de solução.

§ 1º No prazo de um ano, a comissão submeterá
ao Congresso Nacional os resultados de seus estu-
dos para, nos termos da Constituição, serem aprecia-
dos nos doze meses subseqüentes, extinguindo-se
logo após.
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§ 2º Os Estados e os Municípios deverão, no
prazo de três anos, a contar da promulgação da
Constituição, promover, mediante acordo ou arbitra-
mento, a demarcação de suas linhas divisórias atual-
mente litigiosas, podendo para isso fazer alterações e
compensações de área que atendam aos acidentes
naturais, critérios históricos, conveniências adminis-
trativas e comodidade das populações limítrofes.

§ 3º Havendo solicitação dos Estados e Municí-
pios interessados, a União poderá encarregar-se dos
trabalhos demarcatórios.

§ 4º Se, decorrido o prazo de três anos, a contar
da promulgação da Constituição, os trabalhos demar-
catórios não tiverem sido concluídos, caberá à União
determinar os limites das áreas litigiosas.

§ 5º Ficam reconhecidos e homologados os atu-
ais limites do Estado do Acre com os Estados do
Amazonas e de Rondônia, conforme levantamentos
cartográficos e geodésicos realizados pela comissão
tripartite integrada por representantes dos Estados e
dos serviços técnico-especializados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística.
....................................................................................

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Regulamenta a execução do dispos-
to nos incisos I, II e III do artigo 14 da
Constituição Federal.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A soberania popular é exercida por sufrá-

gio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, nos termos desta lei e das normas
constitucionais pertinentes, mediante:

I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.
Art. 2º Plebiscito e referendo são consultas for-

muladas ao povo para que delibere sobre matéria de
acentuada relevância, de natureza constitucional, le-
gislativa ou administrativa.

§ 1º O plebiscito é convocado com anterioridade
a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo,
pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido
submetido.

§ 2º O referendo é convocado com posteriorida-
de a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao
povo a respectiva ratificação ou rejeição.

Art. 3º Nas questões de relevância nacional, de
competência do Poder Legislativo ou do Poder Exe-
cutivo, e no caso do § 3º do art. 18 da Constituição Fe-
deral, o plebiscito e o referendo são convocados me-
diante decreto legislativo, por proposta de um terço,
no mínimo, dos membros que compõem qualquer das
Casas do Congresso Nacional, de conformidade com
esta lei.

Art. 4º A incorporação de Estados entre si, sub-
divisão ou desmembramento para se anexarem a ou-
tros, ou formarem novos Estados ou Territórios Fede-
rais, dependem da aprovação da população direta-
mente interessada, por meio de plebiscito realizado
na mesma data e horário em cada um dos Estados, e
do Congresso Nacional, por lei complementar, ouvi-
das as respectivas Assembléias Legislativas.

§ 1º Proclamado o resultado da consulta plebis-
citária, sendo favorável à alteração territorial prevista
no caput, o projeto de lei complementar respectivo
será proposto perante qualquer das Casas do Con-
gresso Nacional.

§ 2º À Casa perante a qual tenha sido apresen-
tado o projeto de lei complementar referido no pará-
grafo anterior compete proceder à audiência das res-
pectivas Assembléias Legislativas.

§ 3º Na oportunidade prevista no parágrafo an-
terior, as respectivas Assembléias Legislativas opina-
rão, sem caráter vinculativo, sobre a matéria, e forne-
cerão ao Congresso Nacional os detalhamentos téc-
nicos concernentes aos aspectos administrativos, fi-
nanceiros, sociais e econômicos da área geopolítica
afetada.

§ 4º O Congresso Nacional, ao aprovar a lei
complementar, tomará em conta as informações téc-
nicas a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 5º O plebiscito destinado a criação, a incor-
poração, à fusão e ao desmembramento de Municípi-
os, será convocado pela Assembléia Legislativa, de
conformidade com a legislação federal e estadual.

Art. 6º Nas demais questões, de competência
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o
plebiscito e o referendo serão convocados de confor-
midade, respectivamente, com a Constituição Esta-
dual e com a Lei Orgânica.

Art 7º Nas consultas plebiscitárias previstas nos
arts. 4º e 5º entende-se por população diretamente in-
teressada tanto a do território que se pretende des-
membrar, quanto a do que sofrerá desmembramento;
em caso de fusão ou anexação, tanto a população da
área que se quer anexar quanto a da que receberá o
acréscimo; e a vontade popular se aferirá pelo per-
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centual que se manifestar em relação ao total da po-
pulação consultada.

Art 8º Aprovado o ato convocatório, o Presiden-
te do Congresso Nacional dará ciência a Justiça Elei-
toral, a quem incumbirá, nos limites de sua circunscri-
ção:

I – fixar a data da consulta popular;
II – tornar pública a cédula respectiva;
III – expedir instruções para a realização do ple-

biscito ou referendo;
IV – assegurar a gratuidade nos meios de comu-

nicação de massa concessionários de serviço públi-
co, aos partidos políticos e às frentes suprapartidárias
organizadas pela sociedade civil em torno da matéria
em questão, para a divulgação de seus postulados re-
ferentes ao tema sob consulta.

Art. 9º Convocado o plebiscito, o projeto legisla-
tivo ou medida administrativa não efetivada, cujas
matérias constituam objeto da consulta popular, terá
sustada sua tramitação, até que o resultado das ur-
nas seja proclamado.

Art. 10. O plebiscito ou referendo, convocado
nos termos da presente lei, será considerado aprova-
do ou rejeitado por maioria simples, de acordo com o
resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleito-
ral.

Art. 11. O referendo pode ser convocado no pra-
zo de trinta dias, a contar da promulgação de lei ou
adoção de medida adiministrativa, que se relacione
de maneira direta com a consulta popular.

Art. 12. A tramitação dos projetos de plebiscito e
referendo obedecerá às normas do Regimento Co-
mum do Congresso Nacional.

Art 13. A iniciativa popular consiste na apresen-
tação de projeto de lei à Câmara dos Deputados,
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados,
com não menos de três décimos por cento dos eleito-
res de cada um deles.

§ 1º O projeto de lei de iniciativa popular deverá
circunscrever-se a um só assunto.

§ 2º O projeto de lei de iniciativa popular não po-
derá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Câ-
mara dos Deputados, por seu órgão competente, pro-
videnciar a correção de eventuais impropriedades de
técnica legislativa eu de redação.

Art 14. A Câmara dos Deputados, verificando o
cumprimento das exigências estabelecidas no art. 13
e respectivos parágrafos, dará seguimento a iniciativa
popular consoante as normas do Regimento Interno.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO –
Renan Calheiros.

(DO nº 222, de 19 de novembro de 1998. pág.
9.)

LEI COMPLEMENTAR Nº 62
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Estabelece normas sobre o cálculo, a entre-
ga e o controle das liberações dos recursos dos
Fundos de Participação, e dá outras providências.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O Expe-
diente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Os Pro-
jetos de Decreto Legislativo nºs 209 a 218, lidos an-
teriormente, tramitarão com o prazo determinado de
45 dias, nos termos do art. 233, § 1º da Constituição
Federal, e de acordo com o Regimento Interno da
Casa, receberão emendas pelo prazo de cinco dias
úteis, perante a Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Foi en-
caminhado à publicação parecer da Comissão de
Assuntos Econômicos, que conclui pela apresenta-
ção do Projeto de Decreto Legislativo nº 219, de
2000 (MSF nº 176/2000), que aprova a ”Programa-
ção Monetária relativa ao quarto trimestre de 2000“,
cujo parecer foi lido anteriormente.

Estando em regime de urgência, nos termos
do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno,
a matéria constará da Ordem do Dia da sessão deli-
berativa ordinária de amanhã, quando poderá rece-
ber emendas até o encerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que os Projetos de De-
creto Legislativo n.ºs 18 a 20, de 1999, cujos pare-
ceres foram lidos anteriormente, ficarão perante a
Mesa durante cinco dias úteis a fim de receber
emendas, nos termos do art. 235, II, d, do Regimen-
to Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 523, DE 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, nos termos dos arts. 258 e 260, letra b, nº 2,
do Regimento Interno, requeiro a tramitação conjunta
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do Projeto de Lei do Senado nº148, de 2000, de auto-
ria do nobre Senador Roberto Freire, que “Extingue a
prisão especial e dispõe sobre o cumprimento de
pena em dependência separada”, com o Projeto de
Lei do Senado nº 169, de 2000, de autoria do ilustre
Senador Antero Paes de Barros que “Altera o art. 295
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 –
Código de Processo Penal, que dispõe sobre prisão
especial antes da condenação definitiva.”

Justificação

Ambos os Projetos tratam do mesmo assunto
de forma quase idêntica, sendo que o primeiro tem
precedência por ser mais antigo.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2000. – Se-
nador Jefferson Péres.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O reque-
rimento lido será publicado e, posteriormente, incluí-
do em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inciso II,
alínea ”c“, item 8, do Regimento Interno.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

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

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nos
termos do regimento, solicito minha inscrição para
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – V. Exª
fica inscrito, em primeiro lugar, para uma comunica-
ção inadiável na prorrogação da Hora do Expediente.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

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

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
também solicito a minha inscrição para uma comuni-
cação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Fica asse-
gurada a sua inscrição, em segundo lugar, para uma co-
municação inadiável Senador Sebastião Rocha.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

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

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
da mesma forma, peço a minha inscrição para uma
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – V. Exª
fica inscrito em terceiro lugar, Senador Geraldo Cân-
dido, para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre Senador
Ney Suassuna, por cessão do Senador Edson Lobão,
pelo espaço de vinte minutos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto à tribuna do
Senado Federal para tecer considerações sobre um
dos mais graves problemas que enfrenta a nossa so-
ciedade: a violência.

A violência, infelizmente, se inseriu em nosso
cotidiano, com profundas mudanças nos hábitos soci-
ais de toda a população brasileira, como resultado de
uma perversa conjunção de fatores sociais, econômi-
cos e culturais que modificaram a forma como temos
encarado nosso semelhante, antes com afabilidade e
confiança e agora com desconforto e suspeita.

Casos de violência criminosa, observado em
nosso dia-a-dia, não só na vida pública, mas também
em nossa vida pessoal, demandam que repensemos
a questão, tanto no que se refere à sua prevenção e
repressão como nas mais profundas causas do desa-
juste social que a provocam, uma vez que a significa-
tiva incidência de atos violentos, no Brasil, vêm ele-
vando as estatísticas nacionais a índices alarmantes,
já situados hoje entre os piores do mundo.

Sr. Presidente, a cidadania é uma construção
coletiva, vinculada à participação dos membros de
uma sociedade nas decisões que afetam, tendo como
baluartes fundamentais a garantia de direitos e a exi-
gência de deveres numa relação de igualdade entre
eles. Assim, os problemas de uma sociedade devem
merecer de seus governantes, que são os responsá-
veis maiores pela decisões, a prioridade máxima de
atuação, já que são eles os que promovem, de forma
global, o bem-estar de qualquer comunidade.

Sob tal ótica, torna-se fundamental entender a vio-
lência e atuar vigorosamente sobre suas causas estru-
turais. Essas causas, segundo revelam as conclusões
de relevantes e modernos estudos, estão centradas nas
carências educacionais, na falta de oportunidades de
emprego e na escalada das drogas, inclusive em seu
componente de geração fácil de riqueza.

Igualmente identificados em tais estudos e ain-
da mais alarmante está comprovado que o grupo etá-
rio mais envolvido com a violência como praticante ou
vítima é o de jovens de 15 a 24 anos – vejam os se-
nhores de 15 a 24 anos! – o que nos leva à conclusão
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extremamente desconfortável de que estaremos
comprometendo o futuro do Brasil se não conseguir-
mos mudar esse quadro.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, nós, bra-
sileiros, somos extremamente criativos, inclusive no
campo da violência. Quem leu os jornais de hoje e os
da semana passada pôde constatar que a moda pri-
mavera-verão na área da violência, refiro-me ao Rio
de Janeiro, é a de matar policiais. Todos os dias ma-
ta-se um policial, mesmo estando ele de folga, basta
que o identifique como tal que ele é morto. Aliás, já ti-
vemos outras modas: a do seqüestro – que, embora
mais ameno, ainda existe -; a do seqüestro relâmpa-
go e até a ameaça de seqüestro, onde o seqüestrador
determinava, de antemão, a quantia que queria rece-
ber, senão aquele indivíduo seria o próximo a ser se-
qüestrado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a ausên-
cia de um projeto de amadurecimento orientado de
nossa juventude, que efetivamente elimine a atual ex-
clusão dos jovens, provoca uma descrença no futuro
e nas instituições, que conduz à vulnerabilidade ao
apelo fácil do vício e, ainda pior, das drogas como
meio de enriquecimento.

As drogas são, assim, uma das mais relevantes
causas da violência, por sua abrangência social, eco-
nômica e, por que não dizer, política.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Ney
Suassuna, permita-me um aparte?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Terei
muito prazer em ouvi-lo, Senador Romeu Tuma, prin-
cipalmente porque V. Exª é um especialista na área
de combate à violência.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Nobre Sena-
dor Ney Suassuna, V. Exª traz à tribuna um assunto
que me tem amargurado muito nesses últimos dias.
Pensando assim, sentimos uma espécie de revolta
pela indiferença com que algumas autoridades tratam
esse assunto, dizendo ser normal policiais servirem
de alvo para marginais e bandidos, ou serem caçados
nas ruas, sem nenhum tipo de respeito ou qualquer
tipo de proteção. O fato de a polícia sair às ruas em
manifestos pedindo segurança significa a falência to-
tal do Estado. A população normal tem de ficar per-
manentemente prisioneira do medo, pois a própria
polícia sente o mesmo. Diariamente, ocorrem resga-
tes de prisioneiros nas delegacias, e de forma violen-
ta. O policial sente-se humilhado e imobilizado ao ver
a casa em que trabalha ser invadida e os presos res-
gatados. Essa situação faz com que esse homem não
tenha mais a devoção de que precisa para exercer o

trabalho de proteção à sociedade. Lembro-me que,
há algum tempo, se dizia: ”Ai, do bandido que matar
um policial“. No entanto, hoje, se diz: ”Ai, do policial
que não souber prender com delicadeza o assassino,
o estuprador, o assaltante que violenta as famílias“.
Há uma reviravolta na própria estrutura e no cumpri-
mento do Código de Processo Penal. O rigor da lei
tem de ser realmente viável até a imobilização do
marginal – usando-se o mesmo tipo de agressão até
que ele possa ser imobilizado. Esses indivíduos são
foragidos das prisões, vêm com as armas mais mo-
dernas, invadem delegacias, resgatam os presos, as-
saltam pessoas nas ruas com a maior facilidade. Há
uma reincidência, sob todos os aspectos analisados,
quase que permanente. Não há bandido novo no
mercado. Os que vão acumular os 10% restantes dos
90% de reincidência são os menores que completam
a maioridade. A violência tomou conta das cidades.
Na minha cidade está terrível. De forma que aproveito
o pronunciamento de V. Exª para dar um grito de de-
sespero para que a situação melhore. Devemos ver
com melhores olhos os policiais e devolver-lhes o res-
peito da população. Não deve haver uma suspeita
permanente sobre a ação policial. Eles têm sido inibi-
dos em sua função de dar segurança à população.
Incorporo-me a esse grito de alerta de V. Exª e agra-
deço, como policial, a oportunidade de fazê-lo na pes-
soa de V. Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Muito
obrigado, nobre Senador Romeu Tuma. Incorporo os
dizeres de V. Exª ao meu discurso como uma parte
nobre dele. V. Exª foi ao fulcro da questão. A polícia
não tem condições de combater o crime sem o respei-
to principalmente das autoridades e da imprensa, que
detém um poder importante, senão o mais importan-
te. Eu me referia, Senador Romeu Tuma, a algo que
me preocupa: o fato de que as drogas exponenciaram
todos os problemas.

Na última década, constatou-se o crescimento
de todas as modalidades de delitos de violência em
nosso País: homicídios, roubos, seqüestros, estu-
pros, principalmente no segmento regionalizado das
periferias das grandes cidades brasileiras. Ao qualifi-
carmos e mensurarmos o contexto de tais delitos,
identificamos que o crime organizado, vinculado ao
tráfico de drogas, cresceu e tornou-se o seu respon-
sável mais relevante.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Ney
Suassuna, desculpe-me por interromper V. Exª. Qu-
anto ao problema das drogas, quero fazer um alerta.
Pretendo solicitar ao Presidente da Casa a possibili-
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dade de comparecer à próxima reunião da Interpol,
que se realizará na Grécia no próximo dia 30, ocasião
em que se discutirá, dentre outros assuntos, o tráfico
internacional de drogas. O Brasil sempre foi conside-
rado um país de trânsito. Atualmente, não: há uma
responsabilidade sobre a produção, e o consumo au-
mentou assustadoramente. Não há uma política de
prevenção e de recuperação do usuário de droga.
Discute-se muito a legalização – que é um outro de-
bate –, mas não há investimentos nessa área da parte
do Governo. A lei que dispõe sobre esse tema está
tramitando há mais de um ano. O Senador Artur da
Távola pediu vista e apresentou um outro relatório.
Essa lei objetiva regularizar a matéria, tratando o
usuário de forma diferenciada da prisão, que é o sen-
tido essencial da recuperação, a fim de evitar o con-
sumo, porque é a pressão consumidora que estimula
a produção. Está-se promovendo agora a operação
na Colômbia, que é uma coisa terrível. O Brasil tem
de deslocar força para evitar a passagem para o lado
de cá. Nesse sentido, V. Exª está seguindo a linha
mais correta.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Esse é
o tema de que tratarei a seguir e representa a nossa
preocupação maior.

Surgiram, nos últimos anos, as guerras de gan-
gues na disputa pelo controle e pela distribuição de
drogas, com um crescente envolvimento de crianças
e adolescentes, situação em que as chacinas se tor-
naram comuns e banais, como forma de disputa de
poder.

A ação do Estado em tal contexto tem buscado
atacar os problemas já sobejamente identificados e
alardeados, como a deficiência de nosso sistema pe-
nal, a falência da segurança pública e a corrupção
disseminada do aparato policial.

Sei que há bons e maus policiais. Mas gostaria
que cada um pensasse que profissão é ser policial:
sair com um 38 na cintura de manhã cedo e não saber
se volta para ver a família, ganhando um salário irrisó-
rio. E ainda se exige desse homem que enfrente qua-
drilhas que usam balas traçantes de AR-15.

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – Permi-
te-me V. Exª aparte, Senador Ney Suassuna?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço
V. Exª com muita satisfação.

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – Nobre Se-
nador Ney Suassuna, é louvável a preocupação de V.
Exª com relação a essa questão que hoje cresce no
Brasil assustadoramente. O meu Estado, Mato Gros-
so, era um Estado pacato. Hoje vive um enorme clima

de violência. A nossa capital, Cuiabá, é a terceira
mais violenta do Brasil. Hoje, pela manhã, balearam o
Presidente do PT, o Sindicalista Sivaldo Dias Cam-
pos, dentro de sua casa. Ontem à tarde, mataram um
empresário na porta da Assembléia Legislativa. Além
da questão das drogas, há outros responsáveis pelo
aumento da violência no País: o desemprego e a crise
econômica. Na nossa cidade de Cuiabá, o índice de
desemprego é o dobro do índice nacional. Fui Gover-
nador de Estado, e uma das primeiras tarefas de meu
governo foi restabelecer a dignidade da Polícia Mili-
tar. O policial passou, inicialmente, a receber 11 salá-
rios mínimos; expulsamos mais de quinhentos maus
policiais da corporação. Criamos os Conselhos Muni-
cipais de Segurança, com sedes em cada município e
com linha direta de telefone com o Governador no
caso de ocorrência de qualquer fato grave nos muni-
cípios. O Conselho Municipal de Segurança era aten-
dido imediatamente. Resultado disso: a segurança
pública funcionou como nunca no Estado. O soldado
ficava satisfeito, ganhando um soldo razoável de 11
salários mínimos. Havia o gatilho, porque a inflação
era alta naquela oportunidade. Fui o único Governa-
dor do Brasil a conceder o gatilho – se o índice da in-
flação subia para 40%, os servidores recebiam 40% a
mais no contracheque no mês seguinte. O que está
havendo é que os policiais ganham um salário de
fome, que não dá sequer para alimentar a sua família.
No mês passado, um policial em Cuiabá suicidou-se
com um tiro na cabeça. Deixou uma carta para a mãe
dizendo o motivo: ele percebeu que, para dar conta
da sobrevivência da família, tinha de praticar atos ilíci-
tos com os quais não concordava, a sua consciência
não permitia. Então, ele preferiu morrer. O soldo que
recebe o policial é tão irrisório que não dá para nada.
O problema hoje dos governantes diz respeito ao
Estado mínimo, de querer colocar em segundo plano
o serviço público – e aí incluo a segurança pública –,
de pagar um salário irrisório, o que gera essa segu-
rança pública que aí está, sem estrutura, sem muni-
ção, sem arma. A segurança não é prioridade. No
meu Estado, por exemplo, a segurança só funciona
com o apoio da prefeitura, que fornece a gasolina
para o carro andar, aloca prédio e implanta uma série
de benefícios. Então, a grande responsabilidade, a
responsabilidade maior da crise social que vivemos é
a incompetência da maioria dos governantes no Bra-
sil com relação à segurança pública. Por isso essa si-
tuação se agrava a cada dia. E não adianta fazer pla-
no federal, na última hora, com a crise social piorando
no Brasil, com o desemprego avançando e a popula-
ção empobrecendo. Não se resolverá a questão soci-
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al dessa maneira. Parabéns a V. Exª pelo seu pronun-
ciamento.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Muito
obrigado, nobre Senador Carlos Bezerra. Fico muito
feliz com a intervenção de V. Exª. O que V. Exª aca-
bou de falar do seu Estado é verdadeiro até mesmo
para Brasília, uma cidade que não tinha tradição de
violência e na qual, agora, temos visto uma seqüên-
cia de atos de brutalidade e selvageria.

Vários prefeitos da Paraíba estão visitando Bra-
sília pela primeira vez. Conversávamos sobre isso.
Eu lhes dizia que vinha fazer este discurso. O Prefeito
de Cabedelo, por exemplo, Júnior, acabou de me di-
zer que, nos últimos quatro anos, aumentaram em
75% todos os tipos de crime. A Paraíba era uma ilha
de tranqüilidade. Havia os crimes emocionais, passio-
nais, mas roubos, estupros seguidos de assassinato
não eram freqüentes. O País todo está assim. É preciso
tomar cuidado, até porque outros vetores igualmente
relevantes e alarmantes estão diante das nossas vistas,
como, por exemplo, a internacionalização do tráfico de
drogas e a nossa proximidade de uma das maiores re-
giões produtoras mundiais, o que vai requerer a nossa
ação imediata, principalmente porque a Colômbia será
protagonista de intensa luta para diminuição do narco-
tráfico, a qual poderá refletir-se no Brasil.

O Plano Colômbia, assim denominado um conjun-
to de ações militares a serem desenvolvidas contra os
produtores e traficantes no país vizinho, embute grave
risco à nossa segurança, uma vez que se pode antever
como natural a migração dos cenários ora instalados na
Amazônia colombiana para a Amazônia brasileira, fron-
teiriça e ainda desguarnecida de proteção efetiva.

Temos de prover as Forças Armadas de recursos
para a defesa do nosso território e patrulhamento da-
quela fronteira, sob pena de nos tornarmos um novo
pólo da criminalidade relacionada às drogas. A oportu-
nidade do tema é inegável, uma vez que ora se discute
o próximo orçamento nacional e assume urgência e re-
levância a modernização da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, para que, com sua ação firme e eficiente
no território amazônico, possam transmitir à Nação a
tranqüilidade de que não estaremos sediando as ati-
vidades criminosas do narcotráfico.

Faço um alerta aos meus companheiros, aos
meus Pares no Senado. Aprovamos, nesta Casa, um
empréstimo de R$500 milhões para a Marinha, e a
contrapartida não foi colocada no Orçamento. Há dois
anos não se faz nada. Agora, estamos lutando por um
empréstimo para a Aeronáutica, pois, dos seus 700
aviões, 49 estão voando e o restante está parado, es-

perando peça. Não há como recuperá-los, lembra o
Senador Romeu Tuma. Para o Exército, consegui-
mos aprovar oito helicópteros, mas seriam necessári-
os muitos mais para uma região do tamanho da Ama-
zônia. Estamos diante de um fato que pode ser uma
tragédia futura. Por isso, precisamos estar precavi-
dos.

No plano interno, temos também premente ne-
cessidade de atuação do Estado na reformulação das
ações de segurança pública, tanto para o combate di-
reto ao tráfico de drogas como para a prevenção e re-
pressão da violência a ele associada.

Sr. Presidente, é fundamental que seja implan-
tado, de forma explícita e conseqüente, o Programa
Nacional de Segurança, anunciado pelo Governo Fe-
deral há mais de dois meses, cujas ações operacio-
nais ainda não se materializaram e, portanto, não pro-
duziram os efeitos almejados.

O reaparelhamento das polícias, a adequação e
profissionalização dos efetivos policiais civis e milita-
res, a implantação de sistemas justos de remunera-
ção e, principalmente, a restauração de sua credibili-
dade perante a sociedade são fundamentais para que
a segurança pública, dever constitucional do Estado,
torne-se uma realidade visível aos cidadãos.

No entanto, como educador que sou, tenho que
ressaltar minha fé suprema em que somente uma
ação estrutural no cenário educacional, que resgate
os valores maiores da cidadania, do convívio social e
do nacionalismo, poderá ter sucesso definitivo sobre
os graves problemas da violência.

Temos que educar – e educar bem – para que,
em vez da tentação do vício, nossos jovens tenham
interesse e oportunidade de crescer como homens
sérios, honestos e preparados para construir um Bra-
sil melhor. Não é tarefa fácil, nem de retorno imediato,
mas somente a perseverança e a permanente aten-
ção dos homens públicos para a questão educacional
renderão os frutos que todos desejamos.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ney Suassu-
na, o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Por per-
muta com o Senador José Fogaça, concedo a palavra
ao Senador Paulo Hartung.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a redemocratiza-
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ção do País fortaleceu o processo de independência
entre os Poderes. A Constituição de 1988 teve papel
fundamental no processo de autonomia de Estados e
Municípios para a tomada de decisões. Do princípio à
prática, no entanto, foram reveladas falhas nesse pe-
ríodo, o que é próprio da transição do autoritarismo,
que vigorou no País por cerca de 20 anos, para um re-
gime de constante aperfeiçoamento das instituições
na busca da democracia plena.

Uma distorção que motiva intensas discussões,
sobretudo nesta Casa, é o descontrole orçamentário
de Estados e Municípios, decorrente da falta de pla-
nejamento no que tange a investimentos e gastos em
geral. É inegável que alguns dirigentes dos chama-
dos poderes autônomos julgam que o princípio da au-
tonomia os dispensa de obedecer a limites legais ou
de bom-senso para suas pretensões de despesa – é
como se autonomia pudesse ser confundida com so-
berania, Sr. Presidente. Atuam como se tivessem à
sua disposição um cheque em branco, com o qual po-
dem sacar o que bem entenderem, para arcar com
seus gastos, muitas vezes descontrolados, especial-
mente com a folha salarial, que constitui a parcela
majoritária dos orçamentos dos Legislativos e Judi-
ciários.

Para coibir tais excessos, o Congresso Nacional
aprovou este ano duas alterações legislativas da mai-
or relevância. A primeira é a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF). A outra, a Emenda Constitucional nº 25,
que vigorará a partir do ano que vem, limitando os
gastos municipais com as Câmaras de Vereadores.

A Lei de Responsabilidade Fiscal está neste
momento no centro do debate político, Sr. Presidente,
em decorrência do julgamento de pedidos de limina-
res em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) e de
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin),
apresentada por três Partidos, PT, PSB e Pc do B,
questionando a constitucionalidade de alguns dos
seus artigos.

Considero equivocada a denominação de Adin
dos Partidos de Oposição, conforme convencionou a
na mídia. Primeiro, porque pelo menos dois dos três
Partidos que a subscrevem são governo em Estados
e Municípios e, como tal, sofrem com os excessos co-
metidos, em gastos, pelos poderes citados. Depois,
porque tal ação não foi subscrita pelos outros Parti-
dos que estão fora da aliança que dá sustentação ao
Governo Federal.

Por fim, porque, especificamente no caso do art.
20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que detalha a
limitação de gastos com pessoal subdivididos por es-

fera de poder, há outras ações, apresentadas por diri-
gentes de órgãos, especialmente Assembléias Legis-
lativas, Tribunais de Contas e Tribunais de Justiça es-
taduais, que certamente se encontram desenquadra-
dos diante dos limites ali previstos.

O art. 169 da Constituição Federal determina
que lei complementar fixe limite de despesas com
pessoal da União, Estados e Municípios. Duas leis,
conhecidas como Lei Camata 1 e Lei Camata 2, fo-
ram aprovadas pelo Congresso Nacional, procurando
disciplinar os conflitos de interesse dos Poderes.

A Lei de Responsabilidade Fiscal veio em segui-
da, reforçando o mesmo princípio constitucional e de-
talhando o limite das despesas públicas com pessoal
em sublimites específicos para cada um dos Poderes.
Ou seja, mantidos os percentuais globais da lei anteri-
or para cada uma das três esferas de governo, esses
foram discriminados em percentuais para cada poder,
o que é absolutamente correto. Assim, a folha salarial
do Legislativo federal foi limitada em 2,5% da receita
corrente federal; a do estadual, em 3%, e a do munici-
pal, em 6%.

Essa inovação é fruto das audiências públicas
realizadas no Congresso Nacional durante o exame
do primeiro anteprojeto do Governo Federal que tra-
tou do assunto. Pode-se dizer, a bem da verdade, que
sua origem é fruto da pressão das autoridades esta-
duais e municipais sobre o Legislativo federal para
que houvesse um aperfeiçoamento da legislação,
que até então não impunha limites de gastos ao Po-
der Legislativo nem ao Poder Judiciário.

No caso das Unidades federadas que ultrapas-
savam o antigo limite global de gasto com pessoal, ou
viessem a fazê-lo, o ônus do ajuste acabava incidin-
do, em geral, apenas sobre o Executivo, que, por sua
vez, já tinha seu raio de manobra limitado pelos gas-
tos com inativos, com pensionistas, e assim por dian-
te.

Ao conduzirem suas políticas de pessoal com
total autonomia, os Poderes Legislativos e, no caso
dos Estados, também o Judiciário e o Ministério Públi-
co ficavam imunes a qualquer redução de gasto com
pessoal diante da chamada Lei Camata.

Isso, Sr. Presidente, quando não ocorria o pior;
ou seja, os esforços de ajustes promovidos no âmbito
dos Executivos municipal e estadual, por vezes até à
custa de demissão de servidores, podiam ser com-
prometidos pelos ditos poderes autônomos quando, à
parte desse processo, concediam aumentos salariais
e/ou contratavam novos servidores, o que resultava
em maiores gastos com pessoal.
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O quadro que acabo de descrever foi apresenta-
do por secretários de Fazenda, Prefeitos e Governa-
dores, durante audiências públicas no Congresso Na-
cional que discutiram o projeto que deu origem à Lei
de Responsabilidade Fiscal. Das discussões partici-
param, inclusive, membros dos Partidos que apre-
sentaram a Adin que questiona o art. 20 da referida
lei. Deve ainda estar na memória de muitos dos Srs.
Senadores, por exemplo, o depoimento do Governa-
dor de Alagoas, Ronaldo Lessa, que relatou aqui os
excessos cometidos por outros poderes naquele
Estado.

Para corrigir tal distorção na administração das
finanças públicas, atenuando os conflitos entre pode-
res no âmbito de cada governo e criando mecanismos
mais eficazes e justos para imposição dos limites de
gastos com pessoal, a Lei de Responsabilidade Fis-
cal, em seu art. 20, fixou o teto de gasto com pessoal
de cada esfera de governo em proporções específi-
cas para cada uma de suas esferas. Para isso, foi le-
vada em conta a distribuição da folha salarial entre os
mesmos poderes efetivamente observada para o
conjunto dos governos estaduais ou municipais.

Gostaria de registrar nesta tribuna números atu-
ais sobre os gastos de alguns órgãos dos Poderes.
São estatísticas que fazem parte de levantamentos
de maior fôlego que vêm sendo realizados pela Se-
cretaria para Assuntos Fiscais do BNDES.

Primeiro, quero mencionar dados extraídos da
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), de
1988, cujas informações foram prestadas pelos pró-
prios órgãos contratantes de pessoal. Não pude dei-
xar de observar algumas discrepâncias entre as fo-
lhas salariais de um mesmo poder de um para outro
Estado.

No caso dos legislativos estaduais, no extremo
de menores despesas per capita estão três Estados
que pouco têm em comum – é bom que se ressalte –,
São Paulo, Bahia e Ceará, e cada um gasta apenas
três reais (R$3,00) por habitante. O custo salarial é
três vezes maior, chegando à casa dos dez reais
(R$10,00) por habitante, em Estados como Pará, Ro-
raima, Sergipe, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No ex-
tremo do absurdo, a folha salarial dos mesmos ór-
gãos apresenta números que se aproximam da casa
dos vinte reais (R$20,00) por habitante no Rio Grande
do Sul, Roraima e Acre, e chega a cinqüenta e seis re-
ais (R$56,00) no Distrito Federal.

No caso dos judiciários estaduais, também são
informadas pelos próprios órgãos distorções entre os
Estados, oscilando o custo por habitante de suas fo-

lhas salariais de perto de dez reais (R$10,00) em Per-
nambuco, Bahia e Ceará, para quinze reais
(R$15,00) em Minas Gerais e Paraná, ou vinte e cinco
reais (R$25,00) no Rio de Janeiro, até chegar à casa
dos quarenta reais (R$40,00) em São Paulo, no meu
Estado, Espírito Santo, e Acre.

É preciso mencionar ainda alguns indicadores
extraídos da execução orçamentária dos governos
estaduais e municipais, por esses informados à Se-
cretaria do Tesouro Nacional.

No caso dos legislativos municipais, Sr. Presi-
dente, as estatísticas de 1996 revelam uma perversa
tendência: quanto menor a prefeitura, quanto mais
pobre a região, proporcionalmente mais se gasta com
as Câmaras de Vereadores. O dado mais simbólico
desse quadro é uma comparação entre o custo total
do legislativo local e a despesa com saúde e sanea-
mento.

Numa amostra de cerca de quatro mil Municípi-
os, em 400 deles, Sr. Presidente, gasta-se com o Le-
gislativo mais do que com saúde e saneamento.
Estes Municípios e outras 1.200 cidades gastam com
a Câmara de Vereadores 50% ou mais do que se gas-
ta com saúde. No total, Sr. Presidente, três mil cida-
des, ou 60% da amostra, gastam com o Legislativo
30% ou mais do que aplicam em saúde pública, que é
uma área fundamental.

Em todo o País, Sr. Presidente, mesmo compu-
tando as grandes cidades em que menos pesam as
Câmaras, essas gastaram perto de um quarto de toda
a despesa com saúde e saneamento. Em valores atu-
alizados, aquelas consomem cerca de R$2,5 bilhões,
mais da metade do orçamento do Fundo Nacional de
Combate à Pobreza, quando em muitos países, onde
não há sequer pobreza, ou muito pouca pobreza, ou
ela é mínima, os Vereadores não recebem ou, quan-
do recebem, recebem apenas pelas sessões efetiva-
mente realizadas.

Dados do ano passado sobre despesas estadu-
ais são ainda mais impressionantes: no conjunto de
todos os Estados da Federação, o gasto com o Legis-
lativo somou R$2,9 bilhões, e com o Judiciário, R$9,8
bilhões. Para se ter uma idéia das proporções relati-
vas, basta dizer que o gasto consolidado dos Estados
com saúde e saneamento foi da ordem de R$9,6 bi-
lhões; com segurança pública, R$9,7 bilhões; com
transporte, R$5 bilhões, e com a agricultura, R$2 bi-
lhões.

Uma análise individual, Sr. Presidente, revela
resultados ainda mais surpreendentes ao confrontar
os gastos dos Estados com seus legislativos e judiciá-
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rios. Em 1999, foi elaborado um ranking do tamanho
dos gastos daqueles Poderes, na proporção da popu-
lação, da receita corrente estadual e das respectivas
economias (medida pelo Produto Interno Bruto esta-
dual), expresso num indicador que variava de zero a
um.

No extremo dos que menos despendem perma-
necem São Paulo, Ceará e Bahia. No extremo dos
que gastam excessivamente em relação aos próprios
Estados surgem Amapá, Roraima, Acre, Rondônia e
Alagoas.

Impressiona, Sr. Presidente, que a despesa to-
tal do Legislativo no ano passado tenha sido de no-
venta e cinco reais (R$95,00) por habitante no Ama-
pá; sessenta e cinco reais (R$65,00) no Acre, e trinta
e um reais (R$31,00) em Alagoas, quando ficou em
apenas seis reais (R$6,00) no Ceará e em oito reais
(R$8,00) na Bahia.

A situação não é diferente no caso do Judiciário:
a despesa per capita, em 1999, chegou a cento e vin-
te e um reais (R$121,00) no Amapá; setenta reais
(R$70,00) no Acre; trinta e seis reais (R$36,00) em
Alagoas, contra apenas doze reais (R$12,00) no Ma-
ranhão.

Não há a menor justificativa para tamanhas dis-
crepâncias entre poderes que têm exatamente a
mesma função em todos os Estados Federados e em
todos os Municípios, além do absurdo de custarem
proporcionalmente mais justamente nas unidades fe-
deradas mais pobres do País e menos nas mais ricas.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, Sr. Presiden-
te, limita por Poder as despesas efetivamente realiza-
das com pessoal nos últimos quatro quadrimestres.
Os limites fixados pela Lei são permanentes, ou seja,
devem ser observados em qualquer período e não
apenas durante um exercício financeiro.

Enquanto isso, a Lei de Diretrizes Orçamentá-
ria, a conhecida LDO, fixa regras para a divisão entre
cada um dos Poderes do montante de recursos de um
ano específico, diferentemente dos limites que se
aplicam somente ao período de doze meses do exer-
cício orçamentário.

Há que se ressaltar que o resultado das últimas
eleições, que ainda não terminaram ainda haverá o
segundo turno –, colocou e colocará responsabilida-
des importantes nas mãos dos partidos que ajuiza-
ram a Adin no Supremo questionando artigos da Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Quero reafirmar desta tribuna que, na minha vi-
são, responsabilidade fiscal não é uma imposição de
fora para dentro do nosso País e nem significa uma

ameaça à soberania nacional. Quanto ao equilíbrio
fiscal, não há pressão de ninguém, a não ser da nos-
sa consciência de cidadania. Responsabilidade fiscal
e equilíbrio fiscal são imperativos dos interesses in-
ternos, até porque, na maioria das vezes, o desequilí-
brio fiscal e a gastança na execução do Orçamento
sempre beneficiaram pequenos grupos de pressão
no nosso País e não são feitos para resolver as gra-
víssimas carências sociais existentes em nossa soci-
edade, de Norte a Sul do nosso País.

Gastança e execução orçamentária sem contro-
le, Sr. Presidente, são sinônimo de inflação. E infla-
ção é um imposto perverso que penaliza toda a socie-
dade, atingindo diretamente as camadas desassisti-
das, os pobres da nossa sociedade, que não têm me-
canismos de proteção para seus ganhos.

Cumpre dizer também que descontrole orça-
mentário e fiscal e irresponsabilidade fiscal empurram
a taxa de juros para níveis estratosféricos, inviabili-
zando a atividade produtiva no Brasil e, conseqüente-
mente, a geração de emprego e de renda.

O meu Partido, o PPS, é a favor da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, tanto que votou pela sua apro-
vação na Câmara e no Senado. No entanto, o meu
Partido e eu também, que tenho expressado a minha
posição, não votamos de olhos fechados. Não pensa-
mos também que essa lei está pronta e acabada.
Entendemos, desde o início da discussão da lei até a
sua aprovação, que estávamos diante de uma pro-
posta que criava mecanismos capazes de colocar or-
dem nos gastos nas três esferas de Poder, mas que
exigiria, no futuro, uma nova rodada de discussões,
visando ao seu próprio aperfeiçoamento. É muito difí-
cil, porém, imaginar que uma lei que nem bem entrou
em vigor receberá uma modificação tão profunda por
parte do Judiciário.

Para encerrar, quero aqui fazer um apelo direto,
como Senador, como representante da população do
meu Estado e – creio do povo brasileiro, aos Minis-
tros do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
preservem a Lei de Responsabilidade Fiscal confor-
me aprovada pelo Congresso Nacional depois de am-
pla discussão envolvendo representantes de todos os
Poderes, nos três níveis da administração. Creio que
não é o momento de rever a lei volto a dizer. É preciso
que haja um prazo para a sua execução e que uma
nova avaliação possa ser feita a seu tempo, envol-
vendo novamente todos os Poderes, como aconte-
ceu nessa primeira rodada, com a mediação sempre
equilibrada e necessária do Poder Legislativo.
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É essa a posição que queria transmitir à Casa.
Na verdade, o País está descobrindo que, quando
conseguimos iniciar um processo de diminuição dos
índices inflacionários no nosso País, quando começa-
mos a debelar a inflação, nós, os administradores pú-
blicos e a iniciativa privada começamos também, len-
tamente, a entender que dinheiro não nasce em árvo-
re, que determinação política é algo necessário. Pre-
cisamos de uma estrutura pública organizada para
transformar a determinação política numa ação de
governo que leve a minorar os problemas da maioria
do nosso povo. Por isso, fica aqui a minha palavra.

Sei que, nos próximos dias, nas próximas horas,
o Supremo Tribunal Federal deverá decidir sobre es-
ses artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, parti-
cularmente o art. 20, que, pela primeira vez, dá res-
ponsabilidade aos Poderes Executivos municipal, es-
tadual e federal e, ao mesmo tempo, aos Poderes Le-
gislativo e Judiciário em relação ao gasto público.

Não podemos confundir autonomia financeira,
que é muito importante para os Poderes, com sobera-
nia, com cheque especial em branco. Isso não vai
existir em lugar algum do mundo. Penso que o espíri-
to da responsabilidade fiscal deve preservar a nossa
ação de governo.

É esse o meu posicionamento, Sr. Presidente.
Agradeço ao Senador José Fogaça, que me cedeu o
tempo. Por último, agradeço à Comissão de Assuntos
Econômicos, que hoje aprovou um projeto da maior
importância para toda a região litorânea do nosso
País, incluindo a região litorânea do meu Estado, o
Espírito Santo. Refiro-me ao projeto que vai encami-
nhar um novo conceito de terreno de marinha, fazen-
do com que os Municípios, as cidades brasileiras,
possam ser os administradores desse bem público,
diferentemente da atual administração de Brasília,
que está muito distante e que traz muitos problemas
jurídicos e aborrecimentos principalmente para os
moradores que vivem nas áreas ditas de terreno de
marinha.

A CAE deu um passo importante. O Senador
Jefferson Péres foi o Relator desse projeto de minha
autoria. Conseguimos um acordo que envolveu o pró-
prio Poder Executivo, o Ministro Martus Tavares, o
Secretário Executivo Guilherme Dias e também o Co-
mando da Marinha, que participou dessa negociação.
Quero também, aproveitando este momento, agrade-
cer a todos os Senadores pela colaboração prestada
visando à solução desse gravíssimo problema exis-
tente no País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra por 20 minutos ao Senador Carlos Patrocí-
nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em junho des-
te ano de 2000, trouxe a este colendo Plenário a situ-
ação das Zonas de Processamento de Exportação e
a importância das mesmas para o efetivo desenvolvi-
mento regional em nosso País. Embora criadas por
uma lei que se encontra plenamente em vigor, as
ZPEs permanecem em compasso de espera, porque,
segundo documento citado naquela oportunidade, a
equipe econômica é contra.

Apesar de parecer surrealista, a realidade brasi-
leira compreende leis que pegam e leis que não pe-
gam, apesar de aprovadas, promulgadas e publica-
das. Até agora, a Lei das ZPEs o Decreto-lei n.º
2.452, de 1988 jaz no limbo, aguardando a devida im-
plantação, isto é, ainda não pegou, o que impede a
geração de milhares de empregos.

Esse descaso com a melhoria do nível de quali-
dade de vida da população assume proporções ver-
dadeiramente cruéis no que tange às determinações
constantes da Lei n.º 8.842, de 4 de janeiro de 1994.
Isso porque, nobres Colegas, as diretrizes desse di-
ploma legal, que dispõe sobre a política nacional do
idoso, vêm sendo implantadas de forma muito tímida
e lenta, mesmo nas capitais dos Estados que apre-
sentam maior índice populacional.

Em 1990, ainda no meu primeiro mandato nesta
Casa, na condição de membro da Comissão de
Assuntos Sociais, tive a honra de presidir a Subco-
missão do Idoso. A finalidade daquele organismo era
sugerir a adoção de uma política voltada para a assis-
tência às pessoas que se encontram na terceira ida-
de, inclusive àquelas que se defrontam, por diversos
e diferentes motivos, com a contingência de viverem
em instituições públicas ou privadas – os chamados
idosos institucionalizados.

Uma diretriz norteou os trabalhos da Subcomis-
são: a necessidade de se preservar a dignidade dos
idosos. Buscávamos instituir uma política que conce-
desse aos nossos anciãos a possibilidade de um
atendimento humano em uma sociedade justa.

Apesar de muito distantes do que preconiza a
Lei nº 8.842/94, podemos identificar algumas ativida-
des nesse sentido ao longo desses seis anos decorri-
dos. Assim é que o Ministério da Previdência e Assis-
tência Social tem envidado esforços para estabelecer
tanto um diagnóstico desse segmento da população
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quanto as estratégias para a inserção do mesmo no
respectivo contexto social.

Levando-se em consideração as variáveis inter-
venientes, estima-se que, até o ano 2020, o grupo de
65 anos e mais deverá ultrapassar um total de 20 mi-
lhões de indivíduos. Esse incremento de 12 milhões
de pessoas deverá ocorrer principalmente nas áreas
urbanas e entre as mulheres.

É óbvio, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que o perfil das demandas por políticas sociais deve-
rá ser modificado. Com um envelhecimento populaci-
onal significativo, as doenças crônico-degenerativas
assumem maior peso. Em conseqüência, ocorrerá
um maior custo das internações e tratamentos, já que
se exigirão equipamentos e medicamentos muito
mais caros.

Observa-se, em nosso País, o crescimento da
participação do segmento idoso no mercado de traba-
lho. Embora seja essa uma tendência internacional,
são muito diversas as razões dos brasileiros que têm
mais de 60 anos. Nos países desenvolvidos, uma das
razões mais fortes é a terapia ocupacional. Sabe-se
que o indivíduo que trabalha se sente mais forte, mais
ativo e mais participante.

No Brasil, a maioria da população economica-
mente ativa idosa é composta de pessoas aposenta-
das, e mais de 60% dessas estão em atividades agrí-
colas. As tarefas desgastantes, características do se-
tor rural, evidenciam a necessidade financeira, e não
psicológica, daqueles que as desempenham.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é mais do
que reconhecido que a capacidade de produção dos
idosos é menor do que a dos demais adultos. Não se
ignora, outrossim, que o rendimento dos mais velhos
representa uma parcela importante – e geralmente in-
dispensável – da renda familiar, geralmente entre
32% e 45% do rendimento doméstico. É claro que
essa participação se reduz proporcionalmente ao
avanço da idade, tornando-se muito menor a partir
dos 75 anos.

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Concedo o aparte a V. Exª com muito prazer.

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) – Se-
nador Carlos Patrocínio, quero associar-me a V. Exª.
Infelizmente não pude acompanhar o seu pronuncia-
mento na íntegra, mas louvo a preocupação de V. Exª
com uma política mais responsável e conseqüente
para os nossos idosos. E aproveito a oportunidade
para aparteá-lo, porque a Comissão de Assuntos So-

ciais – não sei se V. Exª mencionou esse fato em seu
pronunciamento; como eu disse, cheguei aqui atrasa-
do – criou, na atual Legislatura, uma Subcomissão do
Idoso, que vinha sendo presidida pelo Senador Luiz
Estevão. Com a sua cassação, no entanto, a Subco-
missão tenderia a ficar órfã, mas lhe digo que isso não
vai acontecer, pois tanto eu quanto o Senador Leo-
mar Quintanilha, do Estado de V. Exª, já nos coloca-
mos à disposição da Comissão de Assuntos Sociais,
para que possamos conduzir essa Subcomissão no
sentido de buscar alternativas para minimizar os gra-
ves problemas por que passam aqueles que já estão
nessa faixa etária, também chamada de ”melhor ida-
de“ – tentou-se chamá-la de terceira idade, mas me
parece que o termo mais apropriado é ”melhor idade“.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Qu-
ando bem vivida.

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Associo-me a V. Exª e, mais uma vez, coloco-me à
disposição da Comissão de Assuntos Sociais. O Pre-
sidente da Comissão, Senador Osmar Dias, e a Vi-
ce-Presidente, a Senadora Heloísa Helena, aqui pre-
sente, sabem disso. Independentemente de quem te-
nha sido o idealizador da Subcomissão, é importante
que o Senado compreenda que esse é um segmento
importante. Portanto, nós, Senadores, temos que nos
preocupar com ele. Por esse motivo, coloco-me à in-
teira disposição da Comissão, para que possamos
dar continuidade aos trabalhos iniciados na Subco-
missão. Muito obrigado, Senador Carlos Patrocínio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Eminente Senador Sebastião Rocha, alegro-me pela
participação de V. Exª neste meu discurso, sobretudo
quando V. Exª assegura que já existe, no âmbito da
Comissão de Assuntos Sociais, a preocupação com o
idoso. Foi esse mesmo sentimento que nos moveu
nos idos de 1994, quando instituímos a Subcomissão
do Idoso – eu era Presidente à época – e acabamos
por aprovar a lei que citei, que trata da Política Nacio-
nal do Idoso.

Estamos aqui, portanto, cobrando mais ação
das autoridades, no sentido de implementar uma polí-
tica consentânea com as necessidades desse seg-
mento importante da nossa população, que vem cres-
cendo de maneira muito significativa. Conforme citei,
deverá haver 20 milhões de idosos no ano 2020. É
necessário, pois, que procuremos atender, de manei-
ra preventiva, àquelas demandas que existirão daqui
a 20 anos.

Eu já havia tomado conhecimento da Subcomis-
são do Idoso, mas o aparte de V. Exª faz com que nos
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sintamos mais tranqüilos, porque certamente esta
Casa haverá de continuar adotando as medidas para
que haja uma política voltada para a terceira idade. V.
Exª, como também a Senadora Heloísa Helena, é
muito jovem, mas muitos de nós já estão adentrando
essa idade. É necessário que haja uma política volta-
da para essa finalidade.

Esta é uma razão que devemos nos lembrar
constantemente: todas as vezes em que os benefíci-
os previdenciários são alterados – para mais ou para
menos – não se atingem somente os indivíduos em
questão, mas uma fração importante dos rendimen-
tos de famílias inteiras. Apenas a título de informação,
Srªs e Srs. Senadores, mais de 36 milhões de
ex-trabalhadores, hoje aposentados, recebem um sa-
lário mínimo por mês.

Com a tendência a se efetivar a permanência
dos idosos no contexto doméstico, espera-se que as
famílias assumam de forma ampla seu papel de pro-
teção social. Tal expectativa encontra sérios obstácu-
los na realidade incontestável da família nuclear (pou-
cos membros, geralmente pais e filhos), que reside
em pequenos apartamentos e quase sempre se en-
contram à noite, às vezes tarde da noite. É comum
que os membros da família estudem e trabalhem ou
tenham dois empregos para melhorar a situação fi-
nanceira.

Ocorre, então, um dos problemas mais comuns
enfrentados pelos idosos: a solidão. Estudos geriátri-
cos indicam que 7% dos que têm idade superior a 65
anos sofrem com a falta de atenção dos familiares.
Em 15% desses casos, o sentimento de abandono é
tamanho que o idoso termina por cometer suicídio.

A forma correta de se enfrentar essa questão é
viabilizar alternativas de ocupação e lazer a preços
reduzidos para essa camada populacional. Algumas
soluções vêm sendo apontadas em vários Municípios
pelos próprios idosos, conforme ocorreu no passado
mês de setembro, aqui mesmo no Distrito Federal.
Muitas vezes, as respostas vêm do entrosamento da
comunidade com o Governo, como a cessão de locais
adequados à realização de eventos socioculturais.

As atividades realizadas por grupos de idosos
podem suprir lacunas do ambiente familiar, além de
dar algum sentido de vida, algum objetivo aos que se
encontram em idade avançada. Podemos imaginar,
senhoras e senhores, como deve ser difícil e desgas-
tante para indivíduos que desenvolveram atividades
intelectuais se sentirem, de repente, isolados, deso-
cupados, marginalizados – é quando a aposentadoria
se transforma em punição.

Costumamos nos preocupar pouco com esse
assunto, já que vivemos num turbilhão de atividades,
mas permitam-me recordar-lhes que muitos de nós
estamos nos aproximando dessa etapa da vida. A
média de idade no Senado Federal localiza-se em tor-
no dos 58 anos. Acima de 60 anos, estão 31 Srs. Se-
nadores; dentre esses, 24 com mais de 65 anos.

Isso, nobres Colegas, é exatamente o que está
ocorrendo com a população brasileira. Até poucas
décadas, o Brasil era um país de jovens. Agora, enca-
minhamo-nos para mais de 33 milhões de idosos no
ano de 2025, conforme indicam algumas projeções.
Precisamos nos preparar para as mudanças neces-
sárias, para que as dificuldades não venham a nos
surpreender.

Um exemplo simples dessas dificuldades se si-
tua no campo da Medicina. Em pronunciamento reali-
zado em 1990, referente à Lei dos Idosos, alertei para
a necessidade urgente de formação de recursos hu-
manos. Essa necessidade permanece praticamente
a mesma. Existem pouco mais de 600 geriatras em
atividade; raros são os cursos de Medicina que ofere-
cem disciplinas específicas. Em São Paulo, apenas
três universidades contemplam a especialização em
Geriatria.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso
que a questão seja focalizada da maneira correta. Da
mesma forma que se sabe que a criança não é um
adulto em miniatura, o idoso não é um adulto envelhe-
cido. São fases inteiramente distintas, necessitando,
cada uma delas, de tratamento especializado.

Para que fique clara essa diferença, ouçam, por
gentileza, a seguinte situação: nos postos de saúde
da rede pública, os médicos costumam verificar a
pressão arterial do idoso da mesma forma que a de
qualquer um de nós: em uma única posição, geral-
mente sentado. Existe uma deficiência, denominada
hipotensão ortostática, que é uma das principais cau-
sas de lesões em idosos com problemas ortomolecu-
lares, como osteoporose, por exemplo. Pois bem, no-
bres Colegas, essa doença se caracteriza por uma
súbita queda de pressão no momento em que o paci-
ente se levanta. O diagnóstico é muito simples; basta
medir a pressão com o paciente deitado e depois com
ele de pé. É muito comum o paciente idoso se levan-
tar, desmaiar, cair e fraturar os ossos da perna. O ge-
riatra sabe os procedimentos e a orientação correta
para minimizar esse problema.

O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Concedo o aparte ao nobre Senador Lauro Campos,
com muita honra.

O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) – Emi-
nente Senador Carlos Patrocínio, V. Exª está discor-
rendo, com muita propriedade, a respeito dos meus
companheiros de faixa etária. Considero que há algu-
mas culturas em que os da terceira idade são cerca-
dos de uma série de cuidados, de uma série de aten-
ções, e, nessas sociedades, a idade, a experiência,
aparece como um valor positivo. E a família, o grupo
familiar vai-se constituindo, vai voltando seus olhos
para os conselhos daqueles que adentram a terceira
idade. A experiência que adquirimos e incorporamos
lentamente faz com que, um dia, assustemo-nos com
o tempo passado. Percebemos então que já não so-
mos mais jovens e sim idosos, velhos, fazemos parte
da terceira idade. A nossa sociedade, no entanto, que
despreza aqueles valores a que me referi e que tem
como valor principal a eficiência, a produtividade,
descarta os velhos. Assim, as pessoas que se encon-
tram entre os 40 e 50 anos de idade, em uma socieda-
de como a nossa, são consideradas imprestáveis
para muitas profissões. Nas vezes em que fui à Euro-
pa, voluntária ou involuntariamente, e quando lá mo-
rei, verifiquei a diferença que existe entre o envelheci-
mento lá e o envelhecimento aqui. Na Inglaterra, na
França ou mesmo na Itália, por exemplo, os idosos
são cercados de uma série de cuidados. Eles passei-
am, têm ônibus para levá-los aos jardins, onde escu-
tam música. Há músicos para distrair as pessoas da
terceira idade, assim com há, obviamente, geriatras e
atenções que fazem com que a terceira idade, a velhi-
ce, não seja tão penosa. No Brasil, falta tudo para o
velho: falta residência, falta carinho, falta cuidado, fal-
ta atenção, falta dinheiro, falta remédio. Nessa socie-
dade que os considera descartáveis, a terceira idade
é realmente uma idade muito penosa, muito sofrida.
Portanto, a iniciativa, o pronunciamento de V. Exª já
deveria ter sido – e será seguramente – seguido de
outros que procurarão evitar que aconteçam coisas
cada vez piores para a terceira idade, infernizando a
vida dos velhos. Quase 60 mil leitos de hospitais fo-
ram desativados nos últimos sete anos. É óbvio, en-
tão, que esses quase 60 mil leitos desativados irão re-
duzir as oportunidades de acesso da terceira idade
ao tratamento de saúde. Parabenizo V. Exª pelo seu
pronunciamento, pelos dados e informações que traz
e pela sensibilidade ímpar de voltar a sua atenção
para este problema cada vez mais grave a que V. Exª

se referiu: o envelhecimento da população. Muito
obrigado.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Eminente Senador Lauro Campos, agradeço as ob-
servações de V. Exª, com as quais concordo inteira-
mente. Nos países europeus e mesmo na América do
Norte temos oportunidade de sentir como são trata-
dos os velhos, as pessoas da terceira idade, que hoje
talvez constituam o maior contingente de turistas. Em
vista disso, são conseguidos lugares especiais para
atendê-los.

Além do mais, eminente Senador Lauro Cam-
pos, temos que aproveitar a experiência dos mais ve-
lhos. Não está existindo mais o mesmo respeito que
existia antigamente, quando V. Exª era criança, por
exemplo, com as pessoas de mais idade. É por isso
que estamos chamando a atenção. Daqui para a fren-
te vamos ter que ter os meios necessários para cuidar
da nossa população idosa, que será muito grande,
uma vez que a expectativa de vida, hoje em torno de
67 anos, no final do próximo século será de mais de
100 anos.

Sr. Presidente, peço um pouco de paciência e
deverei já concluir o meu pronunciamento.

Aos poucos, felizmente, os membros do Legis-
lativo estadual e municipal vão sendo sensibilizados
para os problemas específicos dessa faixa etária. Por
exemplo, encontram-se em discussão em diversas
Assembléias, bem como na Câmara Legislativa do
Distrito Federal, projetos que determinam a obrigato-
riedade da instalação de cadeiras para deficientes fí-
sicos, gestantes e idosos, em todas as agências ban-
cárias.

Também a atenção da sociedade civil vem-se
voltando para esse público-alvo. Algumas agências
bancárias desta Capital, como já divulgado pela im-
prensa, adiantaram-se à determinação do Poder Le-
gislativo local e providenciaram assentos para essa
clientela específica.

Inúmeras outras alternativas vêm sendo criadas
pela comunidade, buscando atender aos mais vivi-
dos, de acordo com o interesse e o nível só-
cio-cultural dos diferentes grupos. Assim, da mesma
forma como vão surgindo universidades abertas da
terceira idade, a exemplo do ocorrido nos Estados de
Goiás e do Rio de Janeiro, surgem programas e semi-
nários, grupos de convivência, atividades de lazer
etc.

Esclarece o gerontólogo Jost Leite que interagir
com a sociedade é fundamental para os idosos, e
que, ao perderem o convívio com a sociedade, eles
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buscam a interação com pessoas da mesma idade.
Sabe-se que o convívio social e as atividades de la-
zer, esporte e cultura são fundamentais para a tercei-
ra idade, pois, além de estimular o intelecto, afastam
a depressão.

Essas atividades, no entanto, Srªs e Srs. Sena-
dores, são ainda muito restritas e isoladas. Considero
necessária e urgente a conscientização do nosso
povo por meio de campanhas educativas que tenham
como objetivo despertar cada brasileiro para a res-
ponsabilidade perante os seus idosos mais próximos.

Nos últimos dias, nobres Colegas, dois aspec-
tos desse problema me impressionaram. Primeiro, a
omissão da chamada Grande Imprensa quanto à im-
portância dessa questão. Inclusive no dia 27 de se-
tembro, Dia Nacional do Idoso, dentre os seis jornais
que compulsei – dos quais três de circulação nacional
– apenas os periódicos locais dedicaram espaço a
esse tema. Sabemos todos que os meios de comuni-
cação de massa influem bastante na maneira de pen-
sar, especialmente dos jovens e das camadas menos
instruídas. Se a questão não é abordada, não passa a
fazer parte das considerações de milhões de brasilei-
ros – o que se reflete de forma negativa sobre os mais
velhos.

O segundo aspecto que me preocupou é a prin-
cipal queixa dos idosos: a de que não são respeita-
dos, chegando a ser ofendidos e agredidos fisica-
mente pelos próprios filhos. Em encontros coordena-
dos pela Universidade de Brasília, os idosos reivindi-
caram ações educacionais para conscientizar a popu-
lação. Reclamaram do atendimento dos serviços pú-
blicos, do desrespeito de motoristas e cobradores de
ônibus e do descaso da população em geral.

Propuseram a inclusão de matérias sobre o en-
velhecimento nos currículos escolares e ressaltaram
a necessidade de campanhas educativas de valoriza-
ção do idoso e de informação quanto aos seus direi-
tos.

Para enfatizar a situação impensável dos velhos
brasileiros, permitam-me trazer-lhes os resultados de
uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de
Ciências Criminais. Esse estudo fundamentou-se na
análise de 1559 boletins de ocorrência feitos na Dele-
gacia de Proteção ao Idoso de São Paulo, no período
de 1991 a 1998, e foi publicado pelo Jornal do Bra-
sil:

� sessenta por cento dos idosos que apresenta-
ram queixa foram agredidos por pessoas próximas,
como os filhos (39,6%) e os vizinhos (20,6%);

� a maioria dos agressores são homens (64%),
das mais variadas classes sociais;

� a maioria dos agredidos é do sexo feminino
(57%), sendo, neste caso, os homens responsáveis
por 43% das agressões;

� as ameaças mais comuns são:
– morte e internação em asilos (27%);
– lesões corporais (13%);
– injúria, calúnia e difamação (11%);
• número de idosos que apresenta queixa é esti-

mado em 40% do total de agredidos – o que quer di-
zer que a realidade é muito pior do que parece.

Em contraposição a essas notícias vergonho-
sas, raras matérias mostram que se pode envelhecer
com saúde, praticando exercícios adequados, como
faz a nadadora Áurea Frattini Ramos, que nada 2.200
metros por dia e é medalhista internacional.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, passou o
tempo em que velhice era sinônimo de inatividade e
de doença. Na entrada do Terceiro Milênio, precisa-
mos voltar nossa atenção para os jovens – que são a
esperança e o futuro deste País –, mas também para
os idosos – que são o passado, a memória viva, a
base do que nos trouxe até o presente.

Não podemos deixar que as nossas cidades se
transformem em imensos depósitos de velhos! Não é
possível ignorar tudo aquilo que nossos idosos fize-
ram por este País e por todos nós! Temos que resga-
tar a dignidade, o respeito e a consideração que me-
recem, pois as rugas são evidências indiscutíveis de
décadas de trabalho e dedicação.

Nobres Colegas, como estampou o Correio
Braziliense do dia 27 de setembro, ”daqui a 20 anos,
27 milhões de pessoas terão 60 anos ou mais no país.
O tempo é curto para enfrentar um dos maiores índi-
ces de envelhecimento do mundo“.

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Prorro-

go, na forma regimental, a Hora do Expediente.
Concedo a palavra ao Senador Moreira Men-

des, por cinco minutos, para uma comunicação ina-
diável.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não me sur-
preenderam em nada duas manchetes do jornal O
Estado de S.Paulo de ontem, dia 9, sobre o Movi-
mento dos Sem-Terra – MST, intituladas, a primeira,
”Intransigência a serviço da agitação“, no editorial do
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jornal, e a segunda, na reportagem da página ”A9 –
Geral, ”Desvios praticados pelo MST chegam a 11%“.

Não me surpreenderam porque, de tempos não
muito distantes para cá, deixei de ter dúvidas quanto
à legitimidade e o que verdadeiramente existe por
trás do MST.

É, portanto, grande a minha preocupação ao ob-
servar que um movimento surgido com nobreza de
propósito na defesa de uma causa extremamente jus-
ta se transforma, ao longo de sua relativamente pou-
ca existência, num instrumento manipulado e de coa-
ção para com aqueles que ingressaram suas fileiras
na esperança de verem realizado o grande sonho da
posse da terra.

Nas reportagens a que me referi, fica claro que o
MST se tornou altamente intransigente, capaz de re-
cusar qualquer acordo com o Governo, pois, nessa hi-
pótese, extinguem seus motivos de pressão, de conti-
nuar levando agitação ao campo, de invasão de pro-
priedades e de ocupação de prédios públicos, sub-
vertendo a ordem pública no intuito de desestabilizar
o Governo Federal. Parece que o real objetivo do Mo-
vimento não é mais resolver o problema de quem não
tem terra e transformar essas famílias em pequenos
agricultores.

O grupo se tornou massa de manobra nas mãos
de líderes ideológicos, buscando aparente apoio da
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB
e do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, tentando
preservar sua imagem frente à opinião pública. Mas o
que acontece, na realidade, é uma tentativa clara de
pressionar o Governo a continuar liberando recursos,
altamente subsidiados, sob o argumento de assentar
famílias de pequenos agricultores.

Vejo que a realidade é bem outra. Exigem o ime-
diato assentamento de todas as famílias acampadas
pelo exclusivo método da desapropriação, que já pro-
vou ser a maneira mais eficaz de tumultuar o campo e
de desorganizar a agricultura, com a ocupação ilegal
de propriedades.

Outra prática insana adotada pelo MST é a co-
brança de pedágio. Da mesma forma que ele precisa
da massa de manobra, necessita também de recur-
sos financeiros para financiar suas ações. Cobram
comissões dos assentados que recebem financia-
mento para iniciar suas atividades – as chamadas
”doações espontâneas“.

As irregularidades constatadas em sindicância
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – Incra apontam os percentuais desses pedá-
gios variando de 3 a 11% sobre todos os créditos da

reforma agrária. E, por sinal, os maiores pedágios fo-
ram detectados exatamente no meu Estado de Ron-
dônia. A sindicância trouxe à tona a existência de vá-
rias quadrilhas infiltradas no MST, explorando, opri-
mindo, constrangendo e extorquindo o menos avisa-
do homem do campo. Felizmente, segundo a reporta-
gem, as auditorias já foram entregues à Procurado-
ria-Geral da República para instauração dos proces-
sos. Espero que o Ministério Público Federal dispen-
se a mesma determinação e competência na apura-
ção desses fatos como vem dispensando no caso
“Eduardo Jorge”, “Luiz Estevão”, Juiz “Lalau”, Banco
Central e tantos outros.

Entre suas práticas, há o indício claro de desvio
de verbas, com a participação de várias cooperativas
ligadas ao Movimento. Além disso, a coordenação do
MST chegava ao desplante de ordenar aos técnicos,
responsáveis pela emissão de laudos para liberação
de recursos, a não assinarem os laudos, caso os as-
sentados não concordassem em pagar as taxas esti-
puladas.

Do mesmo modo que eu, provavelmente todos
os que tiveram oportunidade de ler essas manche-
tes, como é o caso do Sr. Ministro do Desenvolvi-
mento Agrário, Raul Jungmann, devem estar perple-
xos com o grau de desvio de recursos da reforma
agrária, praticado pelas cooperativas ligadas ao
MST. Como pode-se perceber, a corrupção está es-
tabelecida e generalizada nesse Movimento que po-
deria, verdadeiramente, legitimar e elevar as con-
quistas sociais no Brasil e deveria se manter pere-
ne, como um movimento acima de qualquer suspei-
ta.

Sr. Presidente, quero deixar bem claro que não
sou contra o MST, ao contrário, sempre fui e sou a
favor dos instrumentos legítimos de luta de um povo
e da reforma agrária. Porém, o Movimento hoje pre-
cisa repensar suas atitudes e seus objetivos, vol-
tar-se para quem dele necessita e continuar dando
amparo aos que ainda não conseguiram o seu pe-
daço de chão.

Finalizo, solicitando da Mesa que seja transcri-
to integralmente, nos Anais da Casa, esse brilhante
e elucidativo editorial publicado no jornal O Estado
de S. Paulo.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOREIRA MENDES EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra, por cinco minutos, ao nobre Senador Se-
bastião Rocha, para uma comunicação inadiável.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, con-
cluído o primeiro turno das eleições municipais, pre-
tendo fazer, nos próximos dias, uma análise dos re-
sultados, tanto no Estado do Amapá, quanto em nível
nacional e, em especial, quanto ao desempenho do
nosso Partido, o PDT, nessas eleições.

No entanto, Sr. Presidente, na tarde de hoje, ve-
nho a esta tribuna para fazer referência a uma grande
conquista dos servidores públicos federais dos
ex-Territórios. Refiro-me ao encaminhamento da Pro-
posta Orçamentária pelo Governo Federal ao Con-
gresso Nacional, que garante o Plano de Assistência
Médica para os servidores injustiçados dos
ex-Territórios. São injustiçados porque, dentre todos
os servidores federais, esses são os únicos não con-
templados com assistência médica. Há praticamente
três anos, tenho estado na vanguarda dessa luta fer-
renha e, finalmente, conseguimos conquistar a com-
preensão do Governo Federal. Portanto, eu gostaria
de agradecer ao Ministro Martus Tavares, ao Secretá-
rio de Recursos Humanos do Ministério de Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, Dr. Luiz Carlos de Alme-
ida Capella, seu Secretário-Adjunto, Dr. Antonio de
Pádua Casela, à Drª Gildenora Batista Dantas Milho-
mem, do Ministério da Fazenda, e ao Dr. Waldemar
Giomi, também do Ministério da Fazenda. O Senador
Roberto Requião sugere agradecer ao Presidente
Fernando Henrique. Entretanto eu diria, Senador Ro-
berto Requião, que o Presidente da República talvez
nem tenha conhecimento disso.

O importante é que essa ação do Governo traz
resultados de extrema importância do ponto de vista
social e econômico para os ex-Territórios do Amapá,
de Rondônia, do Acre e de Roraima, porque garantiu,
na Proposta Orçamentária, R$28 milhões para aten-
der mais de cem mil beneficiados, entre servidores
públicos e dependentes. Para se ter uma idéia, só no
Estado do Amapá serão contempladas trinta e cinco
mil pessoas com o valor anual de R$10 milhões.
Então, isso é significativo para uma economia ainda
incipiente, como é a economia desses novos Estados.
Além de recursos restabelecer a justiça social no tra-
tamento igualitário dos servidores federais, esses re-
cursos vão contribuir para dinamizar um pouco mais a
nossa economia. Mas não há como deixar de reco-
nhecer que o grande aspecto dessa conquista ocorre

mesmo no âmbito social. Quero deixar claro que, na
verdade, isso não é nenhuma dádiva do Governo Fe-
deral para com os nossos servidores, mas sim e so-
bretudo, um reconhecimento de que não há nenhuma
razão para manter esses servidores na exclusão.

Venho à tribuna para alertar os nossos colegas
Senadores e Deputados Federais das Bancadas dos
ex-Territórios para que façamos agora o nosso trabalho,
o nosso papel, de manter esses recursos que já estão
assegurados na Proposta Orçamentária, para que não
haja qualquer manipulação ou qualquer possibilidade
de se retirar esses recursos da dotação orçamentária.É
preciso, então, que essas Bancadas se mantenham
unidas e que o Relator, o nobre Senador Amir Lando – a
quem faço um apelo -, que, sendo de um ex-Território, o
atual Estado de Rondônia, faça de tudo, certamente,
para preservar essa dotação orçamentária.

Então, estão de parabéns os servidores dos
ex-Territórios e nós que lutamos por essa causa. Na
verdade, estamos apenas cumprindo o nosso papel
de defender os interesses dos nossos Estados e de
seus servidores públicos. É também fundamental que
os sindicados dos servidores públicos de cada um
desses ex-Territórios, bem como a Confederação Na-
cional de Servidores Públicos, possam atuar neste
momento de discussão, de debate, de apreciação da
Proposta de Lei Orçamentária, para que esses recur-
sos sejam preservados e que, a partir do ano que
vem, por meio de uma licitação certamente de caráter
nacional, o Ministério da Fazenda possa definir a em-
presa, a operadora de planos ou de seguros de saúde
que ficará responsável em contratar as prestadoras
de serviços que irão atender os nossos servidores
públicos federais e seus respectivos dependentes.

Era essa a abordagem que queria fazer nesta
tarde, deixando mais uma vez claro que essa é uma
luta não só minha, mas de muitos Parlamentares da
região e, sobretudo, dos servidores que têm agora
garantido esse direito, desde que nós, Parlamentares,
trabalhemos para resguardar o que já está assegura-
do na Proposta de Lei Orçamentária.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, 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) – Com a palavra o Senador Geraldo Cândido.
S. Exª dispõe de cinco minutos.
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O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem fui
procurado por representantes dos petroleiros, da Fede-
ração Única dos Petroleiros, FUP, e de alguns sindica-
tos. Eles vieram trazer a sua preocupação e, ao mesmo
tempo, a sua indignação com relação ao tratamento que
vem sendo dado pela direção da Petrobras quanto à ne-
gociação da campanha salarial da categoria.

Nos últimos dias, muito se tem falado sobre a
cotação internacional do petróleo. A imprensa chegou
a aventar, inclusive, a possibilidade de uma nova cri-
se, caso o barril atingisse a cifra de US$40. É evidente
que uma situação internacional de instabilidade traria
problemas para o nosso País, mas a hipotética situa-
ção não teria conseqüência tão drástica quanto há al-
guns anos por conta do trabalho de milhares de brasi-
leiros, funcionários de uma empresa orgulho do nos-
so povo, chamada Petrobras.

Hoje, a nossa produção de petróleo ultrapassa
1,4 milhão de barris. Importamos apenas 340 mil bar-
ris e, no mais tardar ,em 2005, seremos au-
to-suficientes. Além disso, a tecnologia de perfuração
em águas profundas da Petrobras é referência inter-
nacional.

Com a chegada do mês de setembro, data-base
dos petroleiros, os trabalhadores esperavam da dire-
ção da empresa uma contrapartida pelo esforço que
levou a Petrobras a ter um lucro líquido no primeiro
semestre deste ano de R$4,5 bilhões – quase três ve-
zes mais do que o que a companhia lucrou durante
todo o ano passado, R$1,7 bilhão. A lucratividade pro-
jetada para 2000 é de cerca de R$10 bilhões.

A representação dos trabalhadores, os sindica-
tos organizados na Federação Única dos Petroleiros
– FUP, encaminhou uma proposta à direção. Os prin-
cipais itens da pauta de reivindicação foram os se-
guinte: reposição da inflação de setembro/99 a agos-
to/2000 (9,21% – correspondente ao ICV Dieese); re-
posição das perdas salariais desde o Plano Real
(39,75%); aumento por produtividade de 13,85%; re-
integração dos demitidos das greves de 1994 e 1995;
melhores condições de segurança no trabalho; garan-
tia no emprego, com base na Convenção nº158 da
OIT; direitos iguais para todos os trabalhadores.

No dia 2 de outubro, a resposta da direção foi
uma contraproposta verdadeiramente indecente. Re-
ajuste de 5% e mais 1,3 salário-básico, a título de adi-
antamento de ”Participação nos Lucros“. É bom lem-
brar que, em maio deste ano, a direção deu um au-
mento, em média, de 100% para gerentes, direto-

res-gerentes, diretores e para o presidente da Petro-
bras. Enquanto um diretor recebe R$24.000,00 e o
Presidente R$25.300,00, um funcionário de nível mé-
dio ganha R$797,58. Um caso explícito da aplicação
de dois pesos e duas medidas.

Desde o Plano Real os funcionários da Petrobras
perderam cerca de 50% do poder de compra. Portanto,
as reivindicações são mais do que justas. Além disso, a
política de redução de quadros levada a efeito pelo go-
verno FHC tem provocado uma grande sobrecarga de
trabalho. Em 1994, a companhia tinha 50.295 trabalha-
dores efetivos. Em maio deste ano, o número era de
35.150. Traduzindo, além de estarem ganhando muito
menos do que deveriam, o trabalho é dobrado. Trata-se
de um verdadeiro regime de superexploração.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, venho
denunciando a irresponsabilidade da atual direção da
Petrobras não só em relação ao meio ambiente, mas
também com a segurança de seus trabalhadores.Com a
morte do marinheiro de convés Gilberto de Souza Si-
mão, no dia 25 do mês passado, já são 69 os trabalhado-
res que perderam a vida nos últimos dois anos a serviço
da Petrobras.Gilberto, de 40 anos, morreu à bordo do re-
bocador Astro-Barracuda da empresa Astromarítima Na-
vegação S/A, que presta serviço à Petrobras na Bacia de
Campos. Ele foi atingido na cabeça por um container
que se soltou quando a embarcação foi invadida por uma
gigantesca onda, próximo à plataforma 33.

Em todo o País, os petroleiros têm reagido com
indignação aos 5% oferecidos. As assembléias têm
rejeitado de maneira categórica à provocação apre-
sentada pela diretoria da empresa. A resposta da ca-
tegoria ao descaso de Reichstul e sua turma foi a
aprovação do estado de greve, o repúdio e rejeição à
imoral contraproposta, à exigência de negociações
sérias e, se isso não acontecer, greve por tempo inde-
terminado com paralisação de produção.

Disposição de luta os petroleiros já demonstra-
ram ter. Na última quinta-feira, dia 5, mais de 600 tra-
balhadores, muitos vestindo roupa preta, que signifi-
cava o luto pelas dezenas de mortes de companhei-
ros e também a luta pelo resgate da dignidade do fun-
cionalismo, fizeram um combativo ato em frente ao
edifício-sede, o Edise, no centro do Rio de Janeiro.

As últimas assembléias foram realizadas na últi-
ma terça-feira, dia 10, e a proposta dos petroleiros foi
encaminhada aos dirigentes da Petrobras. Os traba-
lhadores querem negociar com maturidade e respon-
sabilidade. Intransigência existe por parte da direto-
ria, que se autoconcede 100% de aumento e quer dar
uma migalha de 5% aos empregados. Portanto, se o
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impasse persistir, a responsabilidade pela greve será
da direção da empresa.

A Petrobras é um patrimônio construído com re-
cursos de todo o povo brasileiro. Em seus 47 anos de
existência tem sido motivo de orgulho para o nosso
País. Por tudo isso, sempre estarei nesta tribuna e
principalmente nas ruas ao lado dos trabalhadores,
defendendo os seus direitos junto à Petrobras e con-
tra a política entreguista do Governo FHC, personifi-
cada pelo banqueiro francês Henry Reichstul.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para con-
cluir, só espero que a direção da Petrobras se sensibi-
lize, receba a direção da FU e efetivamente negocie
com a categoria. Hoje os dirigentes estão sendo rece-
bidos pelo Ministro Rodolpho Tourinho para ver se
conseguem avançar na negociação.

Esse é o apelo que faço.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225, DE 2000

Acrescenta dispositivos à Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990, para con-
ceder o benefício do seguro-desemprego
aos trabalhadores que especifica, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta;
Art. 1º Esta Lei regula, nas condições que estabe-

lece no art. 2º, a concessão do seguro-desemprego aos
trabalhadores sazonais, aos safristas e aos contratados
por prazos curtos e dá outras providências.

Art 2º A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos;

“Art. 3º-A. Terá direito à percepção do segu-
ro-desemprego o trabalhador sazonal, safrista ou
contratado por prazos curtos, dispensado sem justa
causa ou em função do término do prazo do contrato,
que comprove:

I _ ter recebido salários de pessoa jurídica ou
pessoa física a ela equiparada, relativos a pelo me-
nos três contratos de trabalho de, no mínimo, três me-
ses cada, nos trinta e seis meses imediatamente an-
teriores à concessão do benefício;

II _ ter recolhido as contribuições previdenciári-
as referentes aos períodos trabalhados;

III – ter preenchido os requisitos previstos nos
incisos III, IV e V do art. 3º desta Lei."

§ 1º O benefício previsto neste artigo correspon-
derá ao valor de um salário mínimo, e será pago du-
rante três meses, após cada período, aquisitivo de
trinta e seis meses.

§ 2º Aplicam-se ao seguro-desemprego dos tra-
balhadores sazonais, safristas e contratados por pra-
zos curtos os demais dispositivos desta lei, compatí-
veis com o disposto neste artigo.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

A legislação que rege a concessão do segu-
ro-desemprego ressente-se de inúmeras lacunas. Via
de regra, os beneficiados são os trabalhadores do
mercado formal de trabalho. É certo não ser possível
estender o benefício indiscriminadamente. Mas, por
outro lado, os trabalhadores informais, sazonais, sa-
fristas e todos aqueles contratados por prazos curtos
têm dificuldade de acesso a esse direito. São contra-
tados com menos formalidades e vivem a inseguran-
ça dos empregos temporários. Por medida de justiça,
é fácil perceber, o seguro-desemprego deve ser con-
cedido também a eles.

Com este projeto de lei, estamos propondo uma
modalidade especial de seguro-desemprego, que
contemple especialmente os trabalhadores menos
estáveis no mercado de trabalho. Pretendemos levar
a cobertura desse benefício para além do mercado
formal e desvincular parcialmente a concessão do se-
guro-desemprego dos prazos rígidos fixados na legis-
lação atual. A situação de precariedade será provada
pela seqüência de contratações temporárias e fixa-se
um limite trienal para a concessão do benefício.
Assim, não se atenderá a todos os excluídos pela lei
atual, mas certamente veremos ampliado o número
de trabalhadores beneficiados.

Essa nova alternativa de concessão do segu-
ro-desemprego, além de beneficiar os empregados
de baixa remuneração, causará com certeza um au-
mento no número de empregos formais. E esse au-
mento na formalização compensará o eventual au-
mento nos custos do programa do segu-
ro-desemprego, com um provável acréscimo nas con-
tribuições previdenciárias e nos valores recolhidos a
título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço _
FGTS. Com isso, possíveis dificuldades orçamentári-
as podem ser compensadas e os benefícios sociais
da medida tenderão a expandir-se, democratizando o
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acesso às medidas sociais de proteção contra o de-
semprego.

Trata-se, na verdade, de uma espécie de benefí-
cio que se aproxima da idéia de concessão de uma
renda mínima. A cada três anos, desde que compro-
vado o atendimento das condições exigidas na propo-
sição e das demais exigências vigentes na legislação
do seguro-desemprego, o trabalhador habilita-se
para o recebimento de uma renda equivalente a um
salário mínimo, pelo período de três meses.

Além disso, para essa ampliação da abrangên-
cia do seguro-desemprego será utilizada a estrutura
administrativa existente, o que permitirá um controle
efetivo da legalidade das concessões. Não haverá,
em conseqüência, um aumento nos custos burocráti-
cos e nos riscos de fraude.

Por todas essas razões, entendemos que esta
iniciativa merece a apreciação e o apoio dos nobres
Pares, especialmente por apresentar uma medida
efetiva de distribuição de renda e ampliação do alcan-
ce das políticas sociais de combate aos efeitos nega-
tivos do desemprego.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2000 _ Se-
nador Geraldo Althoff.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATAS

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Regula o Programa do Seguro-De-
semprego, o Abono Salarial, institui o
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e
dá outras providências.

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

Do Programa de Seguro-Desemprego

Art. 2º O Programa de Seguro-Desemprego tem
por finalidade:

I – prover assistência financeira temporária ao
trabalhador desempregado em virtude de dispensa
sem justa causa;

II – auxiliar os trabalhadores requerentes ao segu-
ro-desemprego na busca de novo emprego, podendo
para esse efeito, promover a sua reciclagem profissional.

Art 3º Terá direito à percepção do seguro-de-
semprego o trabalhador dispensado sem justa causa
que comprove:

I – ter recebido salários de pessoa jurídica ou
pessoa física a ela equiparada, relativos a cada um
dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data
da dispensa;

II – ter sido empregado de pessoa jurídica ou
pessoa física a ela equiparada ou ter exercido ativida-
de legalmente reconhecida como autônoma, durante
pelo menos 15 (quinze) meses nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses;

III – não estar em gozo de qualquer benefício
previdenciário de prestação continuada, previsto no
Regulamento dos Benefícios da Previdência Social,
excetuado o auxílio-acidente e o auxílio suplementar
previstos na Lei nº 6.367, de 19 de outubro de 1976,
bem como o abono de permanência em serviço pre-
visto na Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973;

IV – não estar em gozo do auxílio-desemprego;e

V – não possuir renda própria de qualquer natu-
reza suficiente a sua manutenção e de sua família.

Art. 4º O benefício do seguro-desemprego será
concedido ao trabalhador desempregado, por um pe-
ríodo máximo de 4 (quatro) meses, de forma contínua
ou alternada, a cada período aquisitivo de 16 (dezes-
seis) meses, contados da data de dispensa que deu
origem à primeira habilitação.

Parágrafo único. O benefício do seguro-desem-
prego poderá ser retomado a cada novo período aqui-
sitivo, satisfeitas as condiçóes arroladas no art. 3º
desta lei, à exceção do seu inciso II.

Art. 5º O valor do benefício será fixado em Bô-
nus do Tesouro Nacional (BTN), devendo ser calcula-
do segundo 3 (três) faixas salariais, observados os
seguintes critérios:

I – até 300 (trezentos) BTN, multiplicar-se-á o
salário médio dos últimos 3 (três) meses pelo fator 0,8
(oito décimos);

II – de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) BTN
aplicar-se-á, até o limite do inciso anterior, a regra nele
contida e, no que exceder, o fator 0,5 (cinco décimos);

III – acima de 500 (quinhentos) BTN, o valor do
benefício será igual a 340 (trezentos e quarenta) BTN.

§ 1º Para fins de apuração do benefício, será
considerada a média dos salários dos últimos 3 (três)
meses anteriores à dispensa, devidamente converti-
dos em BTN pelo valor vigente nos respectivos me-
ses trabalhados.

§ 2º O valor do benefício não poderá ser inferior
ao valor do salário mínimo.

§ 3º No pagamento dos benefícios, conside-
rar-se-á:

I – o valor do BTN ou do salário mínimo do mês
imediatamente anterior, para benefícios colocados à
disposição do beneficiário até o dia 10 (dez) do mês;
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II – o valor do BTN ou do salário mínimo do pró-
prio mês, para benefícios colocados à disposição do
beneficiário após o dia 10 (dez) do mês.

Art. 6º O seguro-desemprego é direito pessoal e
intransferível do trabalhador, podendo ser requerido a
partir do sétimo dia subseqüente à rescisão do con-
trato de trabalho.

Art. 7º O pagamento do benefício do seguro-de-
semprego será suspenso nas seguintes situações:

I – admissão do trabalhador em novo emprego;
II – início de percepção de benefício de presta-

ção continuada da Previdência Social, exceto o auxí-
lio-acidente, o auxílio suplementar e o abono de per-
manência em serviço;

III – início de percepção de auxílio-desemprego.
Art. 8º O benefício do seguro-desemprego será

cancelado:
I – pela recusa, por parte do trabalhador desem-

pregado, de outro emprego condizente com sua quali-
ficação e remuneração anterior;

II – por comprovação de falsidade na prestação
das informações necessárias à habilitação;

III – por comprovação de fraude visando à per-
cepção indevida do benefício do seguro-desemprego;

IV – por morte do segurado.
Parágrafo único. Nos casos previstos nos inci-

sos I a III deste artigo, será suspenso por um período
de 2 (dois) anos, ressalvado o prazo de carência, o di-
reito do trabalhador à percepção do seguro-desem-
prego, dobrando-se este período em caso de reinci-
dência.

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

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O projeto que acaba de ser lido será publica-
do e encaminhado à Comissão competente.

Sobre a mesa, proposta de Emenda à Constitui-
ção que será lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Carlos Patrocínio.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 40, DE 2000

Dispõe sobre a obrigatoriedade e
gratuidade da educação infantil para cri-
anças de zero a seis anos de idade.

As mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti-

tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1º O inciso IV, do art. 208 da Constituição da
República Federativa do Brasil passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 208. O dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a garan-
tia de:

I – .........................................................
II – ........................................................
III – .......................................................
IV – acolhimento obrigatório, público e

gratuito à toda demanda pela educação in-
fantil, em creches e pré-escolas para as cri-
anças de zero a seis anos de idade;

V – ........................................................
VI – .......................................................
VII – ......................................................
VIII –......................................................
§ 1º ........................................................
§ 2º .......................................................
§ 3º .......................................................

Justificação

A educação infantil, um nível de educação que
possui uma história de 150 anos, fortalecida nos anos
70 do século XX, contando com maior presença nos
sistemas municipais de educação pública, e, principal-
mente, na rede privada. Pela Constituição Federal – Art.
211 – é competência prioritária dos sistemas municipais
de educação. Definição reafirmada pela Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação – Lei nº 9.394, de 1996. Pela
sua importância na formação do indivíduo a educação
infantil vem crescendo aceleradamente no mundo intei-
ro, procurando atender a demanda por educação da po-
pulação de zero a seis anos.

Argumentos inquestionáveis levam a concluir-se
que a educação infantil tem de ser tratada com priorida-
de, exigindo a perspectiva de uma necessidade indivi-
dual e social a ser atendida, dispensando-se a esta al-
ternativa de formação uma dedicação formal, sistemáti-
ca, planejada, sendo obrigatória para o poder público,
conseqüentemente um direito da família e da criança.

Esta proposta de emenda à Constituição certa-
mente vem ao encontro de princípios já definidos em
nossa Carta Magna. A educação infantil constitui-se
primeira etapa da educação básica na formação do
indivíduo, conforme a Lei de diretrizes e Bases da
Educação Nacional, além de ser um direito da criança
reconhecido pela Constituição Brasileira/88: Art. 70,
inciso XXV, que tratando dos Direitos Sociais dos Tra-
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balhadores define que integra o rol desses direitos a
assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o
nascimento até seis anos de idade em creches e
pré-escolas; Art. 227. E dever da família, da socieda-
de e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionaliza-
ção, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária, além de colo-
cá-los a salvo de toda forma de negligência, discrimi-
nação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Além de já ser incluído como um dever do Estado no
art. 208, inciso IV da Constituição Federal/88.

Conforme consta do Projeto que encaminha o
Plano Nacional de Educação, hoje, o Brasil possui 12
milhões de crianças a serem atendidas, nesta faixa de
zero à seis anos. Também afirma o Relator do referido
Projeto na Câmara, que o sistema de informação relati-
vo a esse nível de educação é extremamente precário,
não havendo, ainda, como informar um dado preciso
sobre a vida educacional de crianças de zero a três
anos, embora o próprio Relatório afirme que a grande
maioria não está atendida pelos sistemas educacionais,
seja público ou privado, estadual ou municipal.

Na faixa de 4 a 6 anos de idade, em 1997 foram
matriculadas 4, 3 milhões, sendo 46,7%, em pré-es-
cola, o que lamentavelmente diminuiu para 4,1 mi-
lhões (44%) em 1998, ficando o atendimento maior
junto às crianças de 6 anos, especialmente em clas-

ses de alfabetização. Na rede pública o movimento
que vem se dando demonstra uma diminuição da
rede estadual e ampliação da municipal. Diante da
crise financeira nacional, também observa-se uma re-
tração na rede privada.

Toda orientação dada pelos órgãos centrais da
educação no País, especialmente por meio dos Parâ-
metros Curriculares Nacionais, ressalta a necessida-
de de trabalhar-se a educação visando a construção
das capacidades afetivas, éticas, cognitivas, físicas e
sociais da pessoa humana. Não há como imaginar
que tais procedimentos somente devam ser assumi-
dos pelo Estado junto às crianças a partir dos sete
anos de idade, quando a base dessas atitudes e com-
portamentos diante de cada um e da vida, têm seu iní-
cio de formação desde o útero da mãe, conforme os
estímulos que o feto recebe.

Isso quer dizer, que a educação infantil não deve
ser entregue quase que exclusivamente aos pais ou
responsáveis, como vem sendo feito no país, bem
como, não pode ser assumida como local de “guarda
de crianças” para que as mães trabalhem, e sim,
como um lugar onde deve conviver a criança para ga-
rantir a construção de sua inserção da sociedade com
dignidade. Além de ser um direito, é uma necessidade
presente em cada criança e que, com certeza, sendo
essas necessidades atendidas ou não, definem gran-
de parte das formas de sobrevivência assumidas por
cada uma nas suas fases jovem e adulta.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2000.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRBTARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
*Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos

e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
....................................................................................

XXV – assistência gratuita aos filhos e depen-
dentes desde o nascimento até seis anos de idade
em creches e pré-escolas;
....................................................................................

***Art 208.0 dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de:
....................................................................................

IV – atendimento em creche e pré-escola às cri-
anças de zero a seis anos de idade;
....................................................................................

*Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios organizarão em regime de colabora-
ção seus sistemas de ensino.

§ 1º A União organizará o sistema federal de en-
sino e o dos Territórios, financiará as instituições de
ensino públicas federais e exercerá, em matéria edu-
cacional, junção redistribuitiva e supletiva, de forma a
garantir equalização de Oportunidades educacionais
e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante
assistência técnica e financeira aos Estados; ao Dis-
trito Federal e aos Municípios.

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e na educação infantil.

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão pri-
oritariamente no ensino fundamental e médio.

§ 4º Na organização de seus Sistemas de ensi-
no, os Estados e os Municípios definirão formas de
colaboração, de modo a assegurar a universalização
do ensino obrigatório.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A proposta de Emenda à Constituição que
acaba de ser lida está sujeita às disposições constan-
tes do art. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será despachada à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu da
Senadora Marina Silva, em tempo oportuno, o Requeri-
mento nº 524, de 2000, de licença para tratamento de sa-
úde por 121 dias, a partir do dia 10 do corrente.

Não havendo objeção do Plenário (Pausa.), se-
rão tomadas as providências necessárias à convoca-
ção do suplente.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 524, DE 2000
Requeiro, nos termos do art. 56, inciso II, da

Constituição Federal, combinado com o art. 43, inciso
I, do Regimento Interno do Senado Federal, licença
para tratamento de saúde, por 121 (cento e vinte e
um) dias, a partir do dia 10 de outubro do corrente.
Segue, em anexo, laudo de inspeção de saúde.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2000. – Se-
nadora Marina Silva.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

OF. Nº 140/2000-GLDPT

Brasilia, 10 de outubro de 2000

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 1.390/2000 e em adita-

mento ao Oficio nº 133/2000-GLDPT, comunico a
Vossa Excelência que estou indicando os segumtes
nomes para compor a Comissão Parlamentar de
Inquérito criada pelo Requerirnento nº 497, de 2000,
destinada a investigar fatos envolvendo as associa-
ções brasileiras de futebol:

Titulares: Senadores Sebastião Rocha e José
Eduardo Dutra

Suplente: Senador Geraldo Cândido
Atenciosamente – Heloísa Helena, Líder do

Bloco Parlamentar de Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – A Presidência designa os Srs.Senadores Se-
bastião Rocha e José Eduardo Dutra, indicados pela
Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição no Se-
nado Federal, como titulares, e o Sr. Senador Geraldo
Cândido, como suplente, para integrarem a Comissão
Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento
n.º 497, de 2000, destinada a investigar fatos envol-
vendo as associações brasileiras de futebol.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Passa-se à
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ORDEM DO DIA
Item 1:

Quarta sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 87, de 1999, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Romeu Tuma,
que altera dispositivo da Constituição Fede-
ral (§ 8º do art. 144 – constituição de guar-
das municipais) , tendo

Parecer sob nº 796, de 2000, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Iris Rezende, favorá-
vel, com a Emenda nº 1 – CCJ, que apre-
senta, com voto em separado do Senador
José Eduardo Dutra.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter-
no, 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 mí-
nimo, da composição do Senado.

À proposta foi apresentada a Emenda nº 2 –
Plen.

Transcorre, hoje, a quarta sessão de discussão.
Discussão, em conjunto, da proposta e da

emenda. (Pausa.)
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presi-

dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Com a palavra o Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a emenda é
sobre a criação da Guarda Nacional para os Próprios
Nacionais? Trata-se de uma emenda que seria inseri-
da no nosso projeto original, criando, na esfera fede-
ral, uma Guarda Nacional para proteger os próprios
nacionais.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Esse é o teor da emenda que foi apresentada
por trinta Srs. Senadores.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presi-
dente, gostaria de esclarecer ao Plenário que o voto
em separado do Senador José Eduardo Dutra, acre-
dito, ficou sem efeito, porque no acordo com S. Exª e
com o Senador Artur da Távola foi feita uma alteração
no projeto original, prevalecendo o nosso acordo.

Consulto o Senador José Eduardo Dutra se está
correto o meu raciocínio. (Pausa.)

S. Exª faz sinal positivo.
Assim, o voto em separado de S. Ex a perde a va-

lidade. Acredito que a emenda, agora, voltará para a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para
apreciação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A discussão terá prosseguimento amanhã.
Quando for encerrada, a emenda apresentada irá à
Comissão para ser apreciada.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Perfeita-
mente. Agradeço a V. Exª pelo esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Continua a discussão a matéria. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, a discussão
prosseguirá na sessão deliberativa de amanhã, às 10
horas.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 2:

Quarta sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 88, de 1999, tendo como
primeiro signatário o Senador Lúcio Alcânta-
ra, que altera os arts. 49, 57, 59, 66, 67 e
166 da Constituição Federal e reduz as hi-
póteses de Sessão Conjunta do Congresso
Nacional, tendo

Parecer favorável, sob nº 847, de 2000,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jefferson Péres.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter-
no, 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 mí-
nimo, da composição do Senado.

Transcorre hoje a quarta sessão de discussão.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão

terá prosseguimento na sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 196, DE 2000

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 515/2000 – art. 281)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 196, de 2000 (nº
639/2000, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o texto do Acordo por Troca de No-
tas, entre o Governo da República Federati-
va do Brasil e o Governo dos Estados Uni-
dos da América para o Fornecimento de
Material de Defesa Norte-Americano, cele-
brado em Washington, em 2 de junho de
2000, tendo

Parecer favorável, sob nº 937, de
2000, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador José
Fogaça, com votos contrários dos Senado-
res Lauro Campos e Tião Viana e absten-
ção da Senadora Emilia Fernandes.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) – Sr.

Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Com a palavra o nobre Senador Lauro Campos.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs

e Srs. Senadores, não tenho dúvida alguma de que o
tema que mais mudou a minha vida e sobre o qual me
debrucei durante o maior número de horas foi este de
que estamos tratando agora.

Em 1957, sofri grande impacto ao perceber que
não havia o pleno emprego e o equilíbrio que, no nível
da aparência, a economia capitalista oferecia aos tra-
balhadores e à sociedade. O seu corifeu, o seu pen-
sador maior deste século, John Maynard Keynes, di-
zia, e o repetiu seis vezes, em sua obra: ”Duvido que
tenhamos conhecido um auge duradouro capaz de le-
var ao pleno emprego, exceto durante a guerra“. Key-
nes coloca as despesas de guerra e a reabsorção da
mão-de-obra desempregada em atividades bélicas
improdutivas ou destrutivas como o centro-núcleo da
redinamização da economia capitalista. Para fazer
bem a guerra, para sustentar os gastos bélicos, uma
nova forma monetária foi introduzida no mundo: o pa-
pel moeda inconversível, o state money, papel pinta-
do, para pagar as enormes despesas com o déficit or-
çamentário.

Nos Estados Unidos, esse déficit existe desde
1930. A dívida pública está presente, sempre cres-
cente, naquele país, e seu conteúdo mais importante
é, sem dúvida, o bélico. Com a nova divisão internacio-
nal do trabalho, depois da II Guerra Mundial, nós, peri-
féricos, subdesenvolvidos e semi-integrados, fomos
proibidos – e o governo do General Geisel provou isso
– de desenvolver os setores bélicos, espaciais e se-
melhantes.

Entre 1946 e 1990, US$5,4 trilhões foram gas-
tos somente no setor atômico. Com essa avalanche
de recursos para a pesquisa e para o desenvolvimen-
to da improdução e da destruição, não meios de pro-
dução e não meios de consumo são produzidos e
custeados pelo Governo.

Entre 1740 e 1974, houve 344 guerras, de acor-
do com Bouthoul e Gaston, pág.18 do seu livro O De-
safio da Guerra, e 76 guerras internacionais, de
acordo com Eric Hobsbawm.

Diante disso, obviamente, houve uma centrali-
zação necessária dessas despesas na economia
norte-americana. Depois de desenvolver as forças
produtivas, como Marx havia previsto, o capitalismo
passa a desenvolver as forças destrutivas. ”Entra na
senilidade“, dizia ele, ”e sobrevive a si mesmo“.

Assim, tendo em vista esse e muitos outros ar-
gumentos, que não posso despender agora, porque
me falta tempo, não posso concordar com o fato de
que o Brasil se transforme, uma vez que foi proibido
de desenvolver o setor armamentista, as atividades
bélicas, espaciais e atômicas, num paiol ou num es-
paço para armazenar as armas obsoletas que os
Estados Unidos já não podem mais guardar.

Sou frontalmente contrário ao acordo e conside-
ro que essa forma de inserção do Brasil na economia
mundial, como depósito de armas obsoletas, de ar-
mas que não cabem mais no espaço dos Estados
Unidos, não é uma inserção digna, uma inserção de
pé. Portanto, voto contra.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Continua em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –

Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a vo-
tação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra a Senadora Heloísa Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, o pensamento
do Senador Lauro Campos reflete o pensamento de
uma considerável parte dos membros do Bloco de
Oposição.Entretanto, tendo em vista que alguns com-
panheiros já manifestaram a vontade de votar favora-
velmente, fazemos a liberação do Bloco.

Pessoalmente, deixo registrado o meu voto con-
trário, pelos mesmos motivos apresentados pelo Se-
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nador Lauro Campos. É inadmissível que, mais uma
vez, o Brasil acabe refém da tecnologia desenvolvida
pelo grande país hegemonista, atingindo, com isso,
as nossas Forças Armadas, que muito respeitamos e
sabemos ser de fundamental importância para garan-
tir a nossa soberania nacional.

O Bloco está liberado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – O PT libera o Bloco.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com os votos contrários dos Senado-

res Lauro Campos, Eduardo Suplicy, Heloísa Helena
e Geraldo Cândido e a abstenção do Senador José
Eduardo Dutra.

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 196, DE 2000

(Nº 639/2000, na Camara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo por Troca
de Notas, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos
Estados Unidos da América para o For-
necimento de Material de Defesa Nor-
te-Americano, celebrado em Washington,
em 2 de junho de 2000.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo por Tro-

ca de Notas, entre o Governo da República Federati-
va do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da Amé-
rica para o Fornecimento de Material de Defesa Nor-
te-Americano, celebrado em Washington, 2 de junho
de 2000.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o re-
ferido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple-
mentares que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou com-
promissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º A expressão “observação contínua e ava-
liação”, contída no parágrafo d é entendida no sentido
de que qualquer procedimento de controle e monito-
ramento do material militar só poderá ser implemen-
tado de forma cooperativa e aceitável para ambos os
países e que não poderá dar ensejo a que pessoal

norte-americano participe de atividades operacionais
efetuadas pelo Governo brasileiro, quando forem utili-
zados equipamentos de defesa fornecidos no âmbito
do referido acordo.

Art. 3º Os compromissos assumidos neste acor-
do pela Parte brasileira somente vigerão a partir da
aceitação, por parte do Governo da República Fede-
rativa do Brasil, de ofertas em separada de material
de defesa efetuadas pelo Governo dos Estados Uni-
dos da América.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Solicito as Sras e aos Srs. Senadores que es-
tão em outras dependências da Casa para virem vo-
tar, tendo em vista que o próximo item necessita de
quorum qualificado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 4:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 17,
DE 2000-COMPLEMENTAR

(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 17, de 2000-Comple-
mentar, de autoria do Senador Roberto Frei-
re, que autoriza o Poder Executivo a criar a
Região Administrativa Integrada de Desen-
volvimento do Pólo Petrolina/PE e Juazei-
ro/BA e instituir o Programa Especial de De-
senvolvimento do Pólo Petrolina/PE e Jua-
zeiro/BA, tendo

Parecer sob nº 919, de 2000, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Jefferson Péres, favo-
rável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que
apresenta.

Durante o prazo regimental de cinco dias úteis,
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à
proposição.

Passa-se à discussão, em conjunto, do projeto e
das emendas, em turno único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação o projeto, sem prejuízo das emen-
das.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 288, inciso III, letra ”a“, do
Regimento Interno, a matéria depende, para sua
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aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da
composição da Casa, devendo a votação ser feita
pelo processo eletrônico.

As Sras e os Srs. Senadores já podem votar.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
O Bloco vota ”sim“, Sr. Presidente.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – O PFL re-
comenda o voto ”sim“.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)
– Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha
o voto ”sim“.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – O
PMDB, Sr. Presidente, vota ”sim“.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – O
PSDB vota ”sim“, Sr. Presidente.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – O PPS
vota ”sim“, Sr. Presidente.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) – O
PPB vota ”sim“.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Peço aos Srs. Senadores que relevem, pois,
por problemas técnicos, o painel está errado.

De maneira que vou fazer nova votação do Pro-
jeto de lei do Senado n.º 17, de 2000-Complementar,
tendo em vista ter ocorrido um erro grave, que precisa
ser corrigido.

Peço desculpas às Srªs e aos Srs. Senadores.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Votaram SIM 58 Srs. Senadores. Não houve
votos contrários nem abstenções.

Total: 58 votos.
O projeto foi aprovado com unanimidade.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2000 - COMPLEMENTAR

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Região Administrativa Integrada de De-
senvolvimento do Pólo Petrolina/PE e Ju-
azeiro/BA e instituir o Programa Especial
do Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE
e Juazeiro/BA.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1º É o Poder Executivo autorizado a criar,

para efeitos da articulação da ação administrativa da
União, dos Estados de Pernambuco e da Bahia, con-
forme previsto nos arts. 21, inciso IX, 43 e 48, inciso
IV, da Constituição Federal, a Região Administrativa
Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE e
Juazeiro/BA.

§ 1º A região Administrativa de que tra-
ta este artigo é constituída pelo Estado de
Pernambuco, compreendendo os Municípios
de Lagoa Grande, Orocó, Petrolina, Santa
Maria da Boa Vista; e o Estado da Bahia,
compreendendo os Municípios de Casa
Nova, Curaça, Juazeiro e Sobradinho.

Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a criar um
Conselho Administrativo para coordenar as ativida-
des a serem desenvolvidas na Região Administrativa
Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolinal/PE
e Juazeiro/BA.

Parágrafo único. As atribuições e a
composição do Conselho de que trata este
artigo serão definidas em regulamento, dele
participando representantes dos Estados e
Municípios abrangido pela Região Adminis-
trativa Integrada de Desenvolvimento do
Pólo Petrolinal/PE e Juazeiro/BA.

Art. 3º É o Poder Executivo autorizado a instituir
o Programa Especial de Desenvolvimento da Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo
Petrolinal/PE e Juazeiro/BA.

Parágrafo único. O Programa Especial
de Desenvolvimento da Região Administrati-
va de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE

e Juazeiro/BA, ouvido os órgãos competen-
tes, estabelecerá, mediante convênio, nor-
mas e critérios para unificação de procedi-
mentos relativos aos serviços públicos,
abrangidos tanto os federais e aqueles de
responsabilidade de entes federais, como
aqueles de responsabilidade dos entes fe-
derados referidos no art. lº, especialmente
em relação a:

I – tarifas, fretes e seguros, ouvido o
Ministério da Fazenda;

II – linhas de crédito especiais para ati-
vidades prioritárias;

III – isenções, unificação e incentivos
fiscais, em caráter temporário, de fomento a
atividades produtivas em programas de ge-
ração de emprego e fixação de
mão-de-obra.

Art. 4º Os programas e projetos prioritários para
a Região, com especial ênfase à irrigação, recursos
hídricos, turismo, reforma agrária, meio ambiente e
sistema de transporte, e os demais relativos à in-
fra-estrutura básica e geração de empregos, serão fi-
nanciados com recursos:

I – de natureza orçamentária, que lhes
forem destinados pela União, na forma da lei;

II – de natureza orçamentária, que
lhes forem destinados pelos Estados de
Pernambuco e da Bahia, e os Municípios
abrangidos pela Região Administrativa de
que trata esta lei Complementar;

III – de operações de crédito externas
e internas.

Art 5º A União poderá firmar convênios com os
Estados de Pernambuco e da Bahia, e os Municípios
referidos no § 1º, com a finalidade de atender o dis-
posto nesta lei Complementar.

Art. 6º Esta lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Em votação as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, em globo.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –

O Bloco vota ”sim“, Sr. Presidente.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – O PPS

vota ”sim“.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – O PSDB

encaminha o voto ”sim“.

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
– Votaram SIM 56 Srs. Senadores; e NÃO 1.

Houve l abstenção.
Total: 58 votos.
Aprovadas as emendas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.

São as seguintes as emendas aprova-
das:

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

EMENDA Nº 1–CCJ

Dê-se ao § 1º do art. 1º a denominação de pará-
grafo único, com a seguinte redação:

“Art. 1º ..................................................
Parágrafo único. A Região Administrati-

va de que trata este artigo é constituída pe-
los Municípios de Lagoa Grande, Orocô, Pe-
trolina, Santa Maria da Boa Vista, no Estado
de Pernambuco, e pelos Municípios de
Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e Sobradinho,
no Estado da Bahia."

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

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

EMENDA Nº 2–CCJ

Dê-se ao parágrafo único do art. 3º a seguinte
redação:

“Parágrafo único. O Programa Especial
de Desenvolvimento da Região Administrati-
va de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE
e Juazeiro/BA, ouvidos os órgão competen-
tes, estabelecerá, mediante convênios, nor-
mas e critérios para unificação de procedi-
mentos relativos aos serviços públicos,
abrangidos tanto os federais e aqueles de
responsabilidade de entes federais, como
aqueles de responsabilidade dos entes fe-
derados referidos no parágrafo único do art.
1º, especialmente em relação a:

I – tarifas, fretes e seguros, ouvido o
Ministério da Fazenda;

II – linhas de crédito especiais para ati-
vidades prioritárias;

III – isenções, unificação e incentivos
fiscais em caráter temporário, de fomento
a atividades produtivas em programas
de geração de emprego e fixação de
mão-de-obra."

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

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

EMENDA Nº 3–CCJ

Dê-se ao art. 5º  a seguinte redação:

“Art. 5º. A União poderá firmar convêni-
os com os Estados de Pernambuco e da Ba-
hia e com os municípios referidos no pará-
grafo único do art. 1º, com a finalidade de
atender ao disposto nesta lei complementar.”

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

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 5:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2000
(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 27, de 2000, tendo como
primeiro signatário o Senador Osmar Dias,
que estabelece alíquota do Imposto sobre
Operações Relativas a Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação, nas operações e presta-
ções interestaduais com farinha de trigo,
tendo

Parecer favorável, sob nº 882, de
2000, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator: ad hoc Senador Bello Parga,
com voto contrário do Senador Paulo Souto
e abstenção do Senador José Fogaça.

Durante o prazo regimental de cinco dias úteis,
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à
proposição.

Em discussão o projeto, em turno único.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo

Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patro-
cínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 525, DE 2000

Adiamento da discussão para deter-
minado dia.

Nos termos do art. 279, inciso III, do Regimento
Interno requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Resolução nº 27, de 2000 a fim de ser feita na ses-
são 8 de novembro de 2000.
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Sala das Sessões 1º de outubro de 2000. – Sér-
gio Machado – José Alencar – Edison Lobão – He-
loísa Helena.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – A Presidência lembra que há cinco votações
nominais em pauta e solicita às Srªs e aos Srs. Sena-
dores que estejam em outras dependências da Casa
que venham ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 6:

PARECER Nº 939, DE 2000
(Escolha de Autoridade)

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 516/2000 – art. 281)

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 939, de 2000, da Comissão de Serviços
de Infra-Estrutura. Relator: Senador Juvên-
cio da Fonseca, sobre a Mensagem nº 168,
de 2000 (nº 1.176/2000, na origem), de 25
de agosto do corrente ano, pela qual o Pre-
sidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor Jerson Kel-
man, para exercer o cargo de Dire-
tor-Presidente da Agência Nacional de
Águas.

Em discussão o Parecer, em turno único.

O SR JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs.Senadores, tive a honra de ser o Relator
do Parecer nº 939, em que o Presidente da República
indica a esta Casa, através da Mensagem nº 168, o
nome do Sr. Jerson Kelman para exercer o cargo de
Diretor-Presidente da ANA.

Jerson Kelman, quando sabatinado na Comis-
são de Assuntos Sociais, mostrou toda a sua cultura e
todo o seu conhecimento a respeito de recursos hídri-
cos do País e do mundo. O seu currículo é muito rico.

Tem formação acadêmica na área. Fez o curso bási-
co de Engenharia no Instituto Militar de Engenharia, o
curso de Engenharia Civil na Escola de Engenharia
da Universidade do Rio de Janeiro, o Mestrado em
Engenharia Civil na Universidade do Rio de Janeiro e
o Doutorado, PhD, em Hidrologia e Recursos Hídri-
cos em Colorado, nos Estados Unidos. Tem 14 livros
e 104 trabalhos publicados. É conferencista e pales-
trante.

É importante destacar suas várias atividades:
membro do Comitê Organizador do Seminário de Hi-
drologia e Recursos Hídricos, em outubro de 1977, no
Rio de Janeiro; membro do Comitê Organizador do III
Simpósio Brasileiro de Hidrologia, em agosto de 1979,
em Brasília; coordenador de Sessões Técnicas do Sim-
pósio Brasileiro de Hidrologia, em 1977, 1979, 1981,
1983, 1985, 1987, 1989, 1991 e 1993; professor do cur-
so de Engenharia Hidrológica, organizado pela Associ-
ação Brasileira de Recursos Hídricos, da Universidade
do Estado de São Paulo; Consultor de Hidrologia da
OLADE, Organização Latino-Americana em Energia;
membro do Comitê do Programa Internacional de Con-
ferência sobre a Aplicação de Análise e Sistemas de
Recursos Hídricos e Recursos do Solo; curador da Ele-
tros; representante da SERLA, no Conselho Estadual
do Meio Ambiente, em 1992/1994; membro do Comitê
Internacional da Conferência de Hidrologia e Recursos
Hídricos, em Nova Délhi – Índia; membro do Corpo de
Coordenadores da Comissão Editorial da Associação
Brasileira de Recursos Hídricos e membro do Comitê
de Assessoramento do CNPq, em 1999.

Trata-se, pois, de um homem preparado, inclusi-
ve com larga experiência na área de recursos hídri-
cos. Para a Nação brasileira, esse currículo significa
segurança na direção da Agência Nacional de Águas,
visto a importância da água que será o ouro do século
XXI. Assim como o ouro é uma pedra rara, as águas
também tornar-se-ão raras em breve no Planeta, e já
nos preocupamos bastante com isso.

Naturalmente, Jerson Kelman, à frente da ANA,
significa um avanço muito grande e uma segurança
de que a política dos recursos hídricos no País está
em boas mãos. Trata-se de um homem preparado e
de ilibada conduta, que representa uma liderança mu-
ito forte na área.

Sr. Presidente, são as considerações que faço,
para que as Srªs e os Srs. Senadores votem com
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tranqüilidade, porque o voto a favor desta indicação
beneficiará a Nação brasileira.

Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.

Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o Senador Juvêncio da Fonseca, sem
dúvida nenhuma, prestou com o seu relatório em derre-
dor do Professor Jerson Kelman um trabalho abalizado.

Esta talvez tenha sido uma das raras oportuni-
dades em que o Presidente da República indicou para
uma presidência um cidadão do calibre intelectual do
Professor Jerson Kelman.

Quando fui relator no Senado da Lei nº 9.443,
de 1977, que estabelecia o sistema de gerenciamen-
to de águas e, depois, a criação da Agência Nacional
de Águas, estive, juntamente com os Professores Jer-
son Kelman e Arnaldo Setti, debatendo durante horas
essa matéria. Pude aquilatar, assim, não pelo seu
currículo, que nem sempre confirma o talento de um
cidadão devido à letra fria que o compõe, mas pelo
debate, pela troca de idéias, o seu potencial e a sua li-
derança para o cargo.

Por isso, peço aos meus colegas Senadores
que votemos este nome por unanimidade, porque a
Agência Nacional de Águas está muito bem entregue.

Era o que eu queria registrar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Continua em discussão a matéria.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, nesta tarde, damos início a um pas-
so fundamental no que diz respeito à racionalização
do uso da água, quando elegeremos a primeira dire-
toria da Agência Nacional de Águas – ANA. Podere-
mos racionalizar, mudar a filosofia patrimonialista da
água e gerar riquezas para o País, aproveitando as
suas vantagens naturais.

A nova diretoria da ANA será comandada por
um profissional competente, o Dr. Jerson Kelman. Te-

mos que transformar essa agência, um novo formato
de administração do Governo, em um órgão em que
possamos obter o resultado de um trabalho funda-
mental para todo o Brasil e essencial para regiões
como a nossa, o Nordeste.

Fico muito contente por essa concretização e,
para tanto, endosso o apelo do Senador Bernardo
Cabral no sentido de elegermos o Presidente Jerson
Kelman, por unanimidade, como um gesto simbólico.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Continua em discussão a matéria. (Pausa.)

Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.

Passa-se a votação que, de acordo com o dis-
posto no art. 383, inciso VII, combinado com o art.
291, inciso I, alínea e, do Regimento Interno, deve ser
procedida por escrutínio secreto.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – V. Exª deseja discutir? V. Exª poderá encami-
nhar a votação.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presi-
dente, se V. Exª manda que eu encaminhe a votação,
encaminharei.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Senador, já encerrei a discussão e sei que
V. Exª deseja que eu cumpra o Regimento.

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro
Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador – Sr.
Presidente, encaminhando a votação, conforme de-
terminação de V. Exª ainda tenho uma angústia com
relação a essas agências.

O Brasil adotou um modelo novo, pelo qual, a
rigor, os Ministérios perdem a sua força política e as
agências são os grandes órgãos que têm peso, poder
e força para tomar as decisões.

Quanto à telefonia, em tese, é para ser assim.
Quanto à energia, em tese, é para ser assim. Quanto
à Petrobras, já está sendo assim e, pelo que noto,
quanto às águas, será assim. Mas esse processo,
para funcionar, exige jogo de pesos e contrapesos da
maior importância.

Em primeiro lugar, quanto ao relacionamento
da agência com o Ministério, não deverá haver ciúme
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pela perda de poderes do Ministério para a agência –
e não deverá desejar que isso aconteça. Sabemos do
caso de dois Ministérios que estão numa briga aberta
com a agência quanto à criação do código para regu-
lamentar a questão, porque o Ministro e a agência de-
sejam a mesma atribuição.

Em segundo lugar, como funcionam as agênci-
as? Presume-se que para compor a agência sejam
escolhidas pessoas independentes, de alta qualifica-
ção, de alta capacidade, supostamente de origens di-
ferentes, que não sejam compadres nem ligados ao
mesmo Senador ou ao mesmo Deputado. Devem ser
pessoas da sociedade que se encontrarão e sentarão
à mesa, cada um com seu pensamento, cada um com
seu voto, cada um com sua idéia, para que haja a am-
plitude do debate.

Não sei se isso tem acontecido, na organização
das agências que estamos fazendo até aqui. Sincera-
mente, não sei se no que foi estabelecido até aqui, em
termos de agência, esse trabalho foi determinado. O
que sei é que o pouco que tem aparecido tem vindo
com muitas críticas. Como exemplo, temos concessi-
onárias das ferrovias que não cumpriram meta algu-
ma. Com o que elas se comprometeram quando rece-
beram a ferrovia, praticamente nenhuma meta foi
cumprida.

Com relação à telefonia, no Rio de Janeiro, por
exemplo, ela não esteve tão em baixa e tão negativa
como agora, depois da agência, e o usuário não sabe
com quem discutir, a quem reclamar, com quem falar,
de quem cobrar.

Será que o povo brasileiro sabe que, a partir de
agora, não é mais o Ministério das Minas e Energia e
sim a Agência Nacional de Águas que tratará dessa
matéria? Duvido que a imensa maioria da sociedade
tenha conhecimento disso.

Sr. Presidente, voto favorável à matéria, mas
não conheço os indicados, não sei se mantêm in-
dependência entre si; não conheço suas origens,
se foram indicados por algum Ministro, algum Se-
nador, algum Deputado. Não sei, mas voto na pre-
sunção de que o Governo tenha acertado e de que
esse entendimento, que até agora não existe, que
essa ação, que até agora não se conhece, venha a
público e possamos dizer que a aprovação valeu a
pena.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)
– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – V. Exª tem a palavra, para encaminhar.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, encaminho o voto ”sim“; apenas fa-
rei o registro de que as pessoas indicadas para esse
cargo, com currículos acadêmicos comprovados,
com experiência comprovada na área de gestão do
potencial hídrico brasileiro, passaram também por
um debate muito importante na Comissão de
Infra-Estrutura.

Em determinado instante, foram levantadas,
ainda que anonimamente, dúvidas a respeito de um
ou de outro, e os Srs. Relatores das matérias foram
muito cuidadosos no exame da formação acadêmica,
da experiência técnica e profissional de cada um dos
indicados.

São profissionais experientes, escolhidos pelo
critério técnico, e a todos nós que participamos das
duas reuniões da Comissão de Infra-Estrutura ficou
muito claro que são pessoas capazes para dirigir a
Agência Nacional de Águas, de todas, talvez a mais
importante agência reguladora criada nesse novo
modelo do Estado brasileiro, porque vai gerir o nosso
bem mais precioso, a água, os nossos recursos hídri-
cos.

Daí por que, Sr. Presidente, depois desse estu-
do detalhado e cuidadoso de todos os Relatores,
peço inclusive licença a todos para citar nominalmen-
te o Senador Osmar Dias e o Senador Arlindo Porto,
responsáveis por dois dos mais importantes proces-
sos, pelo volume de informações que continham. S.
Exªs se detiveram cuidadosamente no exame da ma-
téria e fizeram relatórios que nos levaram a votar favo-
ravelmente.

Portanto, Sr. Presidente, encaminho o voto ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Todos os Srs. Senadores já votaram?
Peço as Sras e aos Srs. Senadores que não vota-

ram para fazê-lo.

(Procede-se à votação secreta.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Votaram SIM 50 Srs. Senadores; e NÃO 05.

Houve 04 abstenções.
Total: 59 votos.
Aprovado.
Será feita a comunicação ao Presidente da Re-

pública.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 7:

PARECER Nº 940, DE 2000
(Escolha de Autoridade)

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 517/2000 – art. 281)

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Pare-
cer nº 940, de 2000, da Comissão de Ser-
viços de Infra-Estrutura, Relator: Senador

Osmar Dias, sobre a Mensagem nº 169,
de 2000 (nº 1.177/2000, na origem), de
25 de agosto do corrente ano, pela qual o
Presidente da República submete à deli-
beração do Senado a escolha do Senhor
Benedito Pinto Ferreira Braga Júnior ,
para exercer o cargo de Diretor da Agên-
cia Nacional de Águas.

Discussão do parecer, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Passa-se à votação que, de acordo com o dis-

posto no art. 383, inciso VII, combinado com o art.
291, inciso I, alínea ”e’, do Regimento Interno, deve
ser procedida por escrutínio secreto.

As Sras. e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)

(Procede-se à votação secreta.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Votaram SIM 46 Srs. Senadores; e NÃO 6.

Houve 4 abstenções.
Total: 56 votos.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 8:

PARECER Nº 941, DE 2000
(Escolha de Autoridade)

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 518/2000 – art. 281)

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 941, de 2000, da Comissão de Serviços
de Infra-Estrutura, Relator: Senador: Sena-
dor Geraldo Cândido, sobre a Mensagem nº

171, de 2000 (nº 1.180/2000, na origem), de
25 de agosto do corrente ano, pela qual o
Presidente da República submete à delibe-
ração do Senado a escolha do Senhor Lau-
ro Sérgio de Figueiredo, para exercer o car-
go de Diretor da Agência Nacional de
Águas.

Em discussão o parecer, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Passa-se à votação que, de acordo com o dis-
posto no art. 383, inciso VII, combinado com o art.
291, inciso I, alínea ”e’, do Regimento Interno, deve
ser procedida por escrutínio secreto.

As Sras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)

(Procede-se à votação secreta.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Votaram SIM 48 Srs. Senadores; e NÃO 6.

Houve 3 abstenções.
Total: 57 votos.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 9:

PARECER Nº 942, DE 2000
(Escolha de Autoridade)

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 519/2000 – art. 281)

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 942, de 2000, da Comissão de Serviços
de Infra-estrutura, Relatora: Senadora Mar-
luce Pinto, sobre a Mensagem nº 172, de

2000 (nº 1.179/2000, na origem), de 25 de
agosto do corrente ano, pela qual o Presi-
dente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor Ivo Brasil ,
para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Águas.

Em discussão o Parecer em turno único (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Passa-se à votação que, de acordo com o dis-

posto no art. 383, inciso VII, combinado com o art.
291, inciso I, alínea ”e’, do Regimento Interno, deve
ser procedida por escrutínio secreto.

As Sras. e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação secreta.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Todas as Srªs e os Srs. Senadores já vota-
ram? (Pausa.)

Vou encerrar a votação.
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Votaram SIM 45 Srs. Senadores; e NÃO 8.
Houve 5 abstenções.
Total: 58 votos.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 10:

PARECER Nº 943, DE 2000
(Escolha de Autoridade)

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 520/2000 – art. 281)

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 943, de 2000, da Comissão de Serviços
de Infra-Estrutura, Relator: Senador Arlindo
Porto, sobre a Mensagem nº 170, de 2000
(nº 1.178/2000, na origem), de 25 de agosto
do corrente ano, pela qual o Presidente da

República submete à deliberação do Sena-
do a escolha do Senhor Marcos Aurélio
Vasconcelos de Freitas para exercer o car-
go de Diretor da Agência Nacional de
Águas.

Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a

discussão.
Passa-se à votação que, de acordo com o dis-

posto no art. 383, inciso VII, combinado com o art.
291, inciso I, alínea ”e’, do Regimento Interno, deve
ser procedida por escrutínio secreto.

As Sras. e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)

(Procede-se à votação secreta.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Todas as Srªs e os Srs. Senadores já vota-
ram? (Pausa.)
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Vou encerrar a votação.
Votaram SIM 47 Srs. Senadores; e NÃO 4.
Houve 5 abstenções.
Total: 56 votos.
Foi aprovado o nome do Sr. Marcos Aurélio Vas-

concelos de Freitas.
Será feita a comunicação ao Sr. Presidente da

República.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 11:

REQUERIMENTO Nº 468, DE 2000

Votação em turno único do Requeri-
mento nº 468, de 2000, da Senadora Emilia
Fernandes, solicitando a tramitação conjun-
ta do Projeto de Lei da Câmara nº 12, de
2000, com o Projeto de Lei do Senado nº
133, de 1999, por regularem a mesma ma-
téria.

O requerimento passa a ser votado, em turno
único.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em virtude da aprovação do requerimento, o

Projeto de Lei do Senado nº133/99, perde seu caráter
terminativo e passa a tramitar em conjunto com o Pro-
jeto de Lei da Câmara n.º 12/2000, e as matérias re-
tornam ao exame das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania, e de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 12:

REQUERIMENTO Nº 469, DE 2000

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 469, de 2000, do Senador José
Fogaça, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 370, de
1999, e 145, de 2000, por regularem a mes-
ma matéria.

Em votação o requerimento.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado nº 370, de 1999, e

nº 145, de 2000, passam a tramitar em conjunto e re-
tornam ao exame da Comissão de Justiça e Cidada-
nia, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 13:

REQUERIMENTO Nº 503, DE 2000

Votação em turno único do Requeri-
mento nº 503, de 2000, da Senadora Heloí-
sa Helena, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 123, de
1999, e 33, de 2000, por regularem a mes-
ma matéria.

Em votação o requerimento.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Assim os Projetos de Lei do Senado n.º 123, de

1999, e n.º 33, de 2000, passam a tramitar em conjun-
to e vão ao exame da Comissão de Assuntos Sociais,
em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem
do Dia.

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 196, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte

PARECER Nº 953, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redaçao final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 196, de 2000 (nº 639, de
2000, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 196, de 2000 (nº
639, de 2000, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o texto do Acordo por Troca de Notas, entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
dos Estados Unidos da América para o Fornecimento
de Material de Defesa Norte-Americano, celebrado
em Washington, em 2 de junho de 2000.

Sala de Reuniões da Comissão, 10 de outubro
de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo, Relator – Carlos Patrocínio – Jonas
Pinheiro.

ANEXO AO PARECER Nº 953, DE 2000.

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
nº 196, de 2000 (nº 639, de 2000, na Câmara dos
Deputados).
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, –––––––––––––––––––––, Presidente do Se-
nado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Aprova o texto do Acordo por Troca de
Notas, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Esta-
dos Unidos da América para o Fornecimen-
to de Material de Defesa Norte-Americano,
celebrado em Washington, em 2 de junho
de 2000.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o texto do Acordo por Troca
de Notas, entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da Ameri-
ca para o Fornecimento de Material de Defesa Nor-
te-Americano, celebrado em Washington, em 2 de ju-
nho de 2000.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o re-
ferido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple-
mentares que, nos termos do art. 49, I, da Constitui-
ção Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º A expressão “observação contínua e ava-
liação”, contida no Parágrafod é entendida no sentido
de que qualquer procedimento de controle e monito-
ramento do material militar só poderá ser implemen-
tado de forma cooperativa e aceitável para ambos os
países e que não poderá dar ensejo a que pessoal
norte-americano participe de atividades operacionais
efetuadas pelo Governo brasileiro, quando forem utili-
zados equipamentos de defesa fornecidos no âmbito
do referido Acordo.

Art. 3º Os compromissos assumidos neste Acor-
do pela parte brasileira somente vigerão a partir da
aceitação, por parte do Governo da República Fede-
rativa do Brasil, de ofertas em separado de material
de defesa efetuadas pelo Governo dos Estados Uni-
dos da América.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício Senador Nabor Jú-
nior.

É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO Nº 526, DE 2000

Dispensa de publicação de redação fi-
nal.

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 196, de 2000 639/2000,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo por Troca de Notas, entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos da América para o Fornecimento de Material
de Defesa Norte-Americano, celebrado em Washing-
ton, 2 de junho de 2000.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2000. –
José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Aprovado o requerimento, passa-se à
imediata apreciação da redação final.

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 (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Lei Comple-
mentar do Senado nº 17, de 2000, que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte

PARECER Nº 954, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 17, de 2000-Complementar.

A Comissao Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado nº 17, de
2000-Complementar, que autoriza o Poder Executivo
a criar a Região Administrativa Integrada de Desen-
volvimento do Pólo Petrolina/PE e Juazeiro/BA e insti-
tuir o Programa Especial de Desenvolvimento do Pólo
Petrolina/PE e Juazeiro/BA, consolidando as Emen-
das nºs 1 e 2-CCJ aprovadas pelo Plenário.
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Sala de Reuniões da Comissão, 10 de outubro
de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo, Relator – Carlos Patrocínio – Jonas
Pinheiro.

ANEXO AO PARECER Nº 954, DE 2000

Redação fina do Projeto de Lei do
Senado nº 17, de 2000 – complementar.

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Região Administrativa Integrada de
Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE e
Juazeiro/BA e instituir o Programa Espe-
cial de Desenvolvimento do Pólo Petroli-
na/PE e Juazeiro/BA.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a criar,
para efeitos da articulação da ação administrativa da
União, dos Estados de Pernambuco e da Bahia, con-
forme previsto nos arts. 21, inciso IX, 43 e 48, inciso
IV, da Constituição Federal, a Região Administrativa
Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE e
Juazeiro/BA.

Parágrafo único. A Região Administrativa de que
trata este artigo é constituída pelos Municípios de La-
goa Grande, Orocó, Petrolina, Santa Maria da Boa
Vista, no Estado de Pernambuco; e pelos Municípios
de Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e Sobradinho, no
Estado da Bahia.

Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a criar um
Conselho Administrativo para coordenar as ativida-
des a serem desenvolvidas na Região Administrativa
Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE e
Juazeiro/BA.

Parágrafo único. As atribrnções e a composição
do Conselho de que trata este artigo serão definidas
em regulamento, dele participando representantes
dos Estados e Municípios abrangidos pela Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo
Petrolina/PE e Juazeiro/BA.

Art. 3º É o Poder Executivo autorizado a instituir
o Programa Especial de Desenvolvimento da Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo
Petrolina/PE e Juazeiro/BA.

Parágrafo único. O Programa Especial de De-
senvolvimento da Região Administrativa de Desen-
volvimento do Pólo Petrolina/PE e Juazeiro/BA, ouvi-
dos os órgãos competentes, estabelecerá, mediante
convênios, normas e critérios para unificação de pro-

cedimentos relativos aos serviços públicos, abrangi-
dos tanto os federais e aqueles de responsabilidade
de entes federais, como aqueles de responsabilidade
dos entes federados referidos no parágrafo único do
art. lº, especialmente em relação a:

I – tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério
da Fazenda;

II – linhas de crédito especiais para atividades
prioritárias;

III – isenções, unificação e incentivos fiscais em
caráter temporário, de fomento a atividades produti-
vas em programas de geração de emprego e fixação
de mão-de-obra.

Art. 4º Os programas e projetos prioritários para
a Região, com especial ênfase à irrigação, recursos
hídricos, turismo, reforma agrária, meio ambiente e
sistema de transporte, e os demais relativos à in-
fra-estrutura básica e geração de empregos, serão fi-
nanciados com recursos:

I – de natureza orçamentária, que lhes forem
destinados pela União, na forma da lei;

II – de natureza orçamentária, que lhes forem
destinados pelos Estados de Pernambuco e da Ba-
hia, e pelos Municípios abrangidos pela Região Admi-
nistrativa de que trata esta Lei Complementar;

III – de operações de crédito externas e inter-
nas.

Art. 5º A União poderá firmar convênios com os
Estados de Pernambuco e da Bahia e com os Municí-
pios referidos no parágrafo único do art. lº, com a finali-
dade de atender ao disposto nesta Lei Complementar.

Art 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor
Júnior.

É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO Nº 527, DE 2000

Dispensa de publicação de redação
final.

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 Lei do Senado nº 17, de 2000-Complementar,

OUTUBRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 411



de autoria do Senador Roberto Freire, que autoriza o
Poder Executivo a criar a Região Administrativa Inte-
grada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE e Ju-
azeiro/BA e instituir o Programa Especial de Desen-
volvimento do Pólo Petroliana/PE e Juazeiro/BA.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2000 –
Jefferson Péres.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– 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.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra, como Líder, por cinco minu-

tos para um comunicação inadiável, à nobre Senador
Heloisa Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, estamos não apenas estar-
recidos mas profundamente indignados com a suces-
são de atentados e de assassinatos de militantes pe-
tistas após o período eleitoral.

Hoje, o Presidente do PT de Cuiabá, o nosso
companheiro Sivaldo Dias Campos, sofreu um aten-
tado em sua casa – recebeu três tiros na cabeça – e
está em situação extremamente grave. Infelizmente,
não é o único caso de atentado a militantes petistas.
Vários militantes estão recebendo ameaças de morte
em função de denúncias de compras de voto, de cor-
rupção eleitoral. Outro companheiro nosso, o Verea-
dor petista Roberto Carvalho, também foi vítima de
um atentado; a sua assessora Palova também foi víti-
ma de atentado. Outro militante petista, Manoel Maria
de Souza Neto, foi executado com um tiro na nuca,
em sua casa, em São Paulo. Manoel era um dos coor-
denadores da campanha do PT na cidade. Os assas-
sinos tentaram inclusive cortar a cabeça desse nosso
companheiro assassinado. O Vice-Presidente do PT
de Caruaru, o companheiro José Ribamar Gondim,
também foi assassinado em uma cidade de Alagoas.

Não estamos aqui fazendo protesto, nem apre-
sentando a nossa indignação, mas exigindo dos ór-
gãos e autoridades competentes, assim como do Mi-
nistro da Justiça, que tomem todas as providências
necessárias perante os órgãos e autoridades compe-
tentes no Estado, com acompanhamento da Polícia
Federal, para que possamos ver definitivamente es-
clarecidas não apenas as ameaças de morte, as tor-
turas e os espancamentos, mas também a sucessão
de assassinatos contra os militantes petistas que têm
denunciado todas as formas de corrupção.

A corrupção eleitoral é típica dos covardes. O
assassinato dos denunciantes de tais corrupções,
sem dúvida, é mais uma demonstração de covardia
desses senhores que representam as elites locais,
que, além de ganharem mandatos valendo-se da cor-
rupção eleitoral – como se isso não bastasse –, ainda
estão promovendo verdadeira sucessão de assassi-
natos dos militantes do Partido dos Trabalhadores.

Sr. Presidente, registre-se não o protesto e a in-
dignação do Bloco da Oposição, mas a exigência de
que as autoridades federais acompanhem as autori-
dades estaduais e municipais, a fim de que possa-
mos, definitivamente, ver esclarecidos todos esses fa-
tos. É a impunidade que fortalece essa política covar-
de de assassinato de militantes do Partido dos Traba-
lhadores.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
permite-me um aparte?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Com prazer, ouço V. Exª

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dora Heloísa Helena, quero expressar a minha solida-
riedade a V. Exª e ao Partido dos Trabalhadores de
Cuiabá, Mato Grosso, onde Sivaldo Dias Campos,
que havia denunciado a compra de votos na eleição,
sofreu um atentado. Ele recebeu três tiros na cabeça
ao sair de casa e agora está internado na UTI. A casa
dele foi invadida por pessoas que certamente esta-
vam preocupadas com a denúncia que ele fizera. Elo-
gio e enalteço a coragem de Sivaldo Dias Campos,
que cumpriu o seu dever dizendo tudo que precisava
ser dito. Infelizmente, esse é o quarto atentado ocorri-
do contra militantes do Partido dos Trabalhadores.
Houve outras vítimas de atentados como Roberto
Carvalho, atingido em Belo Horizonte, e sua assesso-
ra, Palova, e Manoel Maria de Souza Neto, em Susa-

412 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO 2000



no, que representam o uso da violência totalmente in-
justificada. Não se trata do uso da arma para a própria
defesa, mas, sim, do uso da violência contra aqueles
que estão cumprindo com o seu dever de denunciar
desmandos, compra de votos, irregularidades e rou-
bos. É preciso que a Justiça examine com atenção
esses casos. É preciso que a Justiça Eleitoral, o Mi-
nistério da Justiça, os órgãos do Ministério Público e
de Segurança Pública em Mato Grosso, em São Pau-
lo e em Minas Gerais tomem as providências neces-
sárias para desvendar tais crimes e faça a justiça de-
vida. Tudo isso é muito estranho, Senadora Heloisa
Helena. São justamente os companheiros do PT, em
diversos lugares do país, que estão sendo ameaça-
dos, estão sendo objeto dessa perseguição e dessa
violência. Mas isso não esmorece o nosso Partido,
não esmorece a nossa militância, não esmorece pes-
soas como V. Ex.ª, que aqui estão, a cada dia, reafir-
mando o nosso compromisso. Ainda que haja os que
pensam que esse tipo de comportamento vai nos inti-
midar, saibam que, de maneira alguma, nos intimida-
mos com isso, assim como, Senadora Heloísa Hele-
na, não nos intimidam aqueles que usam de outro tipo
de violência – a violência gráfica –, como aquela que
está a perpetrar o adversário do Partido dos Traba-
lhadores em São Paulo, que, no desespero, ao verifi-
car que a população agora, na proporção de dois para
um, está escolhendo, segundo diversas pesquisas de
opinião, a candidata Marta Suplicy, resolveu disparar
uma metralhadora, falando de possíveis atos que pu-
dessem manchar a sua imagem inclusive perante a
própria família. Ora, fique o Sr. Paulo Maluf sabendo
que vai encontrar em mim próprio e em nossos filhos
solidariedade extraordinária a Marta, vai constatar
que já está havendo, em São Paulo, extraordinária
corrente de solidariedade à candidata do PT. Não ire-
mos, de forma alguma, descer ao nível da campanha
de Paulo Salim Maluf. Não o faremos de maneira al-
guma, porque constitui responsabilidade nossa, do
PT, assim como de Marta, como candidata do Partido
dos Trabalhadores, e minha, como Senador, fazer a
campanha no melhor nível possível. Está o nosso ad-
versário com receio de discutir as propostas sobre o
que fazer de melhor por São Paulo. Está com receio
da comparação, uma a uma, das propostas para
construir uma sociedade justa e para melhorar o nível
de emprego. Esse tipo de violência, portanto, também
precisa ser severamente repelida não só em São Pa-

ulo, mas também em todo o Brasil. Manifesto minha
solidariedade a V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Agradeço o aparte de V. Ex.ª, Senador Eduardo Su-
plicy, e manifesto a nossa solidariedade, assim como
a do Bloco da Oposição à nossa companheira Marta
Suplicy e a V. Exª, meu querido companheiro. Sei o
quanto machuca a calúnia, a injúria, a infâmia, a difa-
mação.Sei que isso machuca profundamente, porque
nada fere mais as pessoas sérias, as pessoas de bem
e de paz do que o ataque à sua honra. Os desqualifi-
cados, os corruptos, os vigaristas, esses não se sen-
tem machucados quando atingem sua honra, mas as
pessoas de bem, efetivamente, sofrem profundamen-
te quando atacam sua honra e sua dignidade.

Sabemos exatamente o que significa esse tipo
de comportamento contra uma mulher. Se fosse uma
mulher domesticada, subserviente, com certeza não
seria atacada, mas como é uma mulher dona do seu
próprio destino, busca-se tudo aquilo que está envolto
no preconceito, no machismo, na forma desqualifica-
da de fazer política.

Para a companheira Marta digo simplesmente
uma coisa. Lembro-me de que na minha campanha
eleitoral batiam muito em mim. Usavam de todos os
artifícios malditos, covardes e perversos para bater
em mim. A coisa mais simples que diziam contra mim
era que eu era a candidata do ódio. Diziam que eu era
a candidata do ódio porque eu enfrentava a elite políti-
ca e econômica que, essa sim, perpassa o ódio pela
fome, pela miséria e pelo sofrimento.

E, certa vez, eu reclamava contra isso num pa-
lanque, num determinado bairro de Maceió. Quando
desci do palanque, algumas crianças me disseram:
”Heloísa, minha avó quer falar com você“. Acompa-
nhei aquelas crianças até a casa de D. Marluce, uma
velhinha que estava numa cadeira de rodas, numa ca-
sinha bem simples, numa favela de Maceió. Ela olhou
para mim, me abraçou e me disse: ”Heloísa, não se
incomode com isso não, minha filha. Você é como
massa de bolo: quanto mais bate, mais cresce“.

Sei o quanto nos machuca profundamente, o
quanto revolve a nossa alma, nossa indignação, esse
tipo de baixaria. Sei o quanto mexe com a nossa hon-
ra e a nossa dignidade, mas, com certeza, a compa-
nheira Marta vai ganhar, não por ter uma vitória pes-
soal, uma vitória do Suplicy, uma vitória do PT ou dos
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Partidos que integram a Frente, mas pela vitória de
um projeto que vai significar ao menos a possibilidade
de minimizar a dor e o sofrimento cotidiano dos anôni-
mos, dos filhos da pobreza, que são vítimas desse
maldito projeto neoliberal.

O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT – RJ) – Con-
cede-me V. Exª um aparte?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT – RJ) – Se-
nadora Heloísa Helena, quero parabenizar V. Exª pelo
pronunciamento que faz aqui, solidarizando-me com
a família dos nossos companheiros que sofreram
atentados, que foram assassinados, que foram balea-
dos em vários Estados deste País. Isso que ocorreu é
uma clara demonstração de que a Direita, corrupta e
perdedora, apela inclusive para a violência quando
pune nossos companheiros, militantes do Partido dos
Trabalhadores, com a morte. Ou seja: o preço que se
paga por ser do PT, por ser militante combativo,
aguerrido, solidário, honesto, correto é o assassinato
por parte dessa Direita corrupta e violenta. No interior
do meu Estado, por exemplo, na cidade de Itaocara,
na semana anterior à eleição, um companheiro do PT,
candidato a vereador, chamado Gilcemar, foi também
ameaçado de morte por uma secretária municipal à
qual ele teria denunciado pela prática de compra de
votos na cidade etc. Na ocasião, ela lhe disse: ”Se
você não calar a boca, vai pagar por ser muito lingua-
rudo! O meu esposo é delegado de Polícia!“. É assim
que eles fazem. Então, no caso, trata-se de uma can-
didata ao cargo de vereadora, esposa de um delega-
do, que ameaçou um companheiro de morte. Inclusi-
ve, Senadora, tenho aqui a cópia da ocorrência regis-
trada na Delegacia de Polícia, a qual, inclusive, entre-
guei para a Comissão de Direitos Humanos da
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, para a Câ-
mara de Vereadores, bem como para o nosso compa-
nheiro da Câmara dos Deputados. Penso que nem
sempre devemos deixar esse tipo de ameaça por me-
nos, já que, muitas vezes, eles as levam às últimas
conseqüências, como tem ocorrido freqüentemente.
Além do mais, há também outros casos de militantes
assassinados de forma brutal e covarde, como, por
exemplo, o ocorrido na semana passada aqui em Bra-
sília, quando um trabalhador, dirigente de sindicato,
foi morto porque estava participando de um piquete. A

polícia, depois de o matar com vários tiros, deixou, no
interior do seu carro, junto com porções de maconha
um revólver, a fim de sugerir que se tratava de um tra-
ficante armado, sendo que a arma era da própria polí-
cia. Nesta semana, inclusive, fui ao enterro do sindi-
calista. É isso que acontece em nosso País. Pode-se
dizer que a violência se fez em nome da lei, já que foi
a polícia quem matou o sindicalista? Em nome da lei
ou em nome da podridão, da corrupção? É isso que
ocorre. Então, solidarizo-me com V. Exª pelo discurso
e com as famílias dos nossos companheiros mortos
ou ameaçados, dizendo mesmo que seremos sempre
uma voz ativa pronta a denunciar, e não nos calare-
mos diante da ameaça de ninguém, pois esse é o
nosso papel, seja na tribuna do Senado, da Câmara
dos Deputados, das Assembléias Legislativas, das
Câmaras Municipais: denunciar a corrupção, doa a
quem doer. Não tenho medo das ameaças de ne-
nhum bandido! Portanto, nossa solidariedade e nos-
sos parabéns pelo pronunciamento de V. Exª. Muito
obrigado!

O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) – V.
Exª me permite um aparte?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) –
Senadora Heloísa Helena, quero apresentar ao Parti-
do dos Trabalhadores, a V. Exª, como Líder do Bloco
de Oposição, e à família do Sivaldo nossa total solida-
riedade. Hoje, aqui em Brasília, abrindo o noticiário de
Cuiabá na Internet, tomei conhecimento do fato. De
imediato, contatei o ex-Deputado Federal Gilney Via-
na, que atualmente é Deputado Estadual em Mato
Grosso. S. Exª, que é médico, estava acompanhando
a família e teve acesso às radiografias. Viu-se que se
trata de um crime brutal e injustificável. Posso dar
este testemunho, porque, inclusive, sou amigo pesso-
al do Sivaldo, presidente do Diretório Municipal do PT
em Cuiabá. O Sivaldo, Senadora Heloísa Helena, é
uma dessas pessoas idealistas, que nunca fez na po-
lítica um combate pessoal. Não conheço ninguém
que possa ter querido se vingar por ter sido agredido
pessoalmente pelo presidente do PT. Ele, que é um
defensor intransigente do funcionamento da saúde
pública e das liberdades democráticas, estava atual-
mente envolvido em um movimento, que deve ser as-
sunto aqui no Senado da República e para o Congres-
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so Nacional após as eleições, referente a denúncias
de aquisição de títulos de eleitor. Entendo que essas
eleições nos proporcionam uma grande lição: é ina-
ceitável que o Congresso Nacional não faça constar,
por força de um reforma política, a fotografia do eleitor
no título. Foram contratados vários títulos de eleitor –
e tenho certeza de que não deve ter sido apenas em
meu Estado, mas em todo o Brasil – para que se pu-
desse votar em nome de outro eleitor. Com relação
ao Sivaldo, asseguro-lhe que, assim que tomei co-
nhecimento do fato, dirigi-me ao Governador do meu
Estado, Dante de Oliveira, bem como ao Secretário
de Segurança Pública, Dr. Benedito Cordelino, a fim
de solicitar-lhes o máximo empenho na determinação
de rigorosas diligências. Posso afiançar-lhe que a se-
gurança pública do Estado está empenhada em des-
vendar o motivo dessa tentativa de assassinato. Sei
que, ainda agora, Sivaldo está lutando pela vida. Te-
mos informações de que ele foi atingido por dois tiros,
um dos quais desferido na porta de sua casa. Sivaldo
ainda conseguiu entrar em casa cambaleando. Aí re-
side nossa preocupação: o criminoso, após isso, cor-
reu atrás de Sivaldo e disparou contra ele a queima
roupa, na altura da nuca. Os informes médicos, por-
tanto, não são muito otimistas, ainda porque as balas
eram do tipo explosivas. É lamentável que esse tipo
de violência ainda ocorra. Resta-nos saber o motivo.
Ficamos apreensivos para que as pessoas que co-
meteram essas atrocidades sejam presas, julgadas e
punidas exemplarmente. Manifesto minha solidarie-
dade à família e ao Partido dos Trabalhadores, o que
já tive oportunidade de fazer junto ao Diretório do PT
de Mato Grosso. Tenho apenas a lamentar e repudiar
que alguém ainda acredite que uma ação desse tipo
possa ser a solução para qualquer tipo de problema:
seja um latrocínio, um roubo ou até uma vingança po-
lítica ou pessoal. Isso é inteiramente inaceitável.

A SRA. HELOÍSA HELENA(Bloco/PT – AL) –
Agradeço a solidariedade e o empenho de V. Exª, Se-
nador Antero, junto às autoridades do seu Estado,
para que possamos, de fato, desvendar esse exemplo
de covardia maldita com a qual não gostaríamos de
conviver em plena entrada de novo século.

Deixo ainda, em nome de todo o Bloco da Opo-
sição, a nossa solidariedade, o nosso carinho, a nos-
sa esperança de que os militantes do Partido dos Tra-
balhadores de todos os Estados, com certeza, a partir

de agora, estarão fazendo as suas estrelas brilharem
muito mais para, assim, assumir o brilho das estrelas
dos nossos companheiros Sivaldo, Roberto Carva-
lho, Palova, Manoel Maria de Souza, José Ribamar e
tantos outros, que, muitas vezes, são igualmente
agredidos pelas mais diversas formas de covardia e
de violência nesse pós-processo eleitoral.

Agradeço a solidariedade de todos ao passo
que externo também a nossa solidariedade, o nosso
empenho, a nossa cobrança às autoridades federais
no sentido de que acompanhem todos esses casos,
evitando justamente que com a impunidade se forta-
leça esse tipo de postura covarde, arrogante, trucu-
lenta que busca calar aqueles que nada mais querem
do que um processo limpo, ético nas eleições e aca-
bam sendo covardemente agredidos.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra o Senador Ramez Tebet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo hoje esta
tribuna, como sempre o fiz, desde que cheguei ao Se-
nado, para falar sobre a criação do Estado do Mato
Grosso do Sul.

Precisamente amanhã se comemora mais um
aniversário da criação do Mato Grosso do Sul. São 23
anos de vida de um Estado que nasceu para ser mo-
delo na Federação brasileira, que nasceu como depo-
sitário das esperanças de uma redivisão territorial do
Brasil, que nasceu, inclusive, para resgatar a história
de luta do povo sul-matogrossense, que durante mui-
tos e muitos anos lutou para que fosse criado o Esta-
do de Mato Grosso do Sul.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, naquela
ocasião os nossos corações estavam em festa. Lem-
bro-me bem, e tenho ainda na memória o retrato da-
quela solenidade, porque tive a felicidade de estar
presente no Palácio do Planalto, no dia 11 de outubro
de 1977, quando o Presidente Ernesto Geisel, em ce-
rimônia solene, com a presença de quase todas as
autoridades representativas do hoje Estado de Mato
Grosso do Sul, assinou o documento de criação do
nosso Estado.

Ali me encontrava como Prefeito da minha cida-
de natal, a Cidade de Três Lagoas, iniciante na vida
pública. Naquele momento, junto com outras Lideran-
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ças, comungávamos do mesmo sentimento de eufo-
ria, certos de que o futuro reservava grandes realiza-
ções para o Estado nascente, criado com a intenção
explícita de se tornar modelo entre todos os que com-
põem a Federação brasileira.

Hoje, são decorridos 23 anos, e cabe uma per-
gunta, que me formulo, preocupado que sou com os
destinos do meu Estado: O que restou daquela eufo-
ria? O que sobrou daquelas esperanças?

Lembro-me bem de que o Presidente Ernesto
Geisel criou o Estado e tomou medidas muito impor-
tantes para o desenvolvimento do Estado de Mato
Grosso do Sul.Devemos a este Presidente, por exem-
plo, a criação do Prodoeste, que foi a redenção dos
cerrados; devemos a S.Exª a criação de um outro pro-
grama denominado Prodegran, que também foi a re-
denção da região econômica do Estado, a Grande
Dourados. S. Exª criou um programa para o desenvol-
vimento do Pantanal, e vemos que algo foi feito.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando
avaliamos com toda isenção possível o que realmen-
te foi feito, quantos daqueles projetos generosos fo-
ram efetivamente realizados, quantas daquelas belas
promessas foram realmente cumpridas, o panorama
é infelizmente desolador, apesar daqueles programas
iniciais lançados pelo Presidente Ernesto Geisel.

Parece-me que há algo que inviabiliza os esfor-
ços no sentido de promover o desenvolvimento de
Mato Grosso do Sul; parece-me que o Estado vive
manietado; parece-me que há algo impedindo que o
Estado colabore para o crescimento e desenvolvi-
mento do Brasil com suas potencialidades ainda inex-
ploradas.

V. Exªs e os que me conhecem sabem que não
sou e nunca fui partidário de nenhuma teoria conspi-
ratória, mas me sinto obrigado a repetir o que já disse
muitas vezes neste Plenário: parece-me que existem
interesses muito poderosos no sentido de matar o so-
nho de desenvolvimento do Brasil e de Mato Grosso
do Sul, muito particularmente. Senão, pergunto, como
poderemos entender tanto arrocho que têm sofrido,
por exemplo, as classes produtoras de Mato Grosso
do Sul, como todos tiveram a oportunidade de tes-
temunhar recentemente os conflitos gerados em
torno de pretensos focos de febre aftosa no Estado
e que serviram de pretexto para que se fechassem
as fronteiras para os nossos produtos? Quantas ve-

zes, Srs. Senadores, ocupei esta tribuna e falei com
o Ministro da Agricultura que de forma alguma se
justificava – como não se justifica – que nossas
fronteiras ficassem fechadas para o principal pro-
duto que temos?

Mato Grosso do Sul, por coincidência, possui o
maior rebanho de gado bovino do Brasil. São 23 mi-
lhões de cabeças de gado. Quando surgiu aquele sur-
to de febre aftosa, ele estava perfeitamente localizado
no Município de Naviraí; ficou comprovado ampla-
mente que o gado veio do Paraguai; ficou comprova-
do que o poder público tomou todas as providências,
matou todas as cabeças de gado contaminadas e in-
cinerou-as. E nós não entendemos e ficamos ainda a
não entender por que isso está acontecendo e por
que não se coloca um ponto final imediatamente nis-
so. Sabemos – e me dirijo ao Senador Roberto Re-
quião, para prestar uma homenagem ao Estado do
Paraná – que a cidade onde ocorreu o surto de febre
aftosa, Naviraí, está a 180 quilômetros do Paraná e
cerca de 400 quilômetros de Campo Grande. Então,
por que o gado do Mato Grosso do Sul não pode sair
para outros Estados da Federação brasileira e o gado
do Paraná tem trânsito livre para todas as outras Uni-
dades da Federação?

Fizemos várias propostas, vários técnicos foram
chamados a opinar. Foram em vão todas as soluções
apresentadas ao Ministério da Agricultura; eles en-
contravam sempre a mesma resposta: a comunidade
européia não aceita essa solução e, portanto, o Brasil
não pode adotá-la. E é essa solução que nos parece
tecnicamente a mais viável.

Citarei outro exemplo para dizer do nosso desa-
pontamento. Na Constituinte de 1988, eu era Presi-
dente da Superintendência do Desenvolvimento do
Centro-Oeste. O Senador Iris Rezende se lembra de
quando formamos um bloco, unimos a Bancada do
Centro-Oeste, as Bancadas do Norte e Nordeste, di-
zendo que essas regiões precisavam de um trata-
mento diferenciado porque eram regiões – refiro-me
especificamente ao Centro-Oeste – que poderiam dar
solução aos problemas do Brasil. O Centro-Oeste não
é uma região-problema, mas uma região-solução,
desde que as autoridades federais implementem me-
didas que façam com que ela possa responder a esse
apelo. Com muito custo e muita luta, foi inserido na
Constituição o chamado Fundo Constitucional do
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Centro-Oeste, destinando parte dos recursos orça-
mentários para promover o desenvolvimento, para
ajudar o setor produtivo do Estado. Todavia, esse
Fundo possui recursos em caixa da ordem de mais de
R$400 milhões, que estão inaplicados em virtude da
taxa de juros, muito embora tenha havido relativa me-
lhoria, promovida recentemente pela ação direta do
Ministro da Integração Regional, Fernando Bezerra.
Ainda assim, estamos lutando aqui, no Congresso
Nacional, para melhorar a medida provisória editada
pelo Governo Federal.

Então, o instrumento dessa força positiva jaz
inerte, pois não está a serviço dos interesses da re-
gião Centro-Oeste e especificamente da classe pro-
dutora do Estado de Mato Grosso do Sul, o que todos
nós temos a lamentar, porque depende da vontade
política dos nossos Governantes. Refiro-me à libera-
ção de crédito necessário à nossa produção, que não
chega a tempo. Tal crédito é ainda caríssimo, impe-
dindo que o Estado possa dar aquela contribuição
que tem condições de dar, desde que haja por parte
do Governo mais boa vontade para com a região Cen-
tro-Oeste e para o Estado do Mato Grosso do Sul.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Permi-
te-me V. Exª um aparte, eminente Senador Ramez
Tebet?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Com mu-
ita honra, Senador José Alencar.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Quando
aqui no Senado um companheiro nosso vai à tribuna
para apontar potencialidades do seu Estado e, por-
tanto, do Brasil e o faz com esse entusiasmo, esse co-
nhecimento de V. Ex.ª, pensamos: Meu Deus! Quanto
tempo tem-se perdido neste País! Conheço o Cen-
tro-Oeste razoavelmente, especificamente o Mato
Grosso do Sul e o Mato Grosso. Sou consumidor de
produto do Mato Grosso do Sul. Uma empresa ali es-
tabelecida – Itamarati, se não me engano – realizou
um trabalho notável de produção algodoeira da me-
lhor qualidade do planeta em termos de micronaire ,
resistência e tipo. Produz um algodão alvo e sedoso,
que se assemelha ao egípcio. No entanto, a empresa,
que chegou a produzir isoladamente 15 mil toneladas
de algodão numa safra, hoje – parece-me – não está
mais dedicando-se à cotonicultura. Por que isso acon-
teceu? Porque, naquele tempo em que a empresa se
lançou no mercado, o Governo brasileiro, de forma in-

conseqüente, abriu as fronteiras. Grandes quantida-
des de algodão começaram a entrar no Brasil, com
prazo de 360 dias e 400 dias, acrescidos de juros de
6% sobre os 360 dias e os 400 dias, o que absoluta-
mente não podia ser seguido pelos produtores nacio-
nal. Essa é a razão pela qual, no Brasil – que chegou
a produzir 900 mil toneladas de algodão, sendo que
grande parte desse algodão foi conseguida com a
participação de Mato Grosso do Sul – a produção foi
caindo e chegou a um terço disso, 300 mil toneladas,
para um consumo anual de 850 mil toneladas. Agora,
uma reação iniciou-se no Mato Grosso, por intermé-
dio do Governador desse Estado, Dr. Dante de Olivei-
ra que, com ligeiro esforço, conseguiu – vejam o que
é o Centro-Oeste uma produção de mais de 50% da
safra nacional deste ano, que foi de 600 mil tonela-
das. Conheço o Mato Grosso do Sul e sei das condi-
ções e das potencialidades ali existentes para o de-
senvolvimento dessa atividade. Assim, eminente Se-
nador Ramez Tebet, agradeço a oportunidade que V.
Exª me concedeu de trazer uma palavra de aplauso
pela forma com que V. Exª aborda o assunto. O Brasil
precisa voltar ao trabalho, voltar à produção, voltar
àquilo em que ele realmente pode ser forte. As poten-
cialidades das nossas terras, a nossa extensão terri-
torial, a qualidade da nossa gente dá ao Brasil condi-
ções excepcionais para alcançar um lugar mais justo
no concerto das nações. Meus parabéns. Levo aqui o
meu abraço mais uma vez e o meu aplauso pela for-
ma com que V. Exª ama o seu Estado e traz aqui
questões que são para nós todos um alento em rela-
ção ao que representa aquele pedaço maravilhoso,
forte, próspero e promissor do território brasileiro.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
José Alencar, agradeço-lhe. O aparte de V. Exª é um
estímulo à continuidade do meu discurso, porque afi-
nal de contas é a palavra de um empresário
bem-sucedido e de um político de elevada sensibili-
dade. V. Exª tem trazido para o Senado da República
a sua experiência pessoal e o seu conhecimento de
Brasil. Temos aprendido muito com V. Exª. Ao citar o
exemplo da Fazenda Itamaraty, V. Exª tem inteira ra-
zão. A fazenda, que era uma fazenda-modelo, rece-
beu a visita de um Presidente da República – eu
acompanhei o Presidente Sarney até a Fazenda Ita-
maraty. Atualmente, a fazenda está inteiramente
abandonada, Senador José Alencar, sem produzir. O
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Governo do Estado vem procurando negociá-la para
que se transforme num assentamento para as pesso-
as que querem plantar e não possuem terra, não pos-
suem um pedaço de chão para plantar.

V. Exª conhece mesmo as potencialidades de
Mato Grosso do Sul. É estranha a falta de vontade, de
fé e de entusiasmo. Trata-se de homens empreende-
dores como V. Exª e como a maioria dos empresários
brasileiros. Trata-se de homens empreendedores que
querem produzir, mas que precisam de estímulo por
parte do Governo para fazê-lo.

Darei um exemplo a V. Exª das potencialidades
do meu Estado. Chega de falar em potencialidade!
Ninguém agüenta mais ouvir esse assunto em Mato
Grosso do Sul.

Logo que assumi o cargo de Senador da Repú-
blica, acompanhei o Presidente Fernando Henrique
Cardoso em algumas viagens.Fomos a Corumbá, en-
tramos em território boliviano e firmamos um convê-
nio. O gás boliviano já está vindo para o Brasil, atra-
vessando o território sul-mato-grossense em 722 qui-
lômetros. O Presidente da República prometeu sole-
nemente – consta do Programa Brasil em Ação – a
construção de uma termelétrica em Corumbá, em
Campo Grande e em Três Lagoas, mas até agora
nada disso aconteceu nem está acontecendo.

Estamos vendo o tempo passar. É duro perce-
bermos isso em um mundo que está globalizado, gi-
rando em uma velocidade incrível. Há essa oportuni-
dade em Mato Grosso do Sul e em outras Unidades
da Federação, mas parece-me que estamos nos es-
quecendo daquilo que realmente é importante.

Farei uma afirmativa a V. Exª: o que mais está
faltando neste País é gerente da coisa pública. Preci-
samos de bons gerentes da coisa pública. Fiz campa-
nha nos Municípios sul-mato-grossenses hoje, defen-
dendo meus candidatos e dizendo: ”Ser prefeito é ser
gerente da coisa pública no município. Ser Governa-
dor do Estado é ser gerente das coisas do Estado, e o
Presidente da República tem que gerenciar adminis-
trativamente, tem que tomar conta“. É isso que preci-
sa acontecer. E não estamos vendo ânimo, muito ao
contrário, está havendo um desânimo no Brasil com
relação à produção. Essa é que é a verdade que pre-
cisamos dizer aqui. Por exemplo, com relação a meu
Estado, desde que cheguei aqui no Senado, existe
um tal Projeto Pantanal, muito importante para levar
infra-estrutura para os municípios mato-grossenses e

sul-mato-grossenses, da ordem de US$400 milhões.
Pois bem, isso continua no papel, isso não sai do pa-
pel, o que nos deixa preocupados, a nós, que quere-
mos ver o progresso, a nós, que queremos ver a gran-
deza, a nós, que queremos ver o Estado tomar um ca-
minho, melhor dizendo, não o Estado, mas todo o
Brasil tomar um caminho, o caminho do desenvolvi-
mento. Precisamos voltar a crescer, como V. Ex.ª mu-
ito bem salientou aqui.

Então, o Mato Grosso do Sul vive hoje, Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, a meu ver, uma encruzilhada
decisiva em sua história. Por quê? O que está aconte-
cendo lá em Mato Grosso do Sul? O que está aconte-
cendo é algo que deixa todos os produtores
sul-mato-grossenses altamente preocupados, nin-
guém tem tranqüilidade. Por quê? Defendo a popula-
ção indígena do Brasil, defendo os índios que vivem
no meu Estado, mas há decretos do Governo Federal
que consideram muito mais terras indígenas do que
se precisa, levando à intranqüilidade, exigindo de pro-
prietários rurais a apresentação de títulos de proprie-
dade remontando há mais de trinta, quarenta ou cin-
qüenta anos desde que esteja a 150km da fronteira.

Estamos assistindo no meu Estado uma inva-
são continuada de terras. Invade-se e não acontece
absolutamente nada. Dir-se-á ”mas isso não ocorre
somente em Mato Grosso do Sul“ e digo eu ”isso está
acontecendo no Brasil inteiro, mas no Mato Grosso
está demais, não se cumprem mandados de reinte-
gração de posse, não se cumpre nada“.

Ao falarmos assim, vão dizer que somos con-
servadores, que somos contra a reforma agrária.
Absolutamente. Somos a favor da reforma agrária,
mas uma reforma agrária que possa gerar produção.
Não aquela reforma que apenas desloca o cidadão e
o joga de qualquer forma em uma terra. Não essa re-
forma agrária em que se concede um crédito que não
dá para fazer nada. Isto tudo está prejudicando.

Não podemos negar o desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso do Sul e como representante
do Estado tenho que dizer isto. Por exemplo, o Presi-
dente da República, imaginem os Senhores, baixou
um decreto declarando de utilidade pública setenta e
seis mil hectares de terra. Para quê? Para a preserva-
ção ambiental. É justo? É justo, mas é preciso dar
uma compensação ao Estado que tem menos de
quatrocentos mil quilômetros de terra para produzir.

Queremos preservar. Temos o Pantanal e 2/3
dele está localizado em território sul-matogrossense.
O Pantanal é um ecossistema e precisamos realmen-
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te proteger o meio ambiente que é vida. Meio ambien-
te é vida.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio que três
questões vão permear este século em que estaremos
entrando: as desigualdades, que são profundas, os
direitos humanos e a defesa do meio ambiente. Essa
defesa do meio ambiente é fundamental para a sobre-
vivência dos seres humanos. Fala-se até que vai faltar
água. Imaginem se não temos que preservar esse
meio ambiente.

Todavia, precisamos produzir. Urge que se pro-
duza neste País. Urge, portanto, que se dêem condi-
ções ao agricultor para trabalhar e urge que reformu-
lemos — já que estou falando na criação do Estado
de Mato Grosso do Sul — que reformulemos o nosso
ponto de vista. Mato Grosso do Sul sempre foi consi-
derado um Estado agrícola, um Estado da pecuária,
um Estado produtor de grãos, um Estado que possui
23 milhões de cabeças de gado. Tudo bem. Mas te-
mos certeza de que temos que partir agora para a
agroindustrialização. Para isso, num aproveitamento
da nossa matéria-prima, o Presidente da República
tem que cumprir aquilo que tem prometido ao Estado
de Mato Grosso do Sul: energia a baixo custo. E o gás
da Bolívia está aí.

Precisamos de uma energia, de um preço de
energia do gás diferenciado. É preciso levar o desen-
volvimento para o interior. Falo aqui com o coração de
quem acredita nisso. Sr. Presidente, Srs. Senadores,
posso até estar errado, mas falo com a convicção,
com a firmeza de quem acredita que é preciso que
isso aconteça, ou será que queremos tudo concentra-
do nas grandes metrópoles? Será que não está na
hora de levarmos o desenvolvimento para o interior?
O que é preciso fazer para levar o desenvolvimento
para o interior? Aproveitar oportunidades como esta,
construir as termelétricas no interior, dar energia mais
barata a fim de que os industriais se sintam estimula-
dos a partir para o interior, porque aí vai dar melhor
qualidade de vida aos grandes centros, vai evitar a
emigração, as pessoas não vão sair do Norte, do Nor-
deste, do Centro-Oeste, não vão emigrar para as
grandes metrópoles, porque vão encontrar, no seu lu-
gar de origem, uma oportunidade de trabalho para
sustentar a si e a sua família. Não podemos continuar
assistindo à destruição de uma infra-estrutura que
possuímos em conseqüência da omissão e do desca-
so daqueles que devem preservar.

Quero dizer, nesta oportunidade, aos meus
conterrâneos, quero dizer aos sul-mato-grossenses,
quero dizer a esta Casa que não podemos esperar

mais, não podemos mais aceitar esse estado de coi-
sas, sob pena de comprometermos definitivamente
todos os nossos projetos. É o futuro dos nossos fi-
lhos, é o futuro dos nossos netos que está em jogo.
Precisamos trabalhar incansavelmente para implan-
tar esse novo modelo a que estou-me referindo para
o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, um novo
paradigma de produção e de desenvolvimento no
nosso Estado. Ou vamo-nos industrializar, por meio
da agroindústria, ou vamos sucumbir. Não tenho a
menor dúvida disso que estou afirmando aqui. Essa
deve ser a palavra de ordem, a palavra que nos deve
unir, acima de eventuais diferenças partidárias ou
ideológicas. Precisamos alcançar um novo patamar
em nossa economia. O Mato Grosso do Sul não
pode mais continuar a ser um Estado exportador de
matéria-prima; tem que passar a beneficiar essa ma-
téria-prima dentro de nossas fronteiras, agregando
maior valor aos frutos do nosso trabalho. Agora mes-
mo eu me referi aos 23 milhões de cabeças de gado.
Nós precisamos, no mínimo, industrializar o couro
desse boi; precisamos que isso fique no Estado. Mas
ninguém vai abrir indústrias se não tivermos uma in-
fra-estrutura adequada, se não tivermos uma ener-
gia farta, uma energia a baixo custo.

Quero, nessa oportunidade em que falo dos 23
anos de Mato Grosso do Sul, lembrar de um verso
que freqüentava todas as antologias do meu tempo
de estudante: ”Ama com fé e orgulho a terra em que
nasceste!“ Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
nossa fé é grande e inquebrantável. Nosso orgulho,
sim, esse está quebrado, machucado, e por isso an-
damos, às vezes, cabisbaixos, deixamo-nos tomar
por um desânimo que, se não for enfrentado, só po-
derá ser o prenúncio da derrota. Talvez essas sejam
palavras muito duras, mas alguém deve assumir a
responsabilidade e o risco de dizê-las. Assumo essa
responsabilidade e esse risco diante de todos os
meus conterrâneos, pois entendo que foi para isso
que me elegeram como seu representante no Sena-
do da República, para defender os interesses de
Mato Grosso do Sul antes de qualquer outra coisa,
mesmo que isso signifique em alguns momentos ter de
dizer palavras tão duras como essas que estou dizendo
neste momento. Mas não pretendo me deter nesta
nota negativa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Tenho confiança no valor e na capacidade de trabalho
dos sul-mato-grossenses. Tenho confiança de que
saberemos construir a união que nos dê a força para
fazer valer nosso direito à felicidade e ao bem-estar
no seio de uma Federação que será ainda exemplo
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para todas as nações. Para tanto, basta que nos
conscientizemos de que Mato Grosso do Sul deve ini-
ciar um novo ciclo em seu processo de desenvolvi-
mento. Se o modelo anterior se esgotou, devemos in-
vestir todas as nossas energias na criação de um
novo modelo, baseado primordialmente, como já dis-
semos, na indústria, mais especificamente na agroin-
dústria. Precisamos entender que isto é que é impor-
tante para levarmos aquilo pelo qual todos lutamos,
que é a felicidade do povo sul-mato-grossense. Essa
felicidade, o progresso do povo sul-mato-grossense, o
que Mato Grosso do Sul pode dar ao Brasil, isso também
nos engrandece.

Progredindo Mato Grosso do Sul, progredindo o
Centro-Oeste, estaremos todos juntos progredindo. É
o Brasil que estará progredindo, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ramez Te-
bet, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Moreira Mendes.

O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – Con-
cedo a palavra ao Senador Edison Lobão por permuta
com o Senador Ramez Tebet.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, não têm sido poucas,
em alguns setores da sociedade brasileira, as críticas
que se repetem contra o processo de privatização le-
vado a efeito principalmente pelo Governo do Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso. Há o argumento
de que não se sabe para onde teria ido o dinheiro
apurado com as vendas de estatais. Fala-se que os
setores sociais não se beneficiaram com tais negóci-
os e que, com tais privatizações, o nosso País está
sendo invadido pelo capital estrangeiro, desnacionali-
zando-se o nosso parque industrial.

As críticas referentes à desnacionalização do
parque industrial parecem-me realmente motivo para
preocupações, pois a empresa nacional, pagando os
juros mais elevados do mundo, não tem condições de
competir com as similares estrangeiras, beneficiadas
pelos juros reduzidíssimos de seus países em rela-
ção aos nossos. As notícias de que as empresas es-
trangeiras, aqui instaladas, estão preferindo comprar
o que precisam no exterior, em detrimento dos produ-
tos brasileiros, evidentemente merecem a melhor
atenção das nossas autoridades. Mecanismos hão de
ser criados para dar competitividade aos nossos pro-

dutos, a ponto de estimularem, para nosso território,
as compras de que necessita o parque industrial bra-
sileiro, porque, Srªs e Srs. Senadores, quando uma
fábrica, nacional ou multinacional, vai ao exterior para
fazer as compras de peças e materiais da sua conve-
niência, ela não se sensibiliza com a bandeira ou a
cor do dinheiro dos que lhe vendem, procura o menor
preço para os produtos similares, pois ela própria tem
de ter custos reduzidos para enfrentar os preços das
concorrentes.

Nesse sentido, o BNDES já criou um estimulan-
te mecanismo para quem adquire produtos brasilei-
ros: oferece financiamento de 100% às empresas
para a compra de equipamentos que tenham tecnolo-
gia nacional. É um primeiro passo, ainda incipiente,
mas um primeiro passo importante.

A propósito, vale citar a recente entrevista que
Francisco Gros, Presidente do BNDES, concedeu à
Veja , edição de 11 de outubro. Ressaltou que tem fal-
tado ao Governo uma adequada comunicação para
demonstrar o quanto tem sido imperiosa e útil a priva-
tização das nossas empresas estatais: ”A privatiza-
ção evitou que o país mergulhasse no caos“. O Esta-
do brasileiro, segundo ele, havia esgotado sua capa-
cidade de investir; a privatização, até agora efetivada,
atraiu capitais para o Brasil, viabilizando investimento
fundamentais para o nosso desenvolvimento. Reduzi-
mos a nossa dívida externa em US$95 bilhões, que,
calculados à taxa de juros de 16% ao ano, pagos pelo
Banco Central pelos papéis da dívida pública, propor-
cionaram aos brasileiros R$28 bilhões, que se está
deixando de pagar anualmente para o mercado finan-
ceiro.

A competitividade sempre existiu, mas, especi-
almente em relação ao Brasil, jamais se intensificou
tanto quanto nestes tempos globalizados. Essa com-
petitividade, em tempo de globalização, reflete, até
certo ponto, a reconquista do poder da sociedade civil
que toma dos Governos, em boa hora, o que perten-
cia ao Estado como um direito inalienável. O cidadão
não mais abre mão do direito de interferir na condu-
ção das administrações em todo o mundo. Já que o
Estado, com empresas oficiais, não lhe proporcionou
a qualidade de vida almejada, o cidadão exige a par-
ceria, que se traduz em privatização, para administrar
o destino reservado à atual e às futuras gerações.

Neste sentido, acabo de ler oportuno artigo do
economista Jorge Murad, publicado em O Estado do
Maranhão de 8 do corrente mês, intitulado ”O Tercei-
ro Setor“. O autor sintetiza com brilhantismo os pro-
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cessos de transformações por que atravessam e atra-
vessam as nações de todo o mundo. Refere-se num
trecho às organizações não-governamentais – as
ONGs –, as quais atuam em quase todos os campos
da atividade humana. Em 22 países pesquisados, in-
clusive o Brasil, têm dispêndios que alcançam 1 tri-
lhão e 100 bilhões de dólares, equivalente ao PIB da
Itália e da Inglaterra, e empregam diretamente 19 mi-
lhões de pessoas.

Registra um trecho do artigo de Jorge Murad:

É importante que a sociedade civil não
abdique de sua prerrogativa de continuar
agindo quando isto se tornar necessário. Por
sua racionalidade, por sua impessoalidade
e, sobretudo, por sua destinação política, o
Estado não deve absorver e substituir as
instituições da sociedade civil organizada.
Os exemplos são eloqüentes na demonstra-
ção de que o conhecimento e a afeição con-
quistados pelas associações comunitárias,
pelas vizinhanças, pela igreja, pelos clubes,
etc. jamais serão proporcionados pelas leis,
pelas determinações ou pela vontade das
instituições públicas...“

No Senado, em março de 1999, tive a honra de
relatar o projeto, originário do Poder Executivo, que se
transformou na vigente Lei nº 9.790/99, dispondo so-
bre a qualificação de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, sem fins lucrativos, como Organizações da So-
ciedade Civil de Interesse Público. Dessa maneira,
pude contribuir para afastar os entraves burocráticos,
prevalecentes na legislação de então, que impediam
a atividade dessas atividades.

Urgia realmente estimular o terceiro setor, ca-
paz de mobilizar relevantes recursos e energias para
iniciativas de desenvolvimento social.

No meu parecer, citei a Exposição de Motivos do
projeto, no qual o Governo, por seus Ministros, enfatizava
que no Brasil, como em toda parte, o Terceiro Setor –
não-governamental e não-lucrativo coexiste com o Esta-
do Primeiro Setor e com o mercado Segundo Setor.
Assunto que suscitou amplos debates, em 1997, promo-
vidos, no âmbito do Poder Executivo Federal, pelo Con-
selho da Comunidade Solidária. Centrou-se o debate no
papel que, na sociedade atual, deve ser conferido ao
chamado Terceiro Setor na execução de atividades de in-
teresse público, já que o Primeiro Setor o Estado e o Se-
gundo Setor a iniciativa privada não são suficientes,
nesta quadra da vida nacional, para dar conta, por inteiro,

das imensas tarefas que a complexidade de nosso
País e seus imensos problemas põem diante de nós.

Transcrevi, no meu relatório, afirmação do Go-
verno Federal de que “o fortalecimento do Terceiro
Setor, no qual se incluem as entidades da sociedade
civil sem fins lucrativos, constitui hoje orientação es-
tratégica nacional em virtude da sua capacidade de
gerar projetos, assumir responsabilidades, empreen-
der iniciativas e mobilizar recursos necessários ao
desenvolvimento do País”.

Concluiu a Exposição de Motivos: “a reformula-
ção do mercado legal do Terceiro Setor exige que o
estabelecimento de direitos seja acompanhado pela
contrapartida de obrigações de entidades do Terceiro
Setor com o Estado quando estiverem envolvidos re-
cursos estatais” .

Enfim, Srªs e Srs. Senadores, a lei está em ple-
na vigência, criando as condições legais para as par-
cerias de bom grado recebidas pela administração fe-
deral. Nos dias atuais, mais de 14 mil ONGs estão re-
gistradas no Ministério do Trabalho, demonstrando
esse número o quanto deseja a sociedade civil ofere-
cer a sua contribuição para o desenvolvimento que to-
dos buscamos para o Brasil.

Não se pode omitir a verdade de que, por injun-
ções de uma conjuntura não vaticinada por nenhum
dos nossos filósofos do passado, inclusive Marx, alte-
raram-se conceitos, valores e estratégias. Nessas úl-
timas três décadas, saímos do fundo de um poço para
partilharmos, na atualidade, a companhia das maio-
res nações do mundo. Por faltar condições financeiras
à iniciativa privada, o Governo Federal fez o que deve-
ria ter sido feito – criando as hidrelétricas, a Eletro-
brás, a Telebrás, o Banco Central, o BNDES e as tan-
tas outras iniciativas que abarcaram 60% da econo-
mia brasileira. Uma economia tipicamente socialista,
similar à dos países que adotavam o socialismo como
bandeira ideológica.

Contudo, chegou o tempo em que tal processo
esclerosou-se. Mal se fazia receita para manter as
empresas estatais crescentemente deficitárias e su-
cateadas. Portanto, o Estado agiu com grande visão
quando teve de atuar e agora, com idêntica visão, reti-
ra-se de um mercado que não lhe cabe, que não per-
tence à sua destinação política e social.

Temos muita confiança, Sr. Presidente, que es-
tamos trilhando o bom caminho na opção pela privati-
zação. E muito confiamos em que os dirigentes brasi-
leiros saberão trilhá-lo com prudência, aprimorando
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dia a dia os mecanismos que assegurem a correção e
a segurança das transações que se efetivem para o
bem de nosso País e da qualidade de vida dos brasi-
leiros.

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – Com a
palavra o Senador Roberto Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
O Tempora, o mores!. O Governo Federal faz o elo-
gio da privatização, Sr. Presidente; a privatização das
companhias elétricas e telefônicas que não produzem
nada que possa ser exportado, que muito pouco com-
pram no mercado interno e que só realizam uma sis-
temática e profunda sangria no País a título de remes-
sa de lucros.

Sou Senador há pouco mais de cinco anos che-
guei a esta Casa com o Senador Iris Rezende. Na-
quela época, o meu automóvel, uma Santana Quan-
tum, ano 1989, enchia o seu tanque de combustível
com R$32,00. Hoje, o enche com R$107,00, e os sa-
lários estão congelados desde àquela época. Uma
passagem de ida e volta a Curitiba – minha base elei-
toral, pois sou curitibano –,custava R$347,00; hoje,
custa R$911,00. E festejam a estabilidade! E festejam
as absurdas privatizações! E querem privatizar mais.
Privatizar o quê? O que resta a privatizar? As flores-
tas, a água dos rios, o ar que respiramos? Insistem na
tecla do sucesso, quando a realidade é indicadora do
fracasso.

No entanto, Sr. Presidente, não ocupei a tribuna
para falar sobre esse assunto. Agora há pouco, lem-
brava uma carta que Victor Hugo escreveu para um
amigo. Ele iniciava o texto da sua missiva pedindo
desculpas por tê-la escrito longa, uma vez que não
havia tido tempo para escrevê-la curta. Eu tive tempo
para pensar no que ia dizer nesta tarde de terça-feira,
portanto, meu discurso será sucinto.

Inicialmente, abordarei o cinismo e a hipocrisia
com que a imprensa brasileira se dirige ao MST. O
MST está cobrando 3% dos empréstimos que conse-
gue para os agricultores assentados. É evidente que
chegamos à conclusão de que ele não está cobrando
de quem não tem recursos para pagar. Os outros não
têm nem terra nem condições de financiar sua própria
lavoura. O MST cobra! Uma parte da sociedade brasi-
leira e da imprensa vê essa cobrança de 3% com hor-
ror. Não quero defender os 3% e sua cobrança. Na mi-
nha opinião, o MST devia se abrir à contribuição de
todos os brasileiros que são favoráveis à reforma
agrária. Eu seria o primeiro a contribuir mensalmente
com uma parcela de meu salário de Senador para
que a luta pela reforma agrária continuasse no Brasil.

Quero abordar o cinismo da crítica. Todos os
partidos políticos descontam dos salários dos seus
candidatos eleitos uma parcela. Assim faz o PT, o PFL
e o PMDB. Na minha folha de pagamento vem um
desconto, todo mês, de R$300,00 para o PMDB e de
R$ 50,00 para a Fundação Pedroso Horta. Os parti-
dos nos governos, todos eles, descontam uma parce-
la dos cargos em comissão dos que não entraram por
concurso público, geralmente 2% ou 3%. E jamais vi
uma condenação tão dura a respeito dessas contribu-
ições, que são tão voluntárias como talvez sejam vo-
luntárias as contribuições dos membros do MST que
conseguem um financiamento. Voluntárias entre as-
pas, pois se beneficiam do movimento político parti-
dário, ingressam na administração pública mediante
um cargo em comissão e se desconta uma pequena
parcela dos seus salários. Isso é lícito? Não sei. Tal-
vez não seja esse o caminho, mas é o que os partidos
fazem – partidos que criticam hoje o MST porque, se-
gundo o movimento, a contribuição voluntária de 3%
sustenta o seu caixa, a propaganda e a campanha da
reforma agrária. No entanto, bravos membros do Mi-
nistério Público acusam o MST em três Estados. Tudo
bem, que se leve à Justiça essa discussão.

Mas, Sr. Presidente, quero trazer um outra dis-
cussão para a observação do País e do Ministério Pú-
blico: trata-se da discussão sobre a compra da Fazen-
da Pontes, em Buritis, pelo Presidente da República.
Tenho aqui toda a cadeia dominial desta fazenda,
desde 19 de setembro de 1978, quando o Governa-
dor da época, Antônio Aureliano Chaves de Mendon-
ça, o nosso Aureliano Chaves, vendia essa terra de-
voluta do Estado de Minas Gerais ao Sr. Wandir Ga-
letti pelo preço de Cr$18.305,00. O Sr. Wandir Galetti,
por sua vez, vendeu para o Sr. César Pedro Hartmann
a mesma fazenda pelo preço de Cr$11.000.000,00.
Em seqüência, o Sr. César Pedro Hartmann a vendeu
para dois personagens importantes da política brasi-
leira: o Presidente Fernando Henrique Cardoso, que
não era Presidente à época, e o Sr. Sérgio Roberto
Vieira da Motta, o famoso Serjão, Ministro das Comu-
nicações, por NCz$6.000,00. Mas a Prefeitura de Bu-
ritis não concordou com esse preço e avaliou a Fa-
zenda Pontes, para efeito de tributação, em
NCz$131.000,00. Então, NCz$6.000,00 é o valor
simulado da venda para a sonegação de imposto cer-
tamente, para declaração de Imposto de Renda, na
falta de receita legal e conhecida. Cento e trinta e um
mil cruzados novos é a avaliação para fins de tributa-
ção estabelecida pelas autoridades municipais.

Posteriormente, Sérgio Motta e o Presidente da
República vendem a fazenda para a Agropecuária
Córrego da Ponte, criada por eles. Daí, o valor des-
camba a uma quantia que, na época, significava perto
de US$20. Os seis mil cruzados novos equivaliam a
US$2 mil à época; o valor de transferência, cerca de
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US$20. Há aí uma reincidência na sonegação: trans-
ferência por valor baixíssimo, para não se pagar im-
posto, e aquisição por valor infinitamente inferior ao
valor real da fazenda, que, à época, segundo a Revis-
ta IstoÉ, de 1989, estava em torno de US$500 mil.

Tenho toda a cadeia dominial, os documentos
de matrícula da Agropecuária Córrego da Ponte Ltda
e até um instrumento particular de alteração do con-
trato social da Agropecuária Córrego da Ponte, em
que se vê que o Sr. Jovelino Carvalho Mineiro tem
praticamente a metade da propriedade da fazenda –
desse símbolo nacional, conforme definiu o nosso
Supremo Tribunal Federal, quando mandou tropas do
Exército garantir a sua não-ocupação pelo MST.Aliás,
essa tarefa caberia, dentro da normalidade do País, à
determinação de um Juiz das Minas Gerais, a ser
cumprida pela Polícia Militar. Mas foi o Exército Brasi-
leiro utilizado para defender a fazenda, da qual é só-
cio majoritário o Sr. Jovelino Carvalho Filho, em par-
ceria com os filhos do Presidente da República, por-
que a eles foi transferida por U$$20 – Luciana Cardo-
so, Beatriz Cardoso e Paulo Henrique Cardoso.

Como essa cadeia dominial faz parte do meu
discurso, requeiro à Mesa que a transcreva na ínte-
gra, juntamente com as notas taquigráficas do meu
pronunciamento, para que ninguém diga no Brasil
que não tem consciência e acesso aos documentos
que provam que a fazenda foi comprada com dinheiro
mal havido e que o imposto foi sonegado pelo Presi-
dente da República e pelo seu Secretário, Ministro
das Comunicações.

Se vamos aprofundar as investigações sobre
esse enorme crime do MST de cobrar 3% das pesso-
as que obtêm, pela força do movimento, um financia-
mento para plantar a terra, muito mais importante é
que o Ministério Público e a imprensa dediquem-se a
examinar essa cadeia dominial.

Sr. Presidente, perdoe-me a franqueza, em
qualquer país sério, com imprensa séria, o Presidente
da República, sonegador enquanto Ministro da Fa-
zenda, já não seria mais Presidente da República e
teria sido execrado pelo conjunto da mídia nacional.
Mas, no Brasil, tudo é diferente. A vítima, a bola da
vez, é o MST, ao qual presto este pequeno auxílio,
acrescentando algo à minha biografia. Se alguém ti-
nha de fazer a denúncia e trazer as provas – e poucas
pessoas o fizeram –, fi-lo neste momento.

Encaminho à Mesa para a transcrição integral a
cadeia dominial dessa repetida reincidência em sone-
gação fiscal e a compra de uma propriedade a
US$1,98 o hectare, preço que possibilitaria uma re-
forma agrária farta no Brasil. Porém, parece que só o

Presidente da República consegue comprar terras
por esse preço no nosso País.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Con-
cede-me V. Exª um aparte?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy, que
não é do PT cor-de-rosa de São Paulo – essa expres-
são foi má vontade da Revista Veja –, mas do valoro-
so PT de São Paulo, do PT da Marta Suplicy, mulher
de fibra, com capacidade de decisão e lealdade in-
questionável ao seu Partido e às suas propostas.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Roberto Requião, estava dirigindo-me ao plenário
quando V. Exª iniciou o pronunciamento, mas encon-
trei o Presidente da Assembléia Legislativa da Paraí-
ba e fiquei preocupado se conseguiria fazer a tempo
um aparte. É relevante o pronunciamento de V. Exª,
quando observa que a imprensa brasileira resolveu
dar guarida, com um ar de escândalo, a uma apura-
ção que o Ministério Público está realizando e que en-
volve o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra. Como forma de levantar recursos, essa institui-
ção estaria solicitando a cada cooperativa que por-
ventura tenha acesso a empréstimos de instituições
governamentais a destinação de uma parcela da or-
dem de 3% aos recursos do movimento. Dialoguei
com membros da coordenação nacional do MST,
como João Pedro Stédile e Gilmar Mauro, no início
deste ano ou no ano passado, imaginando, como Se-
nador sempre solidário à causa da reforma agrária e
do MST, que esse tipo de denúncia pudesse prejudi-
car os seus objetivos maiores. Considerei interessan-
te fazer uma recomendação. V. Exª hoje traz uma in-
formação importante, ao dizer que os amigos de todo
o Brasil, solidários com a causa da reforma agrária,
podem realizar contribuições. É boa a sugestão. Te-
nha a certeza de que o MST a acolhe de bom grado.V.
Exª também citou que Partidos políticos, como o de V.
Exª e o meu próprio, o PT, normalmente recolhem
uma contribuição, uma parcela de nossa remunera-
ção para as suas finanças.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – E,
quando no poder, os Partidos recolhem contribuição
inclusive dos cargos em comissão.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Con-
sidero normal essa contribuição. Há vinte anos estou
no PT e contribuo todos os meses com o que dispõe o
meu Partido. Às vezes, se atraso alguns dias, eles
compreendem e logo após procuro restabelecer.
Houve ocasiões em que o Partido, em necessidade,
pediu que eu antecipasse minha contribuição, e o fiz.
Isso é natural. É bom lembrar que o Parlamentar, ao
se candidatar, assina um compromisso. Trata-se de
uma tomada de decisão consciente. A pessoa, se qui-
ser ser Vereador, Deputado, Prefeito, Governador,
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Senador pelo PT, assume o compromisso de dedicar
uma parcela do valor líquido, até significativo, para o
Partido. Pensando nessa contribuição, fiz a seguinte
sugestão ao João Pedro Stédile e ao Gilmar Mauro:
em vez de se cobrar na hora de se obter o emprésti-
mo, que se cobre em relação à receita ou ao resulta-
do líquido das cooperativas.

O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes. Fazen-
do soar a campainha.) – Senador Eduardo Suplicy,
desejo apenas alertar o eminente Senador de que o
tempo de V. Exª já se esgotou, ultrapassou o triplo do
tempo permitido.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, V. Exª, que inclusive falou sobre o tema
hoje, compreenderá a relevância do mesmo. Mas,
continuando: eles avaliaram como positiva essa su-
gestão, e acredito que estão analisando a melhor for-
ma de realizá-la. Senador Roberto Requião, nós, tan-
tas vezes juntos, na Comissão de Assuntos Econômi-
cos, examinamos os termos em que são aprovados
os empréstimos das mais diversas instituições gover-
namentais, sempre observamos as mais diversas ta-
xas: taxa de administração, taxa disso, taxa daquilo.
Mas, é interessante observar — aqui o faço no mes-
mo sentido de V. Exª — que nunca vi os órgãos de im-
prensa que hoje apresentam essa eventual taxa
como se fosse a denúncia de um grande desvio de-
nunciarem, com a mesma conotação, as taxas obser-
vadas e registradas por nós na CAE. Inclusive, quan-
do conversei com os membros do MST, muito aberta-
mente, disseram-me que essas taxas correspondem,
em parte, à forma técnica, ou seja, para pessoas que
tecnicamente têm a responsabilidade de preparar
projetos, da mesma maneira como acontece com es-
ses financiamentos que, por vezes, aprovamos. As
instituições financeiras e outras também cobram ta-
xas, as mais diversas. Também creio ser importante
que V. Exª tenha cobrado rigor no que diz respeito ao
próprio registro de propriedade do Presidente da Re-
pública. O mesmo rigor que se procura ter com as coi-
sas do MST. Tenho certeza de que o MST, hoje, tem
uma ação de muita responsabilidade. Eles são os pri-
meiros a procurarem ter o procedimento que seus
próprios membros e aqueles que se solidarizam com
a causa da reforma agrária, como V. Exª e eu, têm: um
procedimento mais transparente e ético possível. Por-
tanto, cumprimento V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Obrigado pelo aparte, Senador Suplicy.

É evidente que a ”Direitona“ gostaria de ver o
MST sem recursos e todos esses agricultores sem
terra morrendo à mingua, desorganizadamente, no
interior do Brasil. Disponho-me a colaborar com o
MST com desconto no telefone, com doações feitas
pelo 0800, ou inclusive por desconto no meu salário,
da mesma forma que contribuo com a Fundação Pe-
droso Horta, fundação de estudos políticos do meu
partido, que me desconta R$50,00 por mês. O Partido
desconta R$300,00.

Penso que poderíamos, eu e V. Exª, Senador
Suplicy, iniciar um movimento nesse sentido. Quem é
a favor da reforma agrária poderia autorizar o Senado
da República ou o Congresso a fazer um desconto de
R$50,00 a cada mês no salário, para ser encaminha-
do ao MST.

É evidente que isso não significa que eu aprovo
todas as ações do MST, mas esses R$50,00 poderi-
am pagar um novo peru a ser depositado na mesa do
Ministro da Reforma Agrária, como já aconteceu an-
teriormente. Faço uma blague em função daquela
ação aqui em Brasília, quando apresentaram um
peru. E a impressão que se tinha era a de que os Mi-
nistros do Governo nunca tinham visto, como disse o
Serra, ”uma vaca – um carneiro, um peru ou uma gali-
nha – pessoalmente“. Foi a oportunidade de o Gover-
no conhecer um peru ao vivo e em cores.

Mas essa hipocrisia, essa carga em cima do
MST pela cobrança dos 3% é rigorosamente ridícula.
Procurei demonstrar que nós todos pagamos. O nosso
Presidente desconta para o seu partido; eu desconto
para o meu; e o MST cobra apenas daqueles que con-
seguem um empréstimo, que é possibilitado em fun-
ção da sua força como movimento social e do apoio
técnico na sua consecução. Nada de extraordinário
nisso, mas vamos suplementar o MST sem que isto
signifique, como nada deve significar, um apoio abso-
luto em plenário. Mas sou a favor da reforma agrária, e
sem o MST a reforma agrária teria morrido no Brasil há
muito tempo. Insisto no que tenho dito muitas vezes:
sem o aperto do MST, o Governo não faria nem o pou-
co ou quase nada do que está fazendo.

Agradeço o seu aparte e peço ao nosso bravo
Carreiro, Secretário da Mesa, que entregue a cópia
da cadeia dominial da fazenda do Presidente da Re-
pública à Taquigrafia, para que ela seja incluída inte-
gralmente no meu discurso.São 11 páginas, Sr.Presi-
dente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROBERTO REQUIÃO EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE
ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
“AGROPECUÁRIA CÓRREGO DA PONTE
LTDA.”

São partes neste instrumento:

a) Jovelino Carvalho Mineiro Filho, brasileiro,
casado, empresário rural, portador da cédula de iden-
tidade RG nº 4.275.384-SSP/SP, Inscrito no CPF/MF
sob o nº 759.796.248-72, residente neste Capital à
Rua Inglaterra nº 91 – Jardim Europa.

b) Luciana Cardoso, brasileira, solteira, maior,
bióloga, portadora da cédula de identidade RG nº
9.069.877-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº
075.996.468-84, residente e domiciliado em Brasília,
DF, à SQS 105, Bloco E, aptº 503;

c) Beatriz Cardoso, brasileira, solteira, maior,
pedagoga, portadora da cédula de Identidade RG nº
9.069.409-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº
065.841.778-90, residente e domiciliada no Rio de
Janeiro, Capital, à Avenida Delfim Moreira, nº 584,
aptº 201, Leblon.

As partes acima nomeadas, na qualidade de
ùnicos sócios da “Agropecuária Córrego da Ponte
Ltda.”, sociedade com sede nesta Capital à Travessa
Doroty Poti Zioni, casa 7, Perdizes, inscrita no
CGC/MF sob o nº 59.900.498/0001-91, com seu con-
trato social arquivado na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o nº N35208409148, assim como
suas posteriores alterações, a última das quais arqui-
vada sob o nº 20515/99-6, resolvem o que segue:

1. As partes resolvem retificar a incorreta atribui-
ção de quotas ao sócio Jovelino Carvalho Mineiro Fi-
lho, feita na alínea a, da cláusula terceira do contrato
social, para ficar constando que o referido sócio é de-
tentor de 524.595.11 (quinhentos e vinte e quatro mil,
quinhentos e noventa e cinco inteiros e onze centési-
mos) quotas e não de 594.595,11 quotas, conforme
ali figurado.

2. Ainda pelo presente instrumento, os sócios
resolvam:

a) a fim de extinguir o atual fracionamento de
quotas, resolvam aumentar o capital social, mediante
subscrição em dinheiro, feita neste ato, no valor de
R$6.121,00 (seis mil e cento e vinte e um reais), pas-
sando o capital social a ser de R$730.000,00 (sete-
centos e trinta mil reais), sendo representado por

730.000 (setecentos e trinta mil) quotas, no valor no-
minal unitário de R$1,00 (um real);

b) a subscrição e Integralização das quotas de-
corrente do aumento de capital deliberado pelos sóci-
os é por estes feita desvinculadamente do número de
quotas até então possuídas por cada um deles, da se-
guinte forma:

b.1) o sócio Jovelino Carvalho Mineiro Filho in-
tegraliza R$1.004,89 (hum mil, quatro reais e oitenta
e nove centavos), passando a deter 525,600 (qui-
nhentos e vinte e cinco mil e seiscentas) quotas, no
valor total de R$525.600,00 (quinhentos e vinte e cin-
co e seicentos reais);

b.2.) a sócia Luciana Cardoso Integraliza
R$2.558,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta e oito
reais), passando a deter 102.200 (cento e duas mil e
duzentas) quotas, no valor total de R$102.200,00
(cento e dois mil e duzentos reais);

b.3) a sócia Beatriz Cardoso Integraliza
R$2.558,11 (dois mil, quinhentos e cinqüenta e oito
reais e onze centavos), passando a deter 102.200
(cento e duas mil e duzentas) quotas, no valor total de
R$102.200,00 (cento e dois mil e duzentos reais).

c) alterar o endereço da sede da sociedade que
passará a ser na Fazenda Pontes, localizada no muni-
cípio de Buritis, Estado de Minas Gerais bem como em
instalar um escritório de representação em São Paulo,
Capital, à Rua Aracaju nº 162, conjunto 2.

d) alterar a forma de administração gerência e
representação da sociedade que passará a ser exer-
cida em conjunta ou separadamente, Independente-
mente da ordem de nomeação, pelos sócios Jovelino
Carvalho Mineiro Filho e Luciana Cardoso, acima
qualificados.

3.Também pelo presente Instrumento, os sócios
resolvem admitir na sociedade Paulo Henrique Car-
doso, brasileiro, solteiro, sociólogo, portador da cédu-
la de Identidade RG nº 5.465.277-SSP/SP Inscrito no
CPF/MF sob o nº 011.793.768-11, residente, e domi-
ciliado no Rio de Janeiro, Capital, à Rua Mendes Mo-
rais, nº 1300, Aptº 1701, mediante a Sessão, que lhe é
feita, com a expressa anuência das demais sócias,
pelo sócio Jovelino Carvalho Mineiro Filho, de
160.600 (cento e sessenta mil e seiscentos) das quo-
tas já integralizadas que detém do capital da socieda-
de, cessão esta convencionada por instrumento parti-
cular de cessão de cotas, firmado nesta mesma data,
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declarando o cedente haver recebido do cessionário
a totalidade do valor das quotas cedidas, outorgado,
em conseqüência, a este último, ampla e geral quita-
ção, para não mais repetir.

4. Tendo em vista as deliberações supra, os só-
cios resolvam alterar as cláusulas 1ª, 3ª e 6ª do con-
trato social, que passarão a vigorar com a seguinte
redação:

Cláusula 1ª A sociedade girará sob a
denominação de “Agropecuária Córrego da
Ponte Limitada.” tendo sua sede na Fazenda
Pontes, localizada no município de Buritis,
Estado de Minas Gerais e escritório de re-
presentação em São Paulo, Capital, à Rua
Aracajú, nº 162, conjunto 2.

Parágrafo único. A sociedade por con-
senso de seus sócios poderá participar de
outras empresas, bem como criar e instalar
filiais em qualquer ponto do território nacio-
nal ou no exterior.

Cláusula 3ª O capital da sociedade é
de R$730.000,00 (setecentos e trinta mil re-
ais), sendo representado por 730.000 (sete-
centos e trinta mil) quotas, no valor de
R$1,00 (hum real) cada uma, integralmente
subscrito pelos sócios e entre eles dividido
e integralizado da seguinte forma:

a) ao sócio Jovelino Carvalho Mineiro
Filho cabem 365.000,00 (trezentos e ses-
senta e cinco mil reais), quotas, no valor de
R$365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco
mil reais), parte das quais, no montante de
R$190.514,30 (cento e noventa mil, qui-
nhentos e catorze reais e trinta centavos) já
se encontra integralizada, devendo o saldo
ser integralizado mediante 2 (duas) parcelas
rurais de R$87.242,85 (oitenta e sete mil,
duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e
cinco centavos);

b) à sócia Luciana Cardoso cabem
102.200 (cento e dois mil e duzentos) quo-
tas, no valor total de R$102.200,00 (cento e
dois mil e duzentos reais), já integralizadas;

c) à sócia Beatriz Cardoso cabem
102.200 (cento e dois mil e duzentos) quo-
tas, no valor total de R$102.200,00 (cento e
dois mil e duzentos reais), já integralizadas;

d) ao sócio Paulo Henrique Cardoso
cabem 160.600 (cento e sessenta mil e se-
iscentas) quotas, no valor total de

R$160.600,00 (cento e sessenta mil e sei-
centos reais), já integralizadas.

Cláusula 6ª A sociedade será gerida e
administrada em conjunto ou separadamente,
independentemente da ordem de nomeação,
pelos sócios Jovelino Carvalho Mineiro Filho e
Luciana Cardoso, a quem compete a repre-
sentação ativa e passiva judicial e extrajudicial
da sociedade sendo-lhes entretanto, vedado o
seu emprego, sob qualquer pretexto ou moda-
lidade, em operações ou negócios estranhos
ao objeto social, especialmente a prestação
de avais, fianças ou qualquer espécie de ga-
rantia em favor de terceiros.

5. O sócio ora admitido declara expressamente
que não está incurso em qualquer dos crimes pre-
vistos em lei que o impeça de exercer atividades
mercantis.

6. Nada mais havendo a alterar, ratificam as par-
tes as demais cláusulas do contrato social que não fo-
ram objeto de expressa modificação.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as
partes este instrumento, perante as duas testemu-
nhas a tudo presente, posteriormente fazê-lo sempre
bom, firme e valiosos, por si e por seus sucessores.

São Paulo, 30 de abril de 1999. – Jovelino Car-
valho Mineiro Filho – Luciana Cardoso – Beatriz Car-
doso – Paulo Henrique Cardoso – José de Oliveira
Costa – Advogado – OAB/SP-34.113

Testemunhas:
1. Maria Aparecida Becegato de Carvalho – RG

nº  10.197.860
2. Maria Aparecida Alcencar de Queiroz Passos

– RG nº 10.961.464.
O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – V. Exª

será atendido, nos termos do § 2º do art. 210 do Regi-
mento Interno, que trata do limite de páginas a serem
publicadas.

O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – Os
Srs. Senadores Sérgio Machado e Romero Jucá envi-
aram discursos à Mesa para serem publicados na for-
ma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Educação, nin-
guém tem dúvidas, é um dos instrumentos mais efica-
zes para se obter, e perpetuar, a eqüidade social.
Sem o acesso igualitário ao ensino, as camadas me-
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nos favorecidas da população não têm condições de
vencer a pobreza. Como a educação do povo de uma
Nação é considerada um direito básico, sem ela não
há justiça social, não se combate a desigualdade, não
se melhoram as condições de vida da população.

Assomo hoje à tribuna desta Casa para afirmar
que a Educação deve ser encarada como um bem
nacional cada vez mais estratégico. Ao contrário de
muitos países, que aproveitaram o século 20 para dar
um salto de qualidade no ensino, o Brasil simples-
mente ignorou a Educação ao longo de décadas.
Com investimentos, políticas consistentes e continui-
dade, o Brasil pode, e vai, melhorar suas chances de
prosperar, como já está fazendo.

Os números que estão aí indicam uma mudança
de realidade no ensino, proporcionada em grande
parte pela política desenvolvida pelo Ministro Paulo
Renato. De acordo com a PNAD – Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios, a taxa de analfabetismo
de crianças de 10 a 14 anos caiu de 11,3%, em 93,
para menos de 7%; a proporção de crianças de 7 a 14
anos que não estavam na escola baixou de 11,4%,
em 93, para cerca de 5%; melhorou o nível de instru-
ção das pessoas: as pessoas que têm o Segundo
Grau concluído elevou-se de 14,4%, em 93, para
18%; e as mulheres estão surpreendendo os homens
também nesta área: a população masculina que con-
cluiu o Segundo Grau passou de 13,6%, em 93, para
16,8%, enquanto as mulheres pularam de 15,2% para
19,2% !

Mas é hora de ousarmos mais, mesmo nesta
matéria tão delicada, e investirmos também em inova-
ções na área do ensino, como a Internet, com objetivo
de manter o aluno sempre atualizado. Países como
Japão, Estados Unidos e Coréia do Sul usaram a sala
de aula como uma das peças centrais de seu enrique-
cimento. O Brasil pode e deve acrescentar à sua es-
tratégia de desenvolvimento um aporte maior de re-
cursos para a Educação.

Por vários ângulos que se encare a questão, há
um consenso cada vez maior de que esse tema cen-
tralize a discussão, atualmente, sobre o sucesso eco-
nômico, a diminuição da pobreza e a melhoria dos ín-
dices sociais. A Educação, na verdade, deve ser vista
como o motor do crescimento de uma Nação, a
mola propulsora do desenvolvimento social e o
ponto de partida para a eliminação das desigual-

dades sociais. Em suma, este setor deve ser consi-
derado estratégico. Investir em capital humano é
acreditar que o País está retomando o rumo certo.

Na visão de estudiosos da realidade atual, como
Gary Becker, Prêmio Nobel de Economia, os países
que enriqueceram o fizeram porque combinaram o
uso do capital físico – como máquinas, equipamen-
tos e computadores – com capital humano – em ou-
tras palavras, pessoas com boa educação e treina-
mento adequado.

Negligenciar a Educação, portanto, não é só jo-
gar fora um dos motores do desenvolvimento. É jogar
fora justamente o melhor que existe na sociedade
contemporânea que é o capital humano, o investi-
mento nas suas crianças, na juventude.

O curioso é observar que o Brasil tem um de-
sempenho muito bom na acumulação de capital físico
e na produtividade. Mas, no caso da Educação, ainda
há muito o que fazer. É preciso mudar esta mentalida-
de que desenvolvimento é investir em fábricas e em
obras; nunca em educação.

Na Nova Economia, as tecnologias da informa-
ção ganham destaque. É por isso que estamos em
plena Sociedade do Conhecimento. Instrumentos
como a Internet mudaram o mundo, seja o corporati-
vo, seja o das pessoas comuns. Nessa nova realida-
de, os ativos físicos perdem espaço para o capital hu-
mano. O sucesso das pessoas depende cada vez
mais de uma boa educação.

Num mundo em que a multiplicação dos servi-
ços está ganhando espaço, também, profissionais
sem preparo vem diminuídas suas condições de em-
pregabilidade . E preparo significa, do ponto de vista
ideal, ter os cursos fundamental, médio e, se possí-
vel, até o superior completos. Os especialistas acredi-
tam que o público, em pouco tempo, exigirá especiali-
zação de quem hoje não tem formação específica,
como empregados domésticos, garçons, operários e
motoristas.

O que falar, então, de setores que exigem co-
nhecimento tecnológico, como montadoras e in-
dústrias de ponta, e alto treinamento, como turismo
e a prestação de serviços? É verdade que o próprio
mercado de trabalho está forçando a capacitação
mais rápida das pessoas. Mas o Estado tem um pa-
pel importante como gestor e não deve abrir mão da
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responsabilidade de orientar e sugerir o ritmo desta
adaptação.

Durante anos, a elite foi bem educada e a massa
de pobres e desfavorecidos foi relegada ao analfabe-
tismo. Só quem conseguia chegar ao ensino médio
garantia vagas nas universidades e recebia a atenção
dos governantes. Não é à toa que o Ministério da Edu-
cação adotou instrumentos importantes que devem
mudar este processo, como o ENEN – Exame Nacio-
nal de Ensino Médio, o PROVÃO e o PAS – o Progra-
ma de Avaliação Seriada.

Toda esta tradição de se deixar o investimento
em Educação para o segundo plano trouxe conse-
qüências sérias para o País como um todo. A mais
perversa delas é a desigualdade social. Como a
massa sem formação é muito maior que a elite, o mer-
cado trata de refletir esta disparidade. Quem tem cur-
so superior ganha, em média, salários bem superio-
res aos desafortunados que não puderam concluir se-
quer o Segundo Grau!

A receita para se diminuir esta desigualdade
está, sem dúvida, na expansão do ensino. De acordo
com pesquisa do IPEA, cada ano a mais de estudo
acrescenta, hoje, em média, 16% ao salário dos
trabalhadores.

Outro custo altíssimo que pagamos, com fortes
reflexos na distribuição de renda, é a redução na velo-
cidade de crescimento da economia. Cada vez mais,
historiadores explicam o sucesso de alguns países
como resultado de uma boa política educacional ado-
tada durante a longo prazo.

Um dos preços mais cruéis pagos pela falta de
investimento em Educação está numa espécie de cír-
culo vicioso ligado aos custos descritos há pouco.
Como atestaram os historiadores Stanley Engerman
e Keneth Sokoloff, os países latino-americanos
mantiveram uma grande massa de analfabetos, con-
vivendo com uma pequena, mas poderosa, elite.
Assim, passou a ser comum o fato destas elites toma-
rem decisões que beneficiem a própria elite, manten-
do a desigualdade social.

A Educação tem um grande impacto em quase
tudo que achamos importante, nos dias de hoje. Estu-
dos recentes indicam que pessoas com melhor for-
mação têm menos problemas de saúde, menos fi-
lhos, índice menor de gravidez na adolescência e
melhor padrão alimentar.

A descontinuidade tem sido um dos maiores ini-
migos das políticas públicas, ao longo do tempo. Por-
tanto, temos é de pegar o rumo certo e permanecer
nele. Este rumo, ao que tudo indica, já foi tomado. Os
gastos com educação, que tradicionalmente eram es-
cassos, cresceram no Governo Fernando Henrique e
hoje se situam na média internacional de 5% do PIB,
com uma perspectiva de aumento anual de mais de
Um ponto percentual !

Mas há, ainda, uma questão que precisa ser en-
frentada: o problema do ensino superior. O número de
alunos nas universidades vem crescendo. As vagas
aumentaram quase 30% nos últimos 5 anos. Foram
nada menos que 500 mil novas matrículas e hoje te-
mos já dois milhões e duzentos mil universitários em
todo o País. Mas é necessário investir mais na quali-
dade e na formação de quadros atualizados aos no-
vos tempos da economia global.

O Brasil gasta 13 vezes mais com um universitá-
rio do que com um aluno do ensino básico, por ano,
não é à toa. O ensino superior se tornou estratégico
nesta última década. Mas é preciso aperfeiçoá-lo e fa-
zer as mudanças de rumo necessárias. As classes
menos favorecidas têm de ter garantido o direito
de acessar, prioritariamente, a universidade públi-
ca !

Se os esforços forem mantidos, o Brasil tem to-
das as condições de dar um salto em seu desenvolvi-
mento. A Educação muda a cara de qualquer País. A
escolaridade é essencial para que as pessoas pas-
sem a melhorar seu padrão de vida e sejam mais pro-
dutivas, combatendo as desigualdades sociais. Uma
população educada e bem treinada é pré-requisito
para o desenvolvimento e para a diminuição da po-
breza. Levar a Educação a sério, hoje, é alterar o
padrão histórico do Brasil e decidir nosso destino
como Nação !

Era o que tinha de dizer. Muito obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, a importância da co-
municação à distância, no mundo contemporâneo,
vem aumentando em ritmo vertiginoso. Passamos
pela era do rádio e pela era da televisão em canais
abertos, para entrarmos em um tempo em que a inter-
ligação de computadores em rede vem se impondo
como o meio de maior crescimento e de maior impac-
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to sobre a sociedade, apresentando ainda imensas
possibilidades de expansão.

É curioso constatar que a comunicação entre
computadores distantes no espaço é feita, via de re-
gra, através da rede telefônica. A telefonia, inventada
em meados do século passado, não apenas não viu
sua importância diminuída nos dias de hoje, como
permanece na linha de frente da tecnologia, tanto no
que se refere à telefonia móvel como em sua função
de viabilizar a Internet.

O grande desenvolvimento desses novos meios
no Brasil contemporâneo não deve fazer-nos esque-
cer de uma questão básica, que se refere à democra-
tização do acesso aos meios de comunicação. Se o
poderoso desenvolvimento das tecnologias de comu-
nicação, nessa virada de milênio, tem possibilitado
uma integração maior dos povos e das pessoas dos
lugares mais distantes, não é aceitável que uma parte
considerável da população brasileira se encontre à
margem desse processo, usufruindo de uma parte
mínima de seus benefícios.

Sabemos que é enorme a importância de um te-
lefone em uma residência, em uma escola, em um
hospital ou em um local de acesso livre ao público. A
sua mais nobre missão é, sem dúvida, a de permitir
salvar vidas. Mas o telefone é também essencial para
aumentar a qualidade de vida, permitindo seja o con-
tato com pessoas que nos são caras, seja um mais
amplo e rápido acesso a serviços.A telefonia estimula
o desenvolvimento dos negócios e da economia, em
geral, mostrando-se, ainda, por sua associação com
os computadores, cada vez mais importante para a
educação. Em síntese, podemos dizer que, aproxi-
mando os espaços, o telefone possibilita uma melhor
utilização do tempo tão precioso.

Em um país de imensos contrastes sociais
como o nosso, é ainda muito grande a quantidade de
pessoas que não têm um telefone disponível em sua
residência ou mesmo na localidade em que mora.

Foi, portanto, de extrema relevância o estabele-
cimento de um Plano Geral de Metas para a Universa-
lização do Serviço Telefônico Fixo Prestado no Regi-
me Público, aprovado pelo Decreto nº 2.592, de 15 de
maio de 1998. Sabemos que, com a privatização dos
serviços de telecomunicação, surge a responsabilida-
de do Estado em fiscalizar não apenas a qualidade
dos serviços, mas também o cumprimento de metas

que venham a atender às reais necessidades da soci-
edade.

A Agência Nacional de Telecomunicações –
Anatel é o instrumento de que dispõe o Estado e a so-
ciedade para garantir o cumprimento das finalidades
sociais dos serviços de telecomunicação prestados
no regime público – ou seja, mediante concessão ou
permissão. A Anatel, além de fiscalizar, é o órgão res-
ponsável pela implementação da política nacional de
telecomunicações, propondo as metas necessárias
para a consecução de seus objetivos.

A universalização constitui, de modo geral, um
objetivo intrínseco e fundamental dos serviços pres-
tados em regime público. O citado Plano Geral de Me-
tas a define, no caso específico, como ”o direito de
acesso de toda pessoa ou instituição, independente-
mente de sua localização e condição socioeconômi-
ca, ao Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado
ao uso do público em geral, (...) bem como a utiliza-
ção desse serviço de telecomunicações em serviços
essenciais de interesse público“.

O objetivo da universalização plena não pode-
ria, porém, ser alcançado de imediato, mas necessa-
riamente de modo gradativo. O Plano Geral de Metas
para Universalização do Serviço Telefônico Fixo esta-
beleceu uma série de metas parciais, cujo cumpri-
mento é de responsabilidade das concessionárias do
serviço telefônico, inclusive no que se refere aos cus-
tos. Foi definido, para cada unidade da Federação,
nos anos de 1999, 2000 e 2001, o número total de
acessos que devem estar instalados, compreenden-
do o número de acessos em serviço mais aqueles
que, embora não ativados, dispõem de todas as facili-
dades para a entrada em serviço. Metas correspon-
dentes foram estabelecidas para o número de telefo-
nes de uso público instalados e ativados.

Assim, para o Estado de Roraima, o que dispõe
de menor quantidade de linhas, foram estabelecidas
as metas de 42 milhões de acessos instalados em
1999, 46 milhões no presente ano e 49 milhões em
2001. Quanto ao número de telefones públicos ativa-
dos, também para Roraima, foram fixadas as metas
de 1,3 milhão em 1999, 1,5 milhão em 2000 e 1,8 mi-
lhão em 2001.

Além dessas metas quantificadas por Unidade
da Federação, foram estabelecidas metas gerais para
as diversas concessionárias, de modo que cada uma
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delas implantasse o serviço telefônico fixo, com aces-
sos individuais, nas respectivas áreas de concessão,
na seguinte gradação: até 31/12/2001, em todas as
localidades com mais de mil habitantes; até
31/12/2002, em todas as localidades com mais de se-
iscentos habitantes; até 31/12/2005, em todas as lo-
calidades com mais de trezentos habitantes. Tais lo-
calidades podem ser cidades, vilas, aglomerados ru-
rais ou aldeias.

Quanto aos telefones de uso público, definiu-se
que deverão ser instalados, nas localidades com ser-
viço telefônico fixo, em uma distância máxima de 300
m. em relação a qualquer ponto da localidade, até o fi-
nal de 2003. O Plano Geral de Metas estabelece ain-
da prazos máximos para atendimento de solicitações
de acesso individual, que irão diminuindo até chegar
ao prazo de uma semana, no final de 2004. Também
fazem parte das metas gerais disposições acerca de
atendimento diferenciado aos estabelecimentos de
ensino regular e às instituições de saúde, bem como
aos deficientes auditivos e da fala.

O acerto dessas disposições e o satisfatório de-
sempenho das concessionárias vêm sendo demons-
trados pelos resultados alcançados. As mudanças no
setor de telecomunicações já são sensíveis, entretan-
to, há mais tempo, antes mesmo da sua privatização.
Em dezembro de 1994, o Brasil dispunha de 13,3 mi-
lhões de linhas telefônicas fixas. Menos de 5 anos de-
pois, em outubro de 1999, esse número já havia sim-
plesmente dobrado, situando-se hoje acima dos 28
milhões de linhas. Ainda mais vertiginoso, sem dúvi-
da, foi o crescimento da telefonia móvel, passando de
800 mil linhas celulares, no final de 1994, para as
mais de 16 milhões de linhas atuais. No que se refere
ainda à telefonia fixa, a densidade telefônica também
cresceu consideravelmente, passando de 11,5 linhas
fixas instaladas para cada cem habitantes em 1998
para 14,4 em 1999.

Vemos, assim, que é inegável um grande cresci-
mento do serviço telefônico, em geral, incluindo o ser-
viço telefônico fixo, o qual tem um papel decisivo para
assegurar a democratização do telefone. De modo
geral, não apenas está crescendo o número de aces-
sos instalados, como estes mostram uma distribuição
mais ampla e abrangente sobre os vários rincões do
País, chegando àquelas localidades mais isoladas e
desprovidas de recursos econômicos.

Para que as metas fixadas pelo Plano Geral de
Metas de Universalização sejam cumpridas, entre-
tanto, e para que haja de fato ”telefone para todos“, é
necessário que os vários níveis de governo e as co-
munidades exijam o adequado desempenho das con-
cessionárias. Destacamos, nesse sentido, o ofício
que foi enviado pela Anatel, em setembro de 1999,
aos Prefeitos de todo o País, ”com o intuito de obter
dados atualizados das localidades de cada município
para o acompanhamento das obrigações de univer-
salização das concessionárias, informações essas
necessárias e complementares às disponíveis (na-
quela) Agência“. Como parte das prefeituras não en-
caminhou as informações solicitadas, novo ofício foi
enviado, em 27 de abril do corrente ano.

Parece evidente que é do interesse das comuni-
dades que tais informações sejam prestadas a tempo
e com precisão, de modo que o seu direito a benefici-
ar-se do processo de universalização da telefonia fixa
seja plenamente atendido. Conclamamos, assim, os
Srs. Prefeitos e a sociedade como um todo a engaja-
rem-se no cumprimento das metas de universaliza-
ção, de modo que ”o telefone para todos“ torne-se
uma realidade cabal em nosso País, impulsionando o
desenvolvimento econômico e social de modo eqüita-
tivo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da sessão deliberativa or-
dinária de amanhã, dia 11, a realizar-se às 10 ho-
ras, a seguinte

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 87, DE 1999

Quinto e último dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 87,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Romeu Tuma, que altera dispositivo da Constituição
Federal (§ 8º do art. 144 – constituição de guardas
municipais), tendo
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Parecer sob nº 796, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Iris Rezende, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que
apresenta, com voto em separado do Senador José
Eduardo Dutra.

À Proposta foi apresentada a Emenda nº 2-Plen.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 88, DE 1999
(Votação nominal)

Quinto e último dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 88,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Lúcio Alcântara, que altera os arts. 49, 57, 59, 66, 67 e
166 da Constituição Federal e reduz as hipóteses de
Sessão Conjunta do Congresso Nacional, tendo

Parecer favorável, sob nº 847, de 2000, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jefferson Péres.

– 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 219, DE 2000
(Em regime de urgência, nos termos

do art. 353, parágrafo único,
do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 219, de 2000 (apresentado pela Co-
missão de Assuntos Econômicos como conclusão de
seu Parecer nº 949, de 2000, Relator ad hoc: Senador
Luiz Otávio, com voto contrário do Senador José Edu-
ardo Dutra), que aprova a ”Programação Monetária
relativa ao quarto trimestre de 2000“.

– 4 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 17, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 17, de 2000 (nº 2.445/2000, na Casa de
origem), que acrescenta parágrafo ao art. 22 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, dispensando as institu-
ições religiosas do recolhimento da contribuição pre-
videnciária incidente sobre o valor pago aos ministros
de confissão religiosa, tendo

Pareceres sob nºs:

– 908, de 2000 (em apreciação preliminar, nos
termos do Requerimento nº 13, de 2000-CAS), da

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Pedro Simon, favorável; e

– 909, de 2000, da Comissão de Assuntos So-
ciais, Relator: Senador José Roberto Arruda, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que
oferece.

– 5 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 21, de 2000 (nº 621/99, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da República, que
altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, a Lei nº 1.079, de 10 de abril de
1950, e o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de
1967 (determina infrações e punições decorrentes do
não cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal),
tendo

Parecer favorável, sob nº 910, de 2000, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jefferson Péres.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 184, DE 1995

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 184, de 1995 (nº 104/95, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Rádio Alto Piranhas Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba, ten-
do

Parecer favorável, sob nº 155, de 2000, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Ney Suassu-
na, com abstenções dos Senadores Roberto Saturni-
no e Jefferson Peres.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 68, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 68, de 2000 (nº 195/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Agreste Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande
do Norte, tendo
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Parecer favorável, sob nº 622, de 2000, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador José Jorge,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 116, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 116, de 2000 (nº 304/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Caiobá Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Caiobá, Estado do Paraná, tendo

Parecer favorável, sob nº 866, de 2000, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Álvaro Dias.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 149, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 149, de 2000 (nº 338/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Comunitário da Co-
municação e Cultura de Monsenhor Gil a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Monsenhor Gil, Estado do Piauí, tendo

Parecer favorável, sob nº 916, de 2000, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Freitas Neto,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

– 10 –
SUBSTITUTIVO AO

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 134, DE 1999

Discussão, em turno suplementar, do Substituti-
vo ao Projeto de Resolução nº 134, de 1999, de inicia-
tiva da Comissão Parlamentar de Inquérito do Siste-
ma Financeiro, que altera a Resolução do Senado Fe-
deral nº 78, de 1998, 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, tendo

Parecer sob nº 931, de 2000, da Comissão Dire-
tora, Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima, ofere-
cendo a redação do vencido.

– 11 –
REQUERIMENTO Nº 499, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
499, de 2000, do Senador Pedro Simon, solicitando a
tramitação conjunta das Propostas de Emenda à
Constituição nºs 7, de 1992; e 26, de 2000, por regula-
rem a mesma matéria.

O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 46
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

Terça-feira
10-10-2000

11h – Senhor Fernando Perrone, Presidente da
INFRAERO

11h30 – Senhor Paulo Machado de Carvalho Neto,
Presidente da ABERT

12h – Grupo João Lyra
12h30 – Senador Ronaldo Cunha Lima, acompa-

nhado da senhora Márcia Vignilli, do Con-
selho da Fundação Zerbini

15h30 – Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar convoca a 12ª Reunião do Conselho, a
realizar-se no dia 18 de outubro corrente, quarta-fei-
ra, às 17h, na sala nº 6 da Ala Senador Nilo Coelho,
destinada a ouvir o Senador Luiz Otávio, nos autos da
Denúncia nº 1, de 2000.

Brasilia, 10 de outubro de 2000. – Senador Ra-
mez Tebet, Presidente do Conselho de Ética e Deco-
ro Parlamentar.
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Ata da 133ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 11 de outubro de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Carlos Patrocínio, Nabor Júnior, da Sra. Marluce Pinto e dos
Srs. Francelino Pereira, José Fogaça e Mozarildo Cavalcanti

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Albino Boaventura – Alvaro Dias – Amir Lando –
Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães –
Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Artur da
Tavola – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos
Patrocinio – Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo
Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Matusalém –
Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff –
Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gerson Camata –
Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena
– Henrique Loyola – Iris Rezende – Jefferson Péres –
João Alberto Souza – Jonas Pinheiro – José Agripino
– José Alencar – José Eduardo Dutra – José Fogaça
– José Roberto Arruda – Julio Eduardo – Juvêncio da
Fonseca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lú-
cio Alcântara – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Maria do
Carmo Alves – Marluce Pinto – Moreira Mendes – Mo-
zarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna –
Osmar Dias – Paulo Souto – Pedro Simon – Ramez
Tebet – Ricardo Santos – Roberto Requião – Romero
Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo Cunha Lima – Sebas-
tião Rocha – Sérgio Machado – Tião Viana – Valmir
Amaral – Wellington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
lista de presença acusa o comparecimento de 62
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla-
ro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

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

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 909, DE 2000 – CN
(Nº 1.424/2000, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên-
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Se-
nhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, o texto do projeto de lei que “Abre ao Orça-
mento da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
R$146.160.000,00, para reforço de dotações consig-
nadas no vigente Orçamento”.

Brasília, 6 de outubro de 2000.– Marcos Maciel.

EM Nº 264/MP

Brasília, 5 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

O Ministério da Saúde solicita, por meio dos Ofí-
cios Eletrônicos nºs 119 e 120/2000, a abertura de
crédito suplementar ao Orçamento da Seguridade
Social da União (Lei nº 9.969, de 11 de maio de
2000), no valor de RS146.160.000,00 (cento e qua-
renta e seis milhões, cento e sessenta mil reais), em
favor da Fundação Nacional de Saúde e do Fundo
Nacional de Saúde.

2. O crédito pleiteado visa adequar as dota-
ções orçamentárias das Unidades às suas reais ne-
cessidades de execução, conforme detalhamento a
seguir:
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3. A suplementação para a Fundação Nacional
de Saúde destina-se às ações de controle de doen-
ças na Amazônia Legal, obras de infra-estrutura e
aquisição de equipamentos para unidades de vigilân-
cia epidemiológica e ambiental, inclusive laboratórios
de biossegurança e de fronteiras, capacitação de
pessoal, assistência técnica, atenção à saúde das po-
pulações indígenas, pesquisas sobre demografia e
saúde da mulher e da criança e inquérito domiciliar
sobre fatores de risco e detecção precoce e morbida-
de de câncer.

4. O crédito proposto para o Fundo Nacional de
Saúde destina-se a permitir a continuidade das ações
relativas à promoção da assistência à saúde dos por-
tadores de doenças sexualmente transmissíveis e da
Aids, bem como daquelas de caráter educativo dirigi-
das às populações vulneráveis, incluindo campanhas
de mídia, mediante cooperação técnica e financeira
com agências internacionais, Estados, Municípios e
consórcios intermunicipais conveniados.

5. Os recursos necessários à abertura do presen-
te crédito são oriundos da incorporação ao Orçamento
vigente do ingresso de operações de crédito externas e
do cancelamento parcial de diversas dotações.

6. Cabe esclarecer, por oportuno, que, segundo
informações do órgão solicitante, as programações
objeto de cancelamento, não sofrerão prejuízo na sua
execução, uma vez que o remanejamento em pauta
foi decidido com base em projeções de suas possibili-
dades de dispêndio até o final do presente exercício.

7. O pleito viabilizar-se-á mediante projeto de
lei, a ser submetido à apreciação do Congresso Naci-
onal, obedecidas as prescrições contidas no art. 167,
incisos V e VI, da Constituição, e em conformidade

com o art. 43, § 1º, incisos III e IV, da Lei nº 4.320, de
17 de março de 1964.

8.Nessas condições, submeto à elevada delibera-
ção de Vossa Excelência o anexo projeto de lei, que
visa efetivar a abertura do referido crédito suplementar.

Respeitosamente. – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 45, DE 2000–CN

Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da
Saúde, crédito suplementar no valor de
R$146.160.000,00, para reforço de dota-
ções consignadas no vigente Orçamento.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade

Social da União (Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000),
em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar
no valor de R$146.160.000,00 (cento e quarenta e seis
milhões, cento e sessenta mil reais), para atender às
programações constantes do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão de:

I – ingresso de recursos de operações de crédito
externas, no valor de R$136.801.000,00 (cento e trin-
ta e seis milhões, oitocentos e um mil reais); e

II — cancelamento parcial de dotações orça-
mentárias, no valor de R$9.359.000,00 (nove mi-
lhões, trezentos e cinqüenta e nove mil reais), cons-
tantes do Anexo II desta lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Basília,   de de 2000.
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LEGISLAÇÃO CITADA

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.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Fi-
nanceiro para elaboração e controle dos or-
çamentos e balanços da União, dos Esta-
dos, dos Municípios e do Distrito Federal.

....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e

especiais depende da existência de recursos disponíve-
is para ocorrer a despesa e será precedida de exposi-
ção justificativa. (Veto rejeitado no D.O. 3-6-1964.)

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no D.O. 3-6-1964.)

I – O superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
D.O. 3-6-1964.)

II – Os provenientes de excesso de arrecada-
ção; (Veto rejeitado no D.O. 3-6-1964.)

III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei; (Veto rejeitado no D.O.3-6-1964.)

IV – o produto de operações de crédito autoriza-
das, em forma que juridicamente possibilite ao Poder
Executivo realizá-las. (Veto rejeitado no D.O. 3-6-1964.)

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a dife-
rença positiva entre o ativo financeiro e o passivo fi-
nanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos crédi-
tos adicionais transferidos e as operações de crédito
a eles vinculadas. (Veto rejeitado no D.O. 3-6-1964.)

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferen-
ças acumuladas mês a mês entre a arrecadação pre-
vista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendên-
cia do exercício. (Veto rejeitado no D.O. 3-6-1964.)

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no D.O. 3-6-1964.)
....................................................................................

(À Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Do
Expediente lido, que vai à publicação, consta mensa-
gem presidencial encaminhando o Projeto de Lei nº 45,
de 2000-CN, que vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos da Resolução nº 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para a
tramitação do projeto:

Até 16-10 publicação e distribuição de avulsos;
Até 24-10 prazo final para apresentação de

emendas;
Até 29-10 publicação e distribuição de avulsos

das emendas;
Até 8-11 encaminhamento do parecer final à

Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-

bre a mesa, mensagem que será lida pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lida a seguinte:

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

MENSAGEM Nº 69

Brasília, 4 de outubro de 2000

Senhor Presidente,
Em atenção à solicitação contida na Mensa-

gem nº 273/2000/SF, que faz referência ao Ofí-
cio-SF 310-COI, de 28 de novembro de 1995,
apraz-me informar a Vossa Excelência que a constru-
ção do Edifício Anexo II do Supremo Tribunal Federal,
custeada com recursos da União, e concluída em
abril de 1998, teve seu andamento normal, não tendo
sido vedada nenhuma de suas fases.

Cordialmente, – Ministro Carlos Velloso, Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
mensagem lida vai à publicação e será anexada ao
processado do Requerimento nº 651, de 1995.

Sobre a mesa, aviso que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

AVISO Nº 584/MF

Brasília, 09 de outubro de 2000

Senhor Presidente,
Refiro-me ao Ofício SF nº 714, de 27-4-2000, por

intermédio do qual V. Exª solicita informações sobre as
providências adotadas por este Ministério, no que diz
respeito às determinações e sugestões constantes do
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Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a apurar irregularidades relacionadas à auto-
rização, emissão e negociação de títulos públicos.

A propósito, encaminho a Vossa Excelência, em
aditamento ao Aviso nº 307, de 5-6-2000, cópia do

Ofício PRESI nº 2000/2911.2, de 29-9-2000, elabora-
do pelo Banco Central do Brasil.

Atenciosamente,

Pedro Sampaio Malan, Ministro de Estado da
Fazenda
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O ex-
pediente lido vai à publicação e será anexado ao Re-
querimento nº 1.101, de 1996.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Há
oradores inscritos.

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Senador Freitas Neto.

O SR. FREITAS NETO (PFL – PI. Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.) – Sr.Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, empenha-se o Piauí,
neste momento, em uma reavaliação da distribuição
dos recursos constantes do Programa Alvorada, o
projeto federal de combate à pobreza que recebeu,
inicialmente, a designação de IDH-14. Consciente da
necessidade de se desenvolverem políticas públicas
de emergência para enfrentar situações graves nos
Estados mais pobres do País, o Governo destinou a
esse programa verbas que, dentro das limitadas pos-
sibilidades abertas no Orçamento da União, visam
proporcionar algum alívio para as condições críticas
em que se encontram.

Pleiteia o governo piauiense a revisão dos crité-
rios empregados na distribuição de recursos. Tra-
ta-se, efetivamente, de uma reivindicação justa. Infe-
lizmente, o Piauí é um dos mais pobres Estados da

Federação. São muitos os indicadores que apontam
nesse sentido.

Entretanto, o quinhão que coube ao Piauí não
traduz essa realidade. Estados como Paraíba e Per-
nambuco, cuja realidade social é certamente melhor
do que a piauiense, receberam volume de recursos
muito superior. Pernambuco, por exemplo, terá R$130
milhões. A Paraíba, R$100 milhões. A Bahia, cuja
economia mostra evolução extremamente positiva,
R$500 milhões.

O Piauí terá apenas R$59 milhões. Evidente-
mente, a quantia pouco representa diante da vastidão
dos problemas trazidos pela pobreza ao nosso Esta-
do. Será possível argumentar, corretamente aliás,
que o Programa Alvorada não tem como objetivo erra-
dicar o problema, insuficientes que são as dotações
com que conta. Não há como justificar de forma racio-
nal, porém, o descompasso entre a quota atribuída ao
Piauí e as somas conferidas aos demais Estados nor-
destinos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora
não haja justificativa para o descompasso a que aludi-
mos, para a nítida defasagem entre os recursos desti-
nados ao Piauí e os que deverão beneficiar os demais
Estados, talvez haja uma explicação. É possível, em
primeiro lugar, que as autoridades piauienses não te-
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nham acompanhado com a indispensável atenção o
preparo e o desenvolvimento do Programa IDH-14,
hoje Alvorada. Caso esse acompanhamento tivesse
sido feito e seguido pela apresentação de dados con-
cretos e precisos sobre a situação do Estado, muito
provavelmente já se teria conseguido, desde o início,
a consignação de verbas na proporção recomendável
– e que hoje, com justiça, o Piauí reivindica.

Além disso, deve-se considerar o risco de que a
consignação de recursos tenha sido influenciada por
dados com freqüência divulgados, apesar de nem
sempre corretos, a respeito da economia de nosso
Estado. Os efeitos danosos dessa publicidade de viés
nitidamente político não constituiriam surpresa para
os piauienses.

Para se citar apenas um exemplo, há cerca de
um ano foram retiradas as frentes de trabalho que
operavam no interior do Piauí como instrumento para
se amenizar os efeitos da grave seca que se abatia
sobre amplas áreas nordestinas. Poucos dias antes
da suspensão, ampla campanha publicitária apregoa-
va que se colhera no Estado uma safra recorde de
grãos. Seriam mais de 1,2 milhão de toneladas de
grãos, algo realmente inédito. Maravilha – se fosse
verdade. Lamentavelmente, o IBGE constatou, pouco
depois, que a safra do Piauí limitara-se a 650 mil tone-
ladas de grãos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora
admita aqui que caiba uma parcela de culpa a nossos
administradores pela disparidade na disposição das
verbas do Programa Alvorada e pela injustiça daí de-
corrente, nada disso justifica que essa disparidade
permaneça, após denunciada. Errar é humano, per-
sistir no erro, não.

O Governo do Piauí anuncia que encaminhará às
autoridades competentes – às autoridades federais –
amplo levantamento da situação do Estado, compro-
vando a existência de uma distorção na presente dis-
tribuição dos recursos do Programa. Por uma questão
de justiça – justiça para com o povo piauiense – deve
ser atendido.

O Piauí, repito, tem a infelicidade de ser um dos
Estados mais pobres deste País. Não é razoável que
seu povo arque com qualquer ônus adicional, seja por
culpa de quem for, assim como não é razoável que um
programa concebido e desenvolvido para combater a
pobreza apresente distorção dessa gravidade – e que
a mantenha, mesmo quando denunciada a tempo de
ser corrigida.

Sr.Presidente e caros Colegas Senadores, essa
é a solicitação – que eu quero reforçar – que o Gover-

no do Estado do Piauí está fazendo às autoridades fe-
derais, em função dos recursos do Projeto Alvorada,
que vai beneficiar quatorze Estados da Federação.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V. Exª
tem a palavra pela ordem.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Solicito a V. Exª a minha
inscrição para uma comunicação no momento opor-
tuno.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V. Exª
será atendido.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra ao eminente Senador Juvêncio da
Fonseca, por cessão do Senador Lúcio Alcântara.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a histó-
ria sul-mato-grossense registra hoje, 11 de outubro
de 2000, 23 anos da assinatura da Lei Complementar
nº 31, que, em 1977, dividiu o Estado de Mato Grosso,
criando o Estado de Mato Grosso do Sul.

Sr. Presidente, nos primórdios da República
despontaram os primeiros movimentos internos vi-
sando a criação do Estado no sul. Naquela época, tra-
tava-se da redivisão do País em seu conjunto, que
previa um traçado de 16 Estados e 13 territórios, além
da criação de um Distrito Federal no centro de Minas
Gerais. Pelo estudo, Mato Grosso seria dividido em
quatro territórios, permanecendo Mato Grosso, com a
capital Cuiabá, e o sul considerado o território de Rio
Pardo, com a capital Campo Grande.

Apresentada formalmente em 1932 e em 1937,
a proposta não logrou obter respaldo oficial, mas foi
suficiente para consolidar o movimento deflagrado
pelo fazendeiro e comerciante João Caetano Teixeira
Muzzi, que pregava o divisionismo no sul, por inter-
médio do Partido Autonomista, em fins do século XIX.

Criada em 2 de outubro de 1932, por jovens su-
listas que estudavam no Rio de Janeiro, a Liga
Sul-Mato-Grossense foi outro marco importante na
luta pela divisão.

Vespasiano Barbosa Martins, na Revolução
Constitucionalista de 1932, declarava Campo Grande
a capital do sul do Estado que queria dividir.

Reeditada em 1956, também no Rio de Janeiro,
sob o lema ”Dividir para Multiplicar“, a Liga
Sul-Mato-Grossense, nessa segunda fase dirigida
pelo escritor e historiador Paulo Coelho Machado, co-
memorou, em 11 de outubro de 1977, a assinatura da

450 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO 2000



lei complementar que transformou o sonho de muitos
em realidade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa é a
breve história do meu Estado, Mato Grosso do Sul,
dos seus anseios de divisão institucionalizada, o qual
procuraria, então, pelo esforço de seus filhos, o de-
senvolvimento que tanto queremos.

Mato Grosso do Sul tem, a leste, o rio Paraná, e,
a oeste, o rio Paraguai, e dois terços do território pan-
taneiro estão dentro do Estado. Águas fartas, territó-
rio de terras férteis, a população ainda pequena, de
aproximadamente dois milhões de habitantes, e pe-
quenos problemas sociais em relação a toda a Nação
brasileira. Trata-se de um Estado aparentemente fácil
de ser administrado. Basta um bom gerente, para,
com sua potencialidade, trazer a seus filhos a alegria
do desenvolvimento e qualidade de vida para seu
povo.

Duas ferrovias cortam o território sul-mato-grossense:
a antiga Noroeste, hoje privatizada, que vai de leste a
oeste, rumo à Bolívia, e a Ferronorte, uma ferrovia
nova, que vai chegar, inclusive, ao território do Estado
de Mato Grosso, do querido Senador Jonas Pinheiro,
e já é uma via de grande escoamento dos produtos
agrícolas e pecuários da região.

Duas rodovias cortam Mato Grosso do Sul: a
BR–163 e a BR–262. Hoje, o Estado diz-se endivida-
do. Quando fazemos referência a essas BRs, é bom
lembrar que a BR–262 foi praticamente construída
com recursos do Estado do Mato Grosso do Sul, em
valores acima de R$500 milhões. Entendemos que
somos credores do Governo Federal, o qual, no en-
tanto, tem má vontade em reconhecer essa dívida e
abatê-la do montante da dívida que temos rolada com
o Governo Federal. Vale ressaltar o esforço do Esta-
do: recursos próprios alocados em praticamente 700
quilômetros de estradas federais, na busca da con-
solidação do desenvolvimento, à qual o Governo Fe-
deral não chegava.

Temos aproximadamente 23 milhões de cabe-
ças de gado, o melhor e mais numeroso rebanho de
corte do País. Nossa agricultura está em desenvolvi-
mento, embora a degradação do solo tenha-nos trazi-
do grandes dificuldades.

Ontem, ouvi o Senador José Alencar falar dos
Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul no
que diz respeito à cotonicultura. S. Exª disse que o al-
godão do Mato Grosso do Sul era considerado um
dos melhores do País por sua qualidade. A sua produ-
ção se viu escasseada em nosso Estado em razão da
política agrícola do Governo Federal. No entanto, pos-

so afirmar que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul es-
tão retornando à sua atividade nesse setor, com gran-
de produção algodoeira. Há, inclusive, em Naviraí,
uma indústria de fiação muito significativa, do Sr. Sa-
kai, que abastece as indústrias de tecelagem do Bra-
sil. Portanto, está em franco desenvolvimento esse
setor da agricultura brasileira em Mato Grosso e em
Mato Grosso do Sul.

Temos o nosso decantado Pantanal. E gostaria
de citar Manoel de Barros, um dos maiores poetas vi-
vos do Brasil, que diz:

No Pantanal ninguém pode passar ré-
gua. Sobremuito quando chove. A régua é
existidura de limite. E o Pantanal não tem li-
mites.

Como não tem limites, Srªs e Srs. Senadores, o
nosso anseio de desenvolvimento. Manoel de Barros
é o nosso poeta inspirador, não apenas no sentido
emocional da poesia, mas também nas iniciativas de
desenvolvimento, para que possamos dar ao nosso
povo aquele acalentado sonho do Estado modelo da
República brasileira.

Existe o Projeto Pantanal, sendo US$200 mi-
lhões para Mato Grosso do Sul e US$200 milhões
para Mato Grosso.Esse projeto é a redenção dos dois
pantanais, o do norte e o do sul, porque representa in-
vestimentos em infra-estrutura básica e saneamento,
o que está dentro de uma linha de investimento que
significa muito para alcançarmos o desenvolvimento
sustentável daquela magnífica região.

Há o gasoduto, que passa por dentro de Mato
Grosso do Sul, com aproximadamente 700 quilôme-
tros, sendo um instrumento de desenvolvimento ex-
cepcional para o País – a razão de inúmeros projetos
energéticos do Governo Federal assentados em ter-
moelétricas é buscar diminuir o déficit de energia e
imprimir o ritmo de desenvolvimento que está faltando
ao País, ou seja, aquele que se dá para combater a
pobreza e as desigualdades sociais, uma vez que a
inflação já foi superada. Temos reclamado continua-
mente que esse gasoduto seja apenas um instrumen-
to de transporte do gás; não basta para nós que ele
passe em nosso território.

A Petrobras viu-se em dificuldade para a coloca-
ção comercial do gás natural e também para a cons-
trução das usinas termoelétricas, ambas tão neces-
sárias para o desenvolvimento daquela região, princi-
palmente de Corumbá – o gás natural é importante
para a redução do minério de manganês, maté-

OUTUBRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 451



ria-prima necessária à implantação do tão sonhado
pólo siderúrgico de Corumbá.

No entanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, recebi, hoje, pela manhã, uma notícia alvissareira
para Mato Grosso do Sul e para todo o Brasil e até re-
formulei meu discurso, que seria uma crítica para a
busca de soluções: a Petrobras, em razão dessas difi-
culdades, de buscar inclusive parceiros e agentes fi-
nanceiros de investimentos dessas termoelétricas,
resolveu investir, de imediato, em três termoelétricas:
na Bolívia, em Porto Soares, com 88 megawatts; em
Corumbá, mais 88 megawatts; e, em Três Lagoas,
acima de 350 megawatts. Com essa iniciativa da Pe-
trobras, que todos nós aplaudimos, vejo que está imi-
nente o desenvolvimento do meu Estado.

Gostei muito e aplaudo a Petrobras por estar
propondo a construção dessa termoelétrica na Bolívia,
com 88 megawatts, porque precisávamos desse relaci-
onamento diplomático com o país vizinho, que necessi-
ta desse investimento em energia não só para o seu de-
senvolvimento, mas também para vendê-la ao nosso
País.Com isso, transpusemos dificuldades diplomáticas
para que pudéssemos implantar as outras usinas ter-
moelétricas em Corumbá e em Três Lagoas.

A informação segura que tenho, Srs.Senadores, é
a de que as Usinas de Porto Soares e a de Corumbá –
não tanto ainda a de Três Lagoas – estarão prontas e
acabadas em outubro do ano que vem, colocada essa
energia à disposição do povo, à disposição do desen-
volvimento do nosso Estado e do nosso País.

Mas, por outro lado, não modifiquei o meu dis-
curso, neste dia memorável de 23 anos de Mato Gros-
so do Sul, no que diz respeito, Sr. Presidente, ao mini-
gasoduto que vem da Bolívia para Corumbá, indepen-
dentemente e paralelamente ao gasoduto Brasil/Bolívia.
Para essas três termoelétricas, já propõe a Petrobras,
para fugir da equalização da tarifa do gás no País, que
inviabiliza os investimentos econômicos, a iniciativa de
um minigasoduto que possa transportar da Bolívia, ali
da fronteira, para dentro de Corumbá o gás necessário
para a implantação da termelétrica de Corumbá.

Sr. Senadores, é preciso também que se implante
definitivamente em Corumbá o pólo mínero-siderúrgico.
Temos o manganês e temos o minério de ferro, duas
matérias-primas essenciais à produção do aço, que
Deus ali colocou juntas. Por que não? E o gás está pró-
ximo, a quinze, vinte quilômetros de Corumbá.

O Sr. Jonas Pinheiro (PFL – MT) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Concedo, com muita honra, o aparte ao Senador Jo-
nas Pinheiro.

O Sr. Jonas Pinheiro (PFL – MT) – Senador
Juvêncio da Fonseca, gostaria de me referir, primeira-
mente, ao início do seu pronunciamento, quando V.Exª
faz referência ao aniversário da criação de Mato
Grosso do Sul, a partir da divisão do Estado de Mato
Grosso. Na época, quem dificultava ou quem reagia
contra a divisão era exatamente o Estado de Mato
Grosso, que seria o remanescente. Entretanto, eu di-
ria que a divisão, ocorrida 23 anos atrás, foi uma das
decisões mais acertadas do Governo Federal e do
Congresso Nacional. A divisão de Mato Grosso, que
já era praticamente dividido nos aspectos cultural, ge-
ográfico e econômico, veio ajudar o Estado remanes-
cente. Naquela época, dois programas foram criados
com a divisão do Estado: o Prosul, que ficou com 40%
dos recursos, e o Promat, em Mato Grosso, com 60%
dos recursos. Só para fazer uma avaliação muito rápi-
da, Mato Grosso, naquela ocasião, ficou com 37 Mu-
nicípios e hoje tem 141.Era um Estado com pouca im-
portância no aspecto econômico e hoje é o maior pro-
dutor de soja e de algodão do Brasil; também houve a
implantação de grandes rodovias dentro do Estado: a
BR-364 e a BR-070 foram asfaltadas, assim como
parte da BR-158; também a BR-163, a partir de Mato
Grosso do Sul, teve seu asfalto viabilizado. Enfim,
Mato Grosso ganhou muito com isso. Sob o ponto de
vista político, a divisão possibilitou também o apareci-
mento de novas gerações de políticos e de líderes
dentro do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso
do Sul. Como Mato Grosso do Sul já dominava o as-
pecto político dentro de Mato Grosso, se o Estado
continuasse inteiro, provavelmente todos nós, eu, o
Senador Carlos Bezerra, o Senador Antero Paes de
Barros, o ex-Senador Júlio Campos, não teríamos
vida política dentro de Mato Grosso. Isso porque, evi-
dentemente, a população, o eleitorado e sobretudo as
lideranças mais fortes politicamente estavam sedia-
das em Mato Grosso do Sul. Portanto, também sob o
ponto de vista político, social e econômico, a divisão
foi positiva. Assim, também nós, de Mato Grosso,
queremos comemorar solidariamente a criação do
Estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, o Esta-
do remanescente, permaneceu com 900 mil quilôme-
tros quadrados, portanto, 90 milhões de hectares,
todos eles ligados aos três ecossistemas mais im-
portantes do Brasil: o Pantanal, o cerrado e a flores-
ta. V. Exª fez alusão à maravilha que é o Pantanal. O
Pantanal nunca nos separou, apenas nos une. Por-
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tanto, parabenizo-o pelo pronunciamento, sobretudo
pela lembrança da divisão do Estado de Mato Grosso
e a criação de Mato Grosso do Sul. Obrigado.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Senador Jonas Pinheiro, o aparte de V. Exª enriquece
muito a nossa exposição. As ligações que existem
ainda, emocionais e até – digo – espirituais, entre
Campo Grande e Cuiabá são hoje um ponto de obser-
vação muito forte, porque, embora houvesse aquelas
divergências no sentido político da divisão, Cuiabá e
Campo Grande estão irmanadas, sempre irmanadas,
e dificilmente quem é cuiabano deixa de gostar de
Campo Grande, e vice-versa. De modo que, ao come-
morarmos os 23 anos de Mato Grosso do Sul, quere-
mos também homenagear Mato Grosso, nosso terri-
tório-mãe, digamos sim, a quem devemos muita ex-
periência política, principalmente após a divisão de
que resultou o Estado de Mato Grosso do Sul.

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Ouço com prazer V. Exª.

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – Senador
Juvêncio da Fonseca, quero parabenizá-lo pelo ani-
versário de Mato Grosso do Sul, esse grande Estado
brasileiro, e também pelo seu pronunciamento, co-
brando desenvolvimento para seu Estado. Penso que
o Brasil e a nossa Região, em especial, estão caren-
tes de um líder político, de um comandante, um novo
Getúlio Vargas, um novo Juscelino Kubitschek, para
sacudir este País. A nossa região está pronta e prepa-
rada para ser a solução do Brasil, mas parece que os
governantes não enxergam isso. Esses, quando não
têm ímpeto, quando não são construtores, quando
não são tala larga tornam-se presas dos burocratas e
o processo fica empacado, não sai. Ora, quando che-
gamos a esta Casa, tivemos a ousadia de, pela pri-
meira vez, unir as Bancadas dos Estados do Cen-
tro-Oeste.Vivemos de costas um para o outro, o que é
um absurdo. Nunca sentamos para somar, para pen-
sar e organizar nossa Região. Fizemos um programa
inclusive muito bonito, o Prodeco. Esse programa foi
levado ao Presidente da República, que se compro-
meteu com ele perante toda a Região. No entanto,
está engavetado até hoje nos escaninhos do Gover-
no. Esse programa não é a solução só para a nossa
Região. O Brasil tem condições de, imediatamente,
ter o monopólio dos alimentos no mundo por meio da
nossa Região Centro-Oeste. Nós temos condições
naturais excepcionais que nenhum lugar do mundo
tem. Não haverá concorrência conosco. No entanto, o

programa não sai, e o Governo dificulta a nossa cami-
nhada. Se, pelo menos, não nos atrapalhasse... Não
existe uma política agrícola, não existe infra-estrutura
para exportação, e os agricultores são penalizados
com planos e mais planos do Governo, que deixam
todo mundo falido. O Governo do Estado de V. Exª,
sem querer entrar na seara de Mato Grosso do Sul,
criou um fundo inconstitucional, que pesará sobre a
classe produtora. No meu Estado também há o Fet-
hab, e o meu Partido, o PMDB, ao lado da Famato,
ajuizou uma Adin no Supremo. Pedimos ao Supremo
que resolva isso o mais rápido possível, pois há sete
pontos de inconstitucionalidade pesando sobre os
produtores, que são os burros de carga dessa Re-
gião. Além de não receberem ajuda, esses produto-
res são atrapalhados pelo Poder Público estadual e
federal. Nobre Senador Juvêncio, hoje de manhã, eu
vi na Rede Globo que o Brasil desperdiça o gás da
Bacia de Campos – ele é queimado para não ir para a
atmosfera – em quantidade que seria suficiente para
sustentar o consumo de São Paulo. Vejam que con-
tra-senso: o Brasil queima todo esse gás por não ser
canalizado na Bacia de Campos.

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

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) Sobre essa
questão do gás da Bolívia, lembro que fui com o Presi-
dente José Sarney assinar o protocolo do gás quando
era Governador de Mato Grosso. Isso foi há mais de dez
anos, e o assunto está capengando até hoje. Falta dina-
mismo e vontade política de fazer.Parabéns a V.Exª por
cobrar o progresso e o desenvolvimento para a sua Re-
gião. Estou de pleno acordo, e creio que nós, do Cen-
tro-Oeste, devemos nos unir mais para lutar pelo desen-
volvimento da nossa Região. Parabéns, Senador!

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL MS) –
Obrigado, Senador Carlos Bezerra.

Sr. Presidente, peço três minutos para fechar o
discurso.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O tempo
de V. Exª já está esgotado há mais de cinco minutos,
Senador Juvêncio da Fonseca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL MS) –
Obrigado, Sr. Presidente. Preciso de três minutinhos
para encerrar o meu discurso, porque esta é a parte
fundamental.

Apresentei ao PPA uma emenda, Srs. Senado-
res, de apenas R$18 milhões, tirados de uma rubrica
de R$104 bilhões, de investimentos públicos e priva-
dos, para a construção de um minigasoduto em Co-
rumbá, a fim de levar o gás natural, com a transforma-
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ção do minério de manganês e a oxigenação do miné-
rio de ferro, para a indústria siderúrgica. A emenda foi
aprovada na Subcomissão e na respectiva Comissão,
o Congresso votou favoravelmente, e o Presidente
vetou. Não sei por que vetou. Foi o veto que recebi
com mais indignação em toda a minha vida parlamen-
tar aqui no Senado, de apenas um ano e oito meses.
Essa frustração, Sr. Presidente, não pode vir tão cedo
para um Senador que quer o desenvolvimento do seu
Estado e do seu País.

O Presidente vetou o minigasoduto para Corum-
bá, que visava aproveitar o minério de ferro e o manga-
nês que temos lá, matérias-primas indispensáveis à
produção do aço, que é importante para o País. Notem
bem: esse veto significa que se faz necessário transpor-
tar o minério de manganês para a Bolívia, porque lá o
gás é mais barato, e perdemos divisas com isso, mais a
exportação de matéria-prima; ou, então, temos de
transportar o minério de ferro, com altos custos de
transporte, para os grandes centros que têm energia,
para a produção da indústria siderúrgica.

Que contra-senso é esse? Que veto é esse?
Que Senador é esse que sequer recebeu um telefo-
nema da Casa Civil da Presidência da República para
dizer: ”Sr. Senador, as razões são estas“, para justifi-
car, não para mim, mas para o meu Estado e o nosso
povo, atitude tão impatriótica quanto essa.

Fica a minha indignação registrada neste plenário.

Finalizando o meu discurso, Mato Grosso nos
deixou saudades, principalmente na questão política,
Srs. Senadores Carlos Bezerra e Jonas Pinheiro. Já
na implantação do Estado de Mato Grosso do Sul,
dada a falta de coerência, de unidade e de solidarie-
dade política com o Estado, tivemos a indicação de
um Presidente de fora, o querido Harry Amorim Cos-
ta, o gaúcho que nos conquistou depois um coração
bom, homem probo, bom caráter, bom amigo –, mas
que revelou para nós a incompetência das lideranças
políticas de Mato Grosso do Sul.

E de lá para cá, Srs.Senadores, continua a mes-
ma coisa.

Ultimamente, cometeram o maior erro os caci-
ques políticos de Mato Grosso do Sul: entregaram de
mão beijada o Governo do Estado para o PT, que foi a
esperança do Estado em razão de sua bandeira anti-
corrupção, para que o nosso Estado encontrasse o
caminho do seu desenvolvimento com seriedade,
moralidade e ética. No entanto, o Estado está virado
do avesso, com um nepotismo desenfreado e atraso
de folha de pagamento. E o Sr. Governador diz que os
três Senadores da Bancada Federal são incompe-

tentes e incapazes e que não precisa da Bancada Fe-
deral para governar, afastando-nos todos os dias.

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

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL MS) –
Então, havia aquela esperança, Srs. Senadores, de
que o meu Estado fosse virar uma página política,
sendo conduzido para o progresso por uma nova ge-
ração. No entanto, o PT, que é a esperança deste País
dentro dessa conjuntura anticorrupção e ética, está
trazendo para o nosso Estado um momento de dificul-
dades na condução não só da coisa pública, mas
também das questões morais do Estado.

Muito obrigado, Srs. Senadores.

Durante o discurso do Sr. Juvêncio da
Fonseca, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretá-
rio, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vi-
ce-Presidente.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra V. Exª, pela ordem.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, gostaria de me inscrever para
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
fica inscrito em segundo lugar, Senador Jonas Pinhei-
ro, para fazer sua comunicação na prorrogação da
Hora do Expediente.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra V. Exª, pela ordem.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, peço a minha inscrição para uma comuni-
cação inadiável em terceiro lugar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
fica inscrito em terceiro lugar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) Encon-
tra-se na Casa o Sr. Julio Eduardo Gomes Pereira,
suplente convocado da representação do Estado do
Acre, em virtude de licença concedida à titular, Se-
nadora Marina Silva.

S. Exª encaminhou à Mesa o diploma, que
será publicado na forma regimental, e os demais do-
cumentos exigidos por lei.

É o seguinte o diploma recebido:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Designo
comissão constituída pelos Senadores Tião Viana,
Nabor Júnior e Lauro Campos para conduzir S. Exª ao
plenário, a fim de prestar o compromisso regimental.

(O Sr. Julio Eduardo Gomes Pereira é
conduzido ao plenário e presta, perante a
Mesa, o compromisso – os presentes deve-
rão permanecer de pé.)

Declaro empossado, no mandato de Senador
da República, o nobre Senhor Julio Eduardo Gomes
Pereira que, a partir deste momento, passa a partici-
par dos trabalhos da Casa.

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

São lidas as seguintes:

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên-

cia, à vista do disposto no art. 7º do Regimento Inter-
no, que, assumindo nesta data a representação do
Estado, do Acre em substituição à Senadora Marina
Silva, adotarei o nome parlamentar abaixo consigna-
do e integrarei a bancada do Partido Verde (PV).

Atenciosas saudações,

Nome parlamentar: Julio Eduardo

COMUNICAÇÃO

Senhor Presidente,
Comunicamos que, a partir desta data, o Bloco

Parlamentar de Oposição passa a se constituir das
bancadas do Partido dos Trabalhadores, Partido De-
mocrático Trabalhista e Partido Verde.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2000. –He-
loísa Helena – Sebastião Rocha – Jefferson Péres
– Julio Eduardo – José Eduardo Dutra – Tião Via-
na – Eduardo Suplicy – Geraldo Cândido – Emilia
Fernandes – Lauro Campos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – As co-
municações lidas vão à publicação.

Concedo a palavra, por cinco minutos, ao Sena-
dor Julio Eduardo.

O SR. JULIO EDUARDO (Bloco/PV – AC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, demais Parla-
mentares, autoridades presentes, querida família,
com a minha posse hoje, novamente o pequeno Esta-

do do Acre chega a esta Casa e, pela primeira vez,
com o Partido Verde. Este é o motivo inicial pelo qual
me alegra este momento: estar aqui representando
um partido de sonhos, de ousadias, um partido que
nasceu para lutar pelas pessoas e pela natureza, por
um mundo melhor, mais generoso, mais civilizado.

Mas não se esgota aí a minha alegria. Sei – e
sinto que os senhores e as senhoras compartilham
comigo essa convicção – que é tarefa muito especial,
comovente mesmo, substituir a Senadora Marina Sil-
va, que orgulha o nosso Estado com uma atuação
parlamentar, social, intelectual, humana, ética, que,
no mínimo, deve ser qualificada como brilhante. E as-
sim é reconhecida no Acre, no País e no mundo – já
posso sentir isso nesta Casa, entre os parlamentares
dos diferentes partidos.

Vivo há anos a particular satisfação de ser o seu
suplente. E assumo hoje o compromisso de dar conti-
nuidade às ações do seu mandato não apenas pelo
respeito e apreço que lhe tenho, mas porque somos
convergentes em idéias e objetivos políticos e sociais
ligados à causa ambiental e aos direitos humanos. O
retorno da Senadora a esta Casa será rápido, como
uma seringueira de energias renovadas e seiva enri-
quecida. Tenham certeza, porém, de que estarei em-
penhado, com o melhor de minha capacidade, em
merecer o exercício temporário deste mandato que,
acima de tudo, é delegação da sociedade e dever de
cidadania.

Quero expor o contexto da minha suplência,
pois isso faz parte de um processo de convergência
de forças com o objetivo de tirar o Acre das mãos do
tradicionalismo político, sob cujas asas criou um dos
esquemas mais perversos e truculentos de utilização
de mandatos públicos para objetivos anti-sociais que
se tem notícia no País e que deu ao Acre uma triste
fama. Mas, ao mesmo tempo, a parte sadia da comu-
nidade ia reagindo e buscando alianças para ações
em todos os campos capazes de mostrar ao Brasil
que o Acre realmente é: uma fronteira, sim, mas de
oportunidades, de criação de novos modelos de de-
senvolvimento socialmente justos e ambientalmente
sustentáveis.

O Acre, com a sua história peculiar, na qual tem
grande peso o fato de ter lutado para pertencer ao
Brasil, é hoje um laboratório do novo, uma sinalização
positiva para um futuro de convivência produtiva e
equilibrada entre os seres humanos e a natureza. Daí
o slogan do atual governo estadual – Governo da Flo-
resta – não ser entendido por nós apenas como uma
feliz logomarca do mandato de Jorge Viana ou do PT.
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É um símbolo daquilo que nos é essencial, é o reco-
nhecimento de que a nossa magnífica floresta é refe-
rência de vida, de produtividade. É a riqueza de onde
tiraremos, respeitando-a obviamente, condições me-
lhores de crescimento e bem-estar para nossa gente.

Esse sentimento ultrapassa pessoas e partidos
e esteve muito presente na constituição, no início dos
anos 90, da Frente Popular do Acre, onde se decidiu a
suplência do Partido Verde no mandato da Senadora
Marina Silva. A Frente materializa uma proposta coe-
rente e consistente para reformular a prática política e
um projeto de desenvolvimento inteligente para o
nosso Estado. Os “meninos do PT”, como jocosamen-
te tentaram rotular os membros dos partidos progres-
sistas constituintes dessa frente, conseguiram, de for-
ma engajada e criativa, levar adiante um movimento
irreversível que, apesar das dificuldades, vai mostran-
do ao povo acreano que uma sociedade melhor co-
meça pelo respeito ao bem público e pelo exercício
participativo e compartilhado do poder.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Permite V.Exª
um aparte?

O SR. JULIO EDUARDO (Bloco/PV – AC) –
Pois não. Ouço o aparte de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Nobre
Senador Tião Viana, como o nobre Senador Julio
Eduardo está usando a palavra para uma comunica-
ção pessoal, a Presidência lamenta informar que,
neste caso, não é permitido aparte.

Nobre Senador Julio Eduardo, V. Exª continua
com a palavra.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Pois não,
Sr. Presidente.

O SR. JULIO EDUARDO (Bloco/PV – AC) –
Nobre Senador Tião Viana, agradeço a V. Exª pela
intenção.

Continuando, como todo o movimento inova-
dor, a Frente Popular vive comemorações e momen-
tos de reavaliação do caminho. Nossa luta, contudo,
é para que isso sempre aconteça de forma transpa-
rente, coesa e respeitosa, abrindo-se cada vez mais
para a pluralidade cultural, espiritual e intelectual,
pois esse é o fermento que fará crescer o sonho que
alimenta todos nós e que me traz aqui, como parte
dele, com a responsabilidade de representá-lo e
honrá-lo.

O Partido Verde, o Partido dos Trabalhadores e
outros importantes parceiros participam desse pro-
cesso desde o seu início. Aproveito a oportunidade
para agradecer ao PT a fundamental ajuda e orien-

tação, à época, para a legalização do PV no Acre.
Hoje, o nosso Partido ganha um novo alento, uma
vez que cresceu nas últimas eleições. Elegemos 13
prefeitos e 315 vereadores. Triplicamos o número
de votos das eleições anteriores. Isso significa que
estamos crescendo na exata medida em que conse-
guimos tornar real, nos municípios, parte do que es-
tamos sonhando para o nosso País. E antes que
nos chamem de sonhadores, esses votos que milha-
res de pessoas nos confiaram confirmam a tese de
Raul Seixas, segundo a qual ”sonho que se sonha
só é só um sonho. Mas sonho que se sonha junto é
realidade“.

Aqui, no Congresso, espero contribuir para con-
solidar esse crescimento, com a divulgação de nos-
sas bandeiras e programas. Vibramos também com a
ampliação da Frente Popular no Acre, evidenciada
pela conquista de quase metade das prefeituras no
Estado. A maior votação de um candidato dessa Fren-
te, na história acreana, foi conseguida em Rio Branco
pelo Professor Raimundo Angelim, que, com isso, se
firma como mais uma liderança importante na imple-
mentação dos nossos objetivos políticos, culturais e
sociais, mesmo não tendo sido eleito prefeito por uma
pequena margem de votos.

Quero expressar, finalmente, a minha emoção
de estar no Congresso Nacional, instituição que me
infunde admiração e respeito pelo papel fundamental
sempre exercido na história do País e, principalmen-
te, porque é, por excelência, a Casa da democracia e
porque é aqui que o Brasil fala abertamente, debate e
se expõe, aqui circulam, à luz do dia, idéias, conflitos,
projetos, iniqüidades e grandezas. Neste Plenário
não vejo Brasília, não vejo a ilha da fantasia de que
tanto falam. Vejo o Brasil, com suas limitações e so-
nhos, lutando com muito empenho para crescer. Vejo
também a sociedade, que nos colocou aqui e deve
comprometer-se mais com nossa atuação, cobrando,
fiscalizando, vindo até aqui, chegando ao cerne da re-
presentação política que ainda é a via mais eficaz
para a tomada de decisões em uma democracia.
Como tem dito a Senadora Marina Silva, representar
não é substituir. Os dilemas contemporâneos da de-
mocracia representativa devem ser debatidos com
mais participação, com mais democracia. Uma demo-
cracia no dia-a-dia que não se limita às eleições. Que
cria e aperfeiçoa os seus instrumentos, as suas insti-
tuições. Que se radicaliza para a esfera econômica,
cultural, social e ambiental.

Quero afirmar minha satisfação pessoal e políti-
ca de estar aqui e conviver com tantas personalida-
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des relevantes para a vida pública brasileira. Não
posso deixar de registrar o prazer vivido há dois dias,
ao assistir ao discurso da Senadora Marina Silva so-
bre o tema da pobreza. Não posso deixar também de
testemunhar os elogios por ela recebidos do ilustre e
admirado Senador Pedro Simon e do ilustríssimo Sr.
Presidente do Senado, Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, a quem, na pessoa do Senador Carlos Pa-
trocínio, agradeço pela recepção nesta Casa, de ma-
neira extensiva a todas as Srªs e Srs. Senadores,
bem como aos funcionários.

Agradeço a  atenção de todos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Palmas.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –

Sr. Presidente, permita-me a excepcionalidade, mas,
como membro do PT e do Bloco da Oposição, gosta-
ria de dar as boas-vindas ao Senador Julio Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Eduardo Suplicy, com essas palavras, o Senador Ju-
lio Eduardo recebe a manifestação de boas-vindas de
V.Exª.A Mesa, inclusive, quer se juntar às palavras de
V. Exª.

Como temos 18 Srs. Senadores inscritos e a
Mesa tem o dever de assegurar a todos a sua partici-
pação na sessão de hoje, prorrogo, na forma regi-
mental, a Hora do Expediente.

A Presidência solicita aos Srs. Senadores que
se encontrem em outras dependências da Casa e que
ainda não tenham vindo ao plenário registrar sua pre-
sença que o façam, pois vamos iniciar a Ordem do Dia
dentro de poucos minutos.

Concedo a palavra, por cinco minutos, ao Sena-
dor Tião Viana, para uma comunicação inadiável.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador) –Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito a opor-
tunidade para saudar a chegada ao plenário do Se-
nado Federal, em substituição temporária ao man-
dato da Senadora Marina Silva, do Senador Julio
Eduardo.

Eu, o Partido dos Trabalhadores e os partidos
democráticos do Acre externamos extraordinária
alegria com a chegada do Senador Julio Eduardo,
porque conhecemos sua biografia.

Filho do Rio de Janeiro, migrou para o Acre.
Ainda na época de Chico Mendes, participava da
vida de Xapuri exercendo a profissão de médico gi-
necologista e obstetra, uma das mais belas especia-
lidades da Medicina, aquela que permite ao profissi-

onal dar as boas-vindas aos bebês no momento do
nascimento.

O Senador Julio Eduardo, que já foi parlamen-
tar em Rio Branco, orgulha-nos muito com a sua
presença no Senado Federal. S. Exª compartilha
com o projeto da Frente Popular, projeto de edifica-
ção do novo, como muito bem disse em suas pala-
vras. A Senadora Marina Silva, afastada de suas ati-
vidades temporariamente, recebe com alegria essa
substituição, pois identifica-se com a maneira do Se-
nador Julio Eduardo de pensar o mundo e as cau-
sas de luta de uma sociedade.

Registro não só em meu nome e no da Banca-
da do Partido dos Trabalhadores, mas no do Governo
Jorge Viana, a satisfação de ter o Senador Julio Edu-
ardo partilhando esse momento da vida democrática
do País, abraçando a causa do meio ambiente, ten-
tando compatibilizar o desenvolvimento humano
com o desenvolvimento socioeconômico e a con-
cepção de equilíbrio ambiental.

Acredito que o Senador Julio Eduardo dará
uma grande contribuição ao Senado Federal. Espero
que esse seja mais um grande exercício de demons-
tração de que, no Acre, a construção do novo segue
adiante, embora estejam pretendendo confundir a
Nação no que se refere a essa trajetória tão bonita
do Governo Jorge Viana. No entanto, isso não nos
vai abalar. Com a chegada do Senador Julio Eduar-
do, estamos contando com mais um alicerce, mais
um pilar da construção desse novo modelo de fazer
política. Se Deus quiser, um dia teremos a política
tão limpa como a chuva que cai sobre a Amazônia.

Finalmente, aproveito para dizer que o Sena-
dor Julio Eduardo é parte de uma grande alegria
que teve ontem o pelo povo acreano. O Ministro da
Saúde, José Serra, por meio do Ministro Interino
Barjas Negri, homenageou cinco Estados como os
melhores na área de atendimento humanizado em
maternidades. O Estado do Acre recebeu, devido ao
trabalho executado na Maternidade Estadual Bárba-
ra Heliodora, o prêmio de ”O melhor da Região Nor-
te“ no atendimento humanizado às mulheres e aos
seus filhos, durante a gestação, parto e pós-parto.

Como diz a música de Caetano Veloso, as
nossas boas-vindas, Senador Julio Eduardo.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para
uma comunicação inadiável, por cinco minutos, tem a
palavra o Senador Jonas Pinheiro. (Pausa)

Tem a palavra o Senador Lúcio Alcântara, por
cinco minutos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador
Amir Lando, Relator do Orçamento para 2001, decla-
rou, por mais de uma vez – e os jornais de hoje repe-
tem a declaração de S. Exª –, que há necessidade de
se fazer uma revisão nas fontes de receita previstas
para o ano 2001.

S. Exª já declarou taxativamente, por exemplo,
que não concorda em colocar como possível fonte de
receita a taxação de aposentados da Previdência. E
tem afirmado que uma das formas de se elevar a re-
ceita é o combate à sonegação fiscal, muitas vezes
revelada com clareza, com números muito expressi-
vos, pelo próprio Secretário da Receita Federal, Dr.
Everardo  Maciel.

Os membros da chamada CPI dos Bancos, a
CPI do Sistema Financeiro, hão de se recordar que,
por mais de uma vez, o Sr. Secretário esteve naquela
Comissão e declarou, expondo números, que os níve-
is de sonegação no Brasil são extremamente eleva-
dos. O Dr. Everardo Maciel chegou a arrolar uma série
de providências que, se tomadas, contribuiriam para
reduzir significativamente a sonegação.Recentemen-
te, S. Sª deu declarações à imprensa, mostrando que
o conhecimento de informações obtidas a partir da in-
cidência da CPMF sobre a movimentação financeira
revelou que pessoas físicas e jurídicas apresentam
movimentações extremamente elevadas, sem que
sequer sejam contribuintes do imposto de renda. Tal
fato denota, mais uma vez, a sonegação existente no
País.

Hoje, os jornais publicam declaração atribuída
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, feita na
Holanda, na qual Sua Excelência teria afirmado que,
no Brasil, a sonegação é responsável pela elevada
carga tributária. Os empresários estão se queixando
da elevada carga tributária, e Sua Excelência afirma
que uma das razões da elevação dessa carga é a so-
negação fiscal, que é bastante alta.

O nosso Colega Senador Amir Lando, Relator
do Orçamento de 2001, tem dito que uma das formas
de se obter uma elevação na receita para o próximo
ano é justamente a aprovação do projeto de flexibili-
zação do sigilo bancário, projeto esse que foi aprova-
do pelo Senado Federal e que, há dois anos, está na

Câmara dos Deputados. Foi apresentado um substi-
tutivo pelo Relator, Deputado Ney Lopes, que mutila e
desfigura completamente o projeto. Se esse projeto
for transformado em lei nos termos do parecer do Re-
lator, a situação será pior do que a vigente.

Assim, o Secretário da Receita Federal, o Minis-
tro da Fazenda, Pedro Malan, e o Senador Amir Lan-
do, como Relator do Orçamento, têm reclamado a
aprovação do projeto, para que possamos pôr termo a
essa sonegação que, infelizmente, ainda grassa no
Brasil.

O projeto de minha autoria, que foi modificado
pelo Senador Vilson Kleinübing e depois aprovado
por este Plenário – não me lembro se por unanimida-
de ou com uma maioria esmagadora –, não tem nada
de extraordinário, na medida em que se inspira, inclu-
sive, na legislação de outros países, principalmente
na legislação dos Estados Unidos, país que mais se
preocupa em resguardar os direitos individuais e o si-
gilo dos dados pessoais. Mas esse princípio do sigilo
não pode se sobrepor ao interesse da sociedade. Nin-
guém pode transformar o sigilo bancário em algo sa-
grado, para, em nome dele, praticar crimes contra a
sociedade, crime organizado, sonegação fiscal, des-
vio de dinheiro público e corrupção.

Então, ao fazer este registro, quero louvar a pre-
ocupação do Senador Amir Lando em assegurar re-
cursos para o exercício de 2001, baseado em
elementos reais, não se deixando levar pela engano-
sa tentativa de criar aqueles chamados recursos
condicionados, que, na verdade, sob certo aspecto,
tendem muito mais a constranger o Congresso para
aprovar determinadas medidas com as quais, em
princípio, ele não estaria de acordo, sob o argumento
de que é necessário garantir níveis de receita que
permitam a execução do Orçamento, inclusive no que
tange a emendas parlamentares.

Portanto, Sr. Presidente, espero que a Câmara
dos Deputados, onde a matéria se encontra em regi-
me de urgência, possa deliberar com independência
– evidentemente, segundo a concepção de cada um
dos Srs. Deputados –, mas atendendo ao reclamo da
sociedade, que pede providências que venham coibir
esses crimes reiterados contra o Erário, quais sejam
a sonegação, a corrupção e o desvio de dinheiro pú-
blico. Os candidatos que estão, em sua grande maio-
ria, triunfando nessas eleições são aqueles que têm
conseguido transmitir à opinião pública uma imagem
mais sólida e mais consistente de que estão comba-
tendo ferrenhamente a falta de ética na política e a rei-



O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para
uma comunicação inadiável, por cinco minutos, tem a
palavra o Senador Jonas Pinheiro. (Pausa)

Tem a palavra o Senador Lúcio Alcântara, por
cinco minutos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador
Amir Lando, Relator do Orçamento para 2001, decla-
rou, por mais de uma vez – e os jornais de hoje repe-
tem a declaração de S. Exª –, que há necessidade de
se fazer uma revisão nas fontes de receita previstas
para o ano 2001.

S. Exª já declarou taxativamente, por exemplo,
que não concorda em colocar como possível fonte de
receita a taxação de aposentados da Previdência. E
tem afirmado que uma das formas de se elevar a re-
ceita é o combate à sonegação fiscal, muitas vezes
revelada com clareza, com números muito expressi-
vos, pelo próprio Secretário da Receita Federal, Dr.
Everardo  Maciel.

Os membros da chamada CPI dos Bancos, a
CPI do Sistema Financeiro, hão de se recordar que,
por mais de uma vez, o Sr. Secretário esteve naquela
Comissão e declarou, expondo números, que os ní-
veis de sonegação no Brasil são extremamente ele-
vados. O Dr. Everardo Maciel chegou a arrolar uma
série de providências que, se tomadas, contribuiriam
para reduzir significativamente a sonegação. Recen-
temente, S. Sª deu declarações à imprensa, mostran-
do que o conhecimento de informações obtidas a par-
tir da incidência da CPMF sobre a movimentação fi-
nanceira revelou que pessoas físicas e jurídicas apre-
sentam movimentações extremamente elevadas,
sem que sequer sejam contribuintes do imposto de
renda. Tal fato denota, mais uma vez, a sonegação
existente no País.

Hoje, os jornais publicam declaração atribuída
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, feita na
Holanda, na qual Sua Excelência teria afirmado que,
no Brasil, a sonegação é responsável pela elevada
carga tributária. Os empresários estão se queixando
da elevada carga tributária, e Sua Excelência afirma
que uma das razões da elevação dessa carga é a so-
negação fiscal, que é bastante alta.

O nosso Colega Senador Amir Lando, Relator
do Orçamento de 2001, tem dito que uma das formas
de se obter uma elevação na receita para o próximo
ano é justamente a aprovação do projeto de flexibili-
zação do sigilo bancário, projeto esse que foi aprova-
do pelo Senado Federal e que, há dois anos, está na

Câmara dos Deputados. Foi apresentado um substi-
tutivo pelo Relator, Deputado Ney Lopes, que mutila e
desfigura completamente o projeto. Se esse projeto
for transformado em lei nos termos do parecer do Re-
lator, a situação será pior do que a vigente.

Assim, o Secretário da Receita Federal, o Minis-
tro da Fazenda, Pedro Malan, e o Senador Amir Lan-
do, como Relator do Orçamento, têm reclamado a
aprovação do projeto, para que possamos pôr termo
a essa sonegação que, infelizmente, ainda grassa no
Brasil.

O projeto de minha autoria, que foi modificado
pelo Senador Vilson Kleinübing e depois aprovado
por este Plenário – não me lembro se por unanimida-
de ou com uma maioria esmagadora –, não tem nada
de extraordinário, na medida em que se inspira, inclu-
sive, na legislação de outros países, principalmente
na legislação dos Estados Unidos, país que mais se
preocupa em resguardar os direitos individuais e o si-
gilo dos dados pessoais. Mas esse princípio do sigilo
não pode se sobrepor ao interesse da sociedade.
Ninguém pode transformar o sigilo bancário em algo
sagrado, para, em nome dele, praticar crimes contra a
sociedade, crime organizado, sonegação fiscal, des-
vio de dinheiro público e corrupção.

Então, ao fazer este registro, quero louvar a pre-
ocupação do Senador Amir Lando em assegurar re-
cursos para o exercício de 2001, baseado em
elementos reais, não se deixando levar pela engano-
sa tentativa de criar aqueles chamados recursos
condicionados, que, na verdade, sob certo aspecto,
tendem muito mais a constranger o Congresso para
aprovar determinadas medidas com as quais, em
princípio, ele não estaria de acordo, sob o argumento
de que é necessário garantir níveis de receita que
permitam a execução do Orçamento, inclusive no que
tange a emendas parlamentares.

Portanto, Sr. Presidente, espero que a Câmara
dos Deputados, onde a matéria se encontra em regi-
me de urgência, possa deliberar com independência
– evidentemente, segundo a concepção de cada um
dos Srs. Deputados –, mas atendendo ao reclamo da
sociedade, que pede providências que venham coibir
esses crimes reiterados contra o Erário, quais sejam
a sonegação, a corrupção e o desvio de dinheiro pú-
blico. Os candidatos que estão, em sua grande maio-
ria, triunfando nessas eleições são aqueles que têm
conseguido transmitir à opinião pública uma imagem
mais sólida e mais consistente de que estão comba-
tendo ferrenhamente a falta de ética na política e a re-
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iteração da ocorrência desses crimes a que acabei de
me referir.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Não ten-

do usado da palavra o Senador Jonas Pinheiro por se
encontrar ausente, concedo a palavra ao Senador
Eduardo Suplicy para uma comunicação inadiável,
por cinco minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, Srªs
e Srs. Senadores, hoje feliz fiquei por estar aqui o pri-
meiro Senador do Partido Verde, Senador Julio Edu-
ardo. E é muito significativo que S. Exª venha justa-
mente do Acre.

S. Exª assumiu o seu mandato numa situação
que nos preocupa um pouco, já que a nossa querida
Senadora Marina Silva está, por motivo de saúde, li-
cenciando-se por algum tempo. Mas, por vezes, cer-
tos fatos acontecem para que seja dada oportunidade
a um Senador do Acre, da Região Amazônica, exata-
mente a mais verde do Brasil. Assim, está aqui o su-
plente de Marina Silva, um Senador do Partido Verde,
que agora participa do Bloco de Oposição, juntamen-
te com o PT e os demais Partidos.

Portanto, quero dar as boas-vindas ao Senador
Julio Eduardo justamente neste dia em que me prepa-
rei para falar do verde e da floresta que S. Exª conhe-
ce muito bem.

Algo muito bonito aconteceu comigo e, certa-
mente, está acontecendo com todos os Senadores.
Fiquei muito contente ao saber que, entre nós, há um
notável escritor. Eu não conhecia tão bem quanto
agora os extraordinários dotes de um dos nossos Co-
legas. Tive a honra de receber o seu livro há poucos
dias e aproveitei o trajeto de ida e volta de minha via-
gem à Alemanha para completar a leitura desse livro,
que recomendo a todos os 81 Srs. Senadores. Alguns
já o leram; outros estão começando a lê-lo.

O livro é tão notável, que vale a pena ler um tre-
cho para mostrar quão bela é a forma com que o Se-
nador José Sarney descreve o que acontece na Flo-
resta Amazônica, quando, por exemplo, vem uma
grande tempestade.

Era nas tardes que sempre chovia.
Tudo começava quando eles vinham, aque-
les carneiros pretos crescendo, enchendo
de lã escura o horizonte do céu. Fugia o sol,
começava uma luz triste, depois um cinzen-
to de nuvens, logo depois aqueles rebanhos
de montanhas pretas gigantes passando

para lá e para cá e o vento acompanhando
forte, de rajada, de lapada, espanando as
árvores, os galhos balançando como se fos-
sem quebrar e as folhas correndo louca-
mente, carregadas pelo vento, atrás dos co-
riscos. A mataria era só agitação, os pássa-
ros fugiam, voavam na frente das nuvens
pretas, ao sabor dos redemoinhos. E lá vi-
nha a chuva, a gente via a bicha chegando,
aqueles riscos que ligavam o céu e a terra,
olhados caindo em pingos e não pareciam
água, era uma cortina de véus cinzentos,
um leito de gotas em fumaça, como saias,
vestidos feitos de água. E então o chuvaréu
descia, em pencas, borbotões grossos, zo-
ando nas folhas, um chiado firme, como se
fosse carícia mas de mãos violentas, e ali-
sava, invadia a floresta, escondia as árvo-
res, tapava tudo, não se enxergava mais
nada, tudo escuro, tudo triste, e surgia o pé
de trovão, os estalos dos raios fedendo a
enxofre. ”Seu Bonfim, me guarde, eu tenho
medo de trovão, me cubra com meu vestido
de seda, que espanta raios“. E eu a cobria
enrolando os pés, protegendo-lhe o corpo,
com o carinho todo, e pedia que não tre-
messe, segurava suas mãos, eu, Bonfim,
besta que nem tamanduá, preso pelas
amarras daquela fêmea que tinha o cheiro
da chuva. E era tudo cinzento, e chovia chu-
va de tarde inteira entrando na noite, e a ca-
ravana de nuvens troteando no alto do nos-
so barraco.

Está aqui descrito o sentimento de Cleto Bon-
fim, o chefe do garimpo que ficou perdidamente apai-
xonado pela maravilhosa Saraminda. Há trechos, Sr.
Presidente, de extraordinária sensualidade. A forma
como essa índia mestiça, Saraminda, é descrita por
José Sarney, em todos os trechos, é muito bonita.

Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, temos a
oportunidade de aprender sobre uma região do Bra-
sil, sobre o Amapá, sobre a Guiana, sobre a vida dos
garimpeiros e sobre a tristeza de certos lugares,
como a representada pelo garimpo no meio da selva
amazônica ou pelo garimpo de Serra Pelada, onde
resta a situação de pobreza, de miséria, de desen-
canto, depois dos anos em que milhares de pessoas
ali estiveram.

Agradeço ao Senador José Sarney porque pude
aprender muito sobre a Guiana – país em que ainda
não estive – e sobre o Amapá, que conheço, mas não
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com a profundidade que aqui nos é proporcionada.
Parabéns, Senador José Sarney! Gostaria que S. Exª
estivesse presente aqui.

Não é à toa que um dos maiores escritores da
língua portuguesa ainda vivo, Carlos Heitor Cony, faz
um belo elogio às palavras contidas nesse romance.
O elogio é merecido. A leitura desse livro me fez ficar
com muita vontade de ler toda a obra literária do Se-
nador José Sarney. Quero cumprimentá-lo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a

mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 225, DE 2000

Susta a Portaria/Incra/P nº 558/99,
que cancela sumariamente cadastros de
imóveis rurais no Sistema Nacional de
Cadastro Rural — SNCR.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustada, desde a publicação, a Por-

taria/Incra/P nº 558/99, do Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro de Estado de Política Fundiária e do Desenvol-
vimento Agrário.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificação

Trata-se de medida de caráter administrativo do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
— INCRA, atentatória ao direito de propriedade ga-
rantido no inciso XXII do art. 5º da Constituição Fede-
ral; à garantia do processo legal correspondente, nos
termos do inciso LIV do mesmo art. 5º, bem como à
ampla defesa, também consagrada nos termos do in-
ciso LV ainda do citado artigo.

O cancelamento sumário do cadastro de imóve-
is rurais no Sistema Nacional de Cadastro Rural —
SNCR, sem nenhum processo que o regule e sem dar
ao proprietário a oportunidade de se defender, consti-
tui gravame intolerável e atenta, pois, contra a honra
e a dignidade desse proprietário, fazendo-o sofrer,
perante a sociedade e o mercado, uma séria discrimi-
nação, pela diminuição injusta do valor de seu imóvel.

Acreditamos que a cassação sumária do núme-
ro de cadastro de um imóvel rural por se suspeitar que
o seu registro possa ser nulo devido a alguma fraude
ou a outra ilegalidade qualquer, não fará com que o

mercado imobiliário o adquira pelo seu preço justo ou
que, tendo sido submetido a uma violenta diminuição
no seu valor de confiabilidade, possa ser considerado
bom para ser dado como garantia em contrato de fi-
nanciamento.

Além de não provocar uma conseqüência lógica
e prática, estampa-se, indelével, nesse ato adminis-
trativo do Incra, a mácula da inconstitucionalidade, do
desrespeito à ordem, aos direitos individuais, aos
princípios basilares que devem sustentar o Estado
Democrático.

Há que se entender que o Sistema Cadastral de
Imóveis Rurais é um conjunto, meramente declarató-
rio, de informações prestadas pelos proprietários ou
possuidores de imóveis rurais. Assim sendo, os res-
pectivos CCIR — Certificados de Cadastro do Imóvel
Rural, somente poderão ser tornados insubsistentes
se comprovadas as nulidades que derem ensejo a tal
medida.

O art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 5.868, de 12
de dezembro de 1972, que criou o Sistema Nacional
de Cadastro Rural, diz que os documentos expedidos
pelo Incra para fins cadastrais não fazem prova de
propriedade ou de direitos a ela relativos.

Ora, se o CCIR não faz prova de propriedade
nem tampouco dos direitos a essa propriedade, não
há de restar razão subjacente para cassar os CCIR.
Fica a parecer que se trata apenas e unicamente de
um ato voluntarioso para pressionar, humilhar, cons-
tranger, hostilizar o proprietário e, enfim, congelar a
sua propriedade.

Afinal, ser proprietário é exercer um direito con-
sagrado pela Constituição Federal e não se pode, nos
dias de hoje, julgá-lo atentatório às dificuldades por
que passa a sociedade, principalmente se esta cum-
pre a sua função social.

Portanto, considero a Portaria/Incra/P nº558/99,
aqui tratada, um ato normativo do Poder Executivo
que exorbita o seu poder regulamentar e excede os li-
mites impostos pela Constituição Federal.

O Congresso Nacional, no exercício de sua
competência exclusiva, prevista no art. 49, inciso V,
da Carta Maior, deverá, na defesa da ordem demo-
crática e do Estado de Direito, sustar a referida Porta-
ria/Incra/P nº 558/99, em caráter de urgência.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2000. – Se-
nador Jonas Pinheiro.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2000
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Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécnica Federal de Chupin-
guaia, no Estado de Rondônia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. lº Fica o Poder Executivo autorizado a criar

a Escola Agrotécnica Federal de Chupinguaia no
Estado de Rondônia.

Art. 2º A Escola Agrotécnica Federal de Chupin-
guaia manterá cursos de nível médio e profissionali-
zante, a serem definidos pelo Ministério da Educa-
ção.

Art. 3º A instalação do estabelecimento de ensi-
no de que trata esta lei subordina-se à prévia consig-
nação, no Orçamento da União, das dotações neces-
sárias, assim como à criação dos cargos, funções e
empregos indispensáveis ao seu funcionamento, por
iniciativa exclusiva do Presidente da República.

Art. 4º O Poder Executivo, ouvido o Ministério da
Educação, regulamentará esta lei no prazo de noven-
ta dias, contado a partir de sua vigência.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

O Município de Chupinguaia foi criado em 1995
juntamente com outros municípios do Estado de Ron-
dônia. Possui uma população de aproximadamente,
5.000 (cinco mil) habitantes, distando 600km da capi-
tal Porto Velho. 45% de sua população reside na zona
rural. Seu clima é quente e úmido e sua vegetação ca-
racteriza-se pela predominância de floresta densa
com árvores de grande porte.

A economia do município concentra-se no setor
primário, destacando-se o extrativismo vegetal, a
agricultura de subsistência, a cultura de hortaliças e,
principalmente, a pecuária de corte com rebanho esti-
mado em 165.000 cabeças de gado. Na agricultura,
cultiva-se em especial, o arroz, o feijão, o milho, o
café, a banana e a mandioca. O setor secundário é
constituído por algumas usinas de beneficiamento de
arroz e indústrias madeireiras.

No setor educacional a situação é precária. A
rede pública municipal rural detém o maior número de
escolas de ensino fundamental. Em geral, são esta-
belecimentos destituídos de material didáti-
co-pedagógico adequado, com professores leigos e
que oferecem apenas as quatro primeiras séries da
educação fundamental. As taxas de repetência e de
evasão são bastante elevadas nesse nível de ensino.
Não existem escolas de ensino médio no município
nem tampouco, instituições de formação profissional,

o que obriga a migração de grande número de jovens
em busca de profissionalização.

A criação de uma Escola Agrotécnica Federal
em Chupinguaia constitui ferramenta indispensável,
tanto para reverter esse quadro como para melhorar
as condições de uso da terra. Apesar de possuir gran-
de potencial de crescimento, o município tem cami-
nhado a passos lentos devido, principalmente, ao uso
de técnicas produtivas rudimentares e à escassez de
mão-de-obra qualificada.

Pela relevância do pleito, esperamos contar
com o apoio dos nossos Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2000. – Se-
nador Moreira Mendes.

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os proje-
tos serão publicados e remetidos às Comissões com-
petentes.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patro-
cínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 528, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no inciso I do art. 74, do

Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a
constituição de Comissão Especial Temporária, no
âmbito do Senado Federal da República, composta
de 17 senadores titulares e igual número de suplen-
tes, com a finalidade de examinar questões relativas
à ocupação e ao desenvolvimento da Amazônia e
propor projetos nesse sentido, considerando os pro-
blemas recentes suscitados pelo combate ao narco-
tráfico e preocupações quanto à preservação da bio-
diversidade da região.

Justificação

A visão que o Brasil e o mundo têm da região
amazônica evoluiu significativamente nessas últimas
décadas desde que se tornaram conhecidas suas
imensas riquezas minerais e que, na linha das preo-
cupações preservacionistas, ficou claro o enorme po-
tencial de biodiversidade daquele espaço.

A ocupação da Amazônia por intermédio de seu
desenvolvimento tem sido perseguida em diversos
planos oficiais, implementando-se programas diver-
sos de exploração racional e produtiva dos recursos
da região como estratégia de elevação do bem-estar
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do seu povo e preservação do patrimônio natural que
lhe é característico.

Sem discutir a validade desses esforços, é im-
perioso reconhecer que a Amazônia ainda possui
imensas e inexploradas áreas, sobre as quais o exer-
cício da soberania nacional se faz difícil, permitindo a
exploração clandestina de recursos e a devastação
indiscriminada de riquezas.

Mais recentemente, mercê das ações desenca-
deadas no âmbito do chamado Plano Colômbia de
combate às quadrilhas de narcotraficantes exacer-
bam-se as preocupações com o envolvimento do ter-
ritório nacional, por intermédio do transbordamento
do conflito do país vizinho. O próprio chanceler brasi-
leiro já expressou seu temor a respeito, chamando
atenção para a possibilidade de penetração de forças
militares, sejam colombianas, norte-americanas e
dos próprios traficantes adentrarem o Brasil, via terri-
tório amazônico.

A par de tal situação, não se podem desconhe-
cer as freqüentes declarações de autoridades inter-
nacionais relativizando a soberania brasileira com re-
ferência à Amazônia, em razão de sua biodiversida-
de, um patrimônio que ao mundo interessa preservar
e explorar com racionalidade.

São questões às quais o Senado Federal não
pode manter-se alheio. Mais ainda, interessam não
apenas aos representantes dos estados federados da
região amazônica, mas a todo o País, uma vez que se
está tratando de problemas que dizem respeito à Na-
ção como um todo e ao futuro da integridade territorial
do Brasil.

Nesse sentido, certo de que apenas por meio de
programas articulados de integração e desenvolvi-
mento lograremos ocupar economicamente a Ama-
zônia, venho requerer a criação de Comissão Especi-
al Temporária para debruçar-se sobre as mais dife-
rentes contribuições já existentes para o desenvolvi-
mento dessa região e, com a colaboração de técnicos
e governantes, discutir e propor programas para a
área, considerando as questões referentes ao Plano
Colômbia e à exploração da biodiversidade acima re-
feridos.

A comissão ora requerida será integrada por 17
senadores representantes de todas as regiões do
País e desenvolverá seus trabalhos no período apro-
ximado de 10 (dez) meses. A elevada importância de
que se reveste a presente iniciativa me faz acreditar
que contarei com o apoio de meus pares para sua ple-
na execução.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2000. – Se-
nador Luiz Otávio.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O reque-
rimento lido será incluído em Ordem do Dia oportuna-
mente, nos termos do disposto no artigo 255, inciso II,
alínea c, item 6, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº P-152/2000 – CMPOPF

Brasília, 10 de outubro de 2000

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a

alteração dos prazos do cronograma de tramitação
da Proposta Orçamentária para 2001 (Projeto de Lei
nº 17/2000-CN), elaborada pelo Colegiado de Repre-
sentantes das Lideranças Partidárias com assento na
Comissão:

RELATÓRIO PRELIMINAR

Apresentação na Secretaria da
Comissão........................................ até 18-10
Emendas ........................................ de 19 a 23-10
Apresentação do Relatório Prelimi-
nar com as emendas na Secretaria até 26-10
Votação no Plenário da Comissão .. de 30-10 a 1º-11

EMENDAS

Apresentação perante a Comissão .. de 2 a 11-11
Publicação e distribuição................ até 16-11

RELATÓRIOS SETORIAIS

Apresentação na Secretaria da
Comissão........................................ até 24-11
Publicação e distribuição................ de 25 a 27-11
Votação na Comissão..................... até 30-11

RELATÓRIO FINAL

Apresentação na Secretaria da
Comissão........................................ até 8-12
Publicação e distribuição................ de 9 a 11-12
Votação na Comissão..................... até 14-12
Encaminhamento à Mesa do Con-
gresso Nacional .............................. 15-12

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.
– Deputado Alberto Goldman, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – expedi-
ente lido vai à publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas-
sa-se à

ORDEM DO DIA

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 87, DE 1999

Item 1:

Quinto e último dia de discussão, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 87, de 1999, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Romeu Tuma,
que altera dispositivo da Constituição Fede-
ral (§ 8º do art. 144 – constituição de guar-
das municipais), tendo

Parecer sob nº 796, de 2000, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Iris Rezende, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresen-
ta, com voto em separado do Senador José
Eduardo Dutra.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno,
transcorre, hoje, a quinta e última sessão de discus-
são da matéria, podendo serem oferecidas emendas
assinadas por um terço, no mínimo, da composição
do Senado.

À proposta foi apresentada a Emenda nº 02, de
Plenário.

Em discussão a proposta e as emendas, em pri-
meiro turno.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª por 10 minutos.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o motivo que me levou à apresentação
dessa emenda no início do ano passado foi a crise de
segurança pública por que passa não só a minha ci-
dade, como também vários Municípios brasileiros.

Em São Paulo, há uma Guarda Municipal já for-
mada, com quatro mil homens, viaturas e alguns seg-
mentos armados com autorização do então Coman-
dante do Exército à época em que foi criada. Sua ati-
vidade é restrita pela própria determinação constituci-
onal e tem servido de instrumento ao Prefeito apenas
em ações contra perueiros e marreteiros. Assim, essa
Guarda está deixando de exercer funções no sistema
de segurança, como a de se incorporar às forças poli-

ciais do Município e do Estado, para oferecer melho-
res garantias à população, hoje prisioneira do medo.

Os Senadores José Eduardo Dutra e Artur da
Távola tiveram uma participação efetiva na elabora-
ção do relatório e, inclusive, apresentaram oralmente
uma emenda na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania durante as discussões do relatório do Se-
nador Iris Rezende, o que modificou um pouco a parte
da emenda apresentada por mim.

Acredito que, com a redação alterada, os Muni-
cípios poderão constituir guardas municipais destina-
das à proteção de suas populações, bens, serviços,
instalações e logradouros públicos municipais, con-
forme se dispuser em lei. Com essa nova redação,
que contou com a ajuda do Senador Artur da Távola,
parece-me que se elimina o voto em separado do Se-
nador José Eduardo Dutra, que apôs sua assinatura
no relatório final. Assim, praticamente, aprova-se o
projeto original, com essas alterações.

O Senador José Roberto Arruda apresentou
uma emenda em que se acrescenta o § 10 ao art.
144:

Art. 144. ..............................................

§ 10 Compete à União criar, organizar
e manter a Guarda Nacional, com a atribui-
ção, além de outras que a lei estabelecer,
de proteger seus bens, serviços e instala-
ções.

E apresenta uma justificativa com a qual concor-
damos: a de que a Polícia Federal e as Forças Arma-
das exerçam exclusivamente as tarefas que lhes são
típicas, a saber a função de polícia judiciária – atribui-
ção da Polícia Federal – e de defesa da Pátria e ga-
rantia dos poderes constitucional – atribuição das
Forças Armadas.

Como tem havido invasões de prédios públicos
e ameaça à própria fazenda do Presidente da Repú-
blica, segundo a alegação tentando provocar a autori-
dade do Presidente, as Forças Armadas e a Polícia
Federal têm sido instadas a exercer a garantia desse
patrimônio.

Com a criação proposta, vamos discutir – acre-
dito que esse projeto voltará à Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania – a criação da Guarda Naci-
onal, que exercitará essa atividade, não mais sendo
necessária a convocação da Polícia Federal ou das
Forças Armadas para garantir o patrimônio público.

Acredito que, com a volta desse projeto à Co-
missão, poderemos discutir melhor essa proposta
apresentada como emenda de Plenário.
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Muito obrigado, Sr. Presidente e Srªs e Srs. Se-
nadores.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Conti-
nua em discussão a matéria. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

A matéria retorna à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, nos termos do art. 259 do Regi-
mento Interno, para exame de emenda apresentada
em Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 88, DE 1999

(Votação nominal)

Quinto e último dia de discussão, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 88, de 1999, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Lúcio Alcântara,
que altera os arts. 49, 57, 59, 66, 67 e 166
da Constituição Federal e reduz as hipóte-
ses de Sessão Conjunta do Congresso Na-
cional, tendo

Parecer favorável, sob nº 847, de
2000, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Jefferson Pé-
res..................................................................

A Presidência esclarece ao Plenário que, na for-
ma regimental, transcorre hoje a quinta e última ses-
são de discussão da matéria, podendo ser oferecidas
emendas assinadas por um terço, no mínimo, da
composição do Senado.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
A matéria será incluída na Ordem do Dia da ses-

são deliberativa ordinária da próxima quarta-feira, dia
18 de outubro, para votação em primeiro turno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 219, DE 2000

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 219, de 2000
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de seu Pare-
cer nº 949, de 2000, Relator ad hoc: Sena-
dor Luiz Otávio, com voto contrário do Se-
nador José Eduardo Dutra), que aprova a

”Programação Monetária relativa ao quarto
trimestre de 2000“.

A Presidência esclarece ao Plenário que podem
ser oferecidas emendas à proposição até o encerra-
mento da discussão.

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 voto contrário do Senador José

Eduardo Dutra.
O projeto 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 passo a ler.

É lido o seguinte

PARECER Nº 955, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 219, de 2000.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 219, de 2000,
que “Aprova a Programação Monetária relativa ao
quarto trimestre de 2000".

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de outubro
de 2000. – Geraldo Melo, Presidente – Carlos Patro-
cínio, Relator – Jonas Pinheiro – Nabor Júnior.

ANEXO AO PARECER Nº 955, DE 2000

Aprova a Programação Monetária
relativa ao quarto trimestre de 2000.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovada a Programação Monetária re-

lativa ao quarto trimestre de 2000, com estimativas
das faixas de variação dos principais agregados mo-
netários, nos termos da Mensagem nº 176, de 2000
(nº 1.398, de 2000, na origem).

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Aprova-
do o projeto e estando a matéria em regime de urgên-
cia, passa-se à imediata apreciação da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
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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 Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 17, de 2000 (nº
2.445/2000, na Casa de origem), que acres-
centa parágrafo ao art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, dispensando as ins-
tituições religiosas do recolhimento da con-
tribuição previdenciária incidente sobre o
valor pago aos ministros de confissão religi-
osa, tendo

Pareceres sob nºs:
– 908, de 2000 (em apreciação prelimi-

nar, nos termos do Requerimento nº 13, de
2000-CAS), da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro
Simon, favorável; e

– 909, de 2000, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador José
Roberto Arruda, favorável, com a Emenda
nº 1-CAS (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
da emenda, em turno único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação a Emenda nº 1, da Comissão de
Assuntos Sociais (Substitutivo), que tem preferência
regimental. (Pausa.)

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.

Aprovada a Emenda nº 1, da Comissão de
Assuntos Sociais, fica prejudicado o projeto.

A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de ser
redigido o vencido para o turno suplementar.

É o seguinte o substitutivo aprovado:

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 17, DE 2000

(EMENDA Nº 1 – CAS)

Acrescenta parágrafo ao art. 22 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, dis-
pensando as instituições religiosas do
recolhimento da contribuição previden-
ciária incidente sobre o valor pago aos
ministros de confissão religiosa, mem-
bros de instituto de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1º O art. 22 da Lei nº8.212, de 24 de julho de

1991, passa a vigorar acrescido dos seguintes pará-
grafos:

“Art. 22. ................................................
§ 12. Para os fins desta lei não se con-

sidera como prestação de serviço e nem
constitui vínculo empregatício o trabalho re-
ligioso de ministro de confissão religiosa,
membros de instituto de vida consagrada,
de congregação ou de ordem religiosa e
não se considera como remuneração os va-
lores recebidos em razão dos serviços religi-
osos que prestar a fiel ou comunidade de
fiéis da instituição que o congrega.

§ 13. Não se considera como remune-
ração direta ou indireta, para os efeitos des-
ta lei, os valores despendidos pelas entida-
des religiosas e instituições de ensino voca-
cional com ministro de confissão religiosa,
membros de instituto de vida consagrada,
de congregação ou de ordem religiosa em
face do seu mister religioso ou para sua
subsistência desde que fornecidos em con-
dições que independam da natureza e da
quantidade do trabalho executado."

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto

de Lei da Câmara nº 21, de 2000 (nº
621/99, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que altera o De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, a Lei nº 1.079, de 10
de abril de 1950, e o Decreto-Lei nº 201, de
27 de fevereiro de 1967 (determina infra-
ções e punições decorrentes do não cumpri-
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mento da Lei de Responsabilidade Fiscal),
tendo

Parecer favorável, sob nº 910, de 2000,
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Jefferson Péres.

Durante o prazo regimental de cinco
dias úteis perante a Mesa não foram ofere-
cidas emendas à matéria.

Em discussão o projeto, em turno único.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)

– Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo

a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres, como
Relator, para discutir.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PTD – AM.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, esse projeto de lei está sendo aprovado hoje, acre-
dito, com atraso. Trata-se de lei ordinária que comple-
menta a Lei de Responsabilidade Fiscal. Digo que
está sendo aprovado com atraso porque isso deveria
ter ocorrido no início da campanha eleitoral.

Sem essa lei, cria-se uma situação esdrúxula.
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece

punições institucionais – não punições para os gover-
nantes. As infrações à lei cometidas pelos governan-
tes – Presidente da República, governadores ou pre-
feitos – e também por membros do Judiciário e do Le-
gislativo estão fixadas nesse projeto de lei.

O que aconteceria se esse projeto não se trans-
formasse em lei agora? Todas as infrações à Lei de
Responsabilidade Fiscal implicariam em punição aos
Municípios, como a proibição de transferências volun-
tárias da União para Estados e Municípios, e a proibi-
ção de concessão de aval pelo Governo Federal tam-
bém a esses entes federativos. Mas os prefeitos infra-
tores, neste final de mandato, ficariam impunes, por-
que a lei penal, como todos sabem, não retroage para
punir, apenas para beneficiar. Significa dizer que os
prefeitos derrotados nesta eleição, nos próximos dois
meses deixariam para os seus sucessores, seus ad-
versários vitoriosos, uma herança trágica, na forma
dos famigerados ”restos a pagar“, e nada sofreriam,
ficariam absolutamente impunes.

De forma que, promulgada essa lei tão logo seja
aprovada – hoje, creio – pelo Senado, pelo menos nos
próximos dois meses não haverá a farra com o dinheiro
público que costuma acontecer nos finais de mandato.

Era apenas o registro que eu gostaria de fazer,
na condição de Relator, porque o dever me impunha
dizer alguma coisa a respeito do projeto.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Francelino Pereira.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, nesta Casa, talvez tenha
sido este Senador o primeiro orador – antes mesmo
de chegar a este plenário o projeto de lei, de iniciativa
do Governo, relativo à responsabilidade fiscal – a re-
velar o seu empenho para que houvesse uma breve
discussão e votação dessa proposição.

Confesso a V. Exª que, simultaneamente à reite-
ração de solicitações de autoridades governamenta-
is, sobretudo no plano municipal, no sentido da não
aprovação desse projeto, preocupou-nos bastante
naquele momento, a ponto de verificarmos, a possibi-
lidade de que o então projeto de lei, já sancionado
pelo Presidente da República, entrasse em vigor a
partir de 1º de janeiro de 2001.

Na verdade, nosso empenho foi pela sua apro-
vação imediata, porque esse projeto de lei, já aprova-
do e transformado em lei, é um verdadeiro código de
responsabilidade fiscal, o qual, inclusive, vem desper-
tando o interesse de outros países, sobretudo da
América do Sul.

Sr. Presidente, no momento em que aprováva-
mos esse projeto, desenvolveu-se trabalho na Câ-
mara para que essa proposição, hoje discutida aqui
no plenário, não fosse votada tão cedo, exatamente
para que as autoridades porventura envolvidas em
problemas relacionados com a responsabilidade fis-
cal não tivessem que enfrentar a nova proposição,
que diz respeito exatamente às penalidades  legais.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, feliz-
mente, antes de concluir-se o mandato dos atuais ad-
ministradores municipais, e em pleno exercício as au-
toridades estaduais e federais, o projeto chega a esta
Casa, tramita pelas comissões, está sendo discutido
conclusivamente, e logo mais vai à sanção presiden-
cial, demonstrando assim que essa iniciativa, através
das Proposições nºs 1 e 2, representa o verdadeiro
código de responsabilidade fiscal para as autoridades
brasileiras. São dois projetos de absoluta significa-
ção. Ainda hoje, muitas autoridades ainda lutam con-
tra eles.

Essa iniciativa representa, portanto, o passo
mais concreto, mais claro e mais definitivo para com-
bater a corrupção deslavada que existe por parte das
autoridades, sobretudo no plano municipal.
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Felicito a nós todos, ao Brasil e a todos os admi-
nistradores pela discussão, aprovação e, finalmente,
pela sanção dessa lei, que complementa a legislação
fiscal do País, sem dúvida nenhuma o passo mais im-
portante para combater um pouco mais a deslavada
corrupção que existe no Brasil.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Francelino
Pereira, 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) – Concedo a palavra, para discutir, ao Senador
Álvaro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, essa matéria tem, além de tudo, efei-
to pedagógico, porque sentimos, durante este ano
eleitoral, que, apesar da aprovação, pelo Congresso
Nacional, da Lei de Responsabilidade Fiscal, alguns
administradores não iniciaram o processo de corre-
ção das irregularidades praticadas nas suas gestões.

É de fundamental importância, portanto, que a
aprovação dessa matéria, hoje, no Senado Federal,
signifique um alerta aos administradores públicos, es-
pecialmente aos prefeitos municipais, que têm pouco
tempo para superar e corrigir as distorções porventu-
ra existentes nas contas públicas municipais. De ou-
tro lado, a importância, neste momento, desse ato do
Senado Federal, com a aprovação dessa legislação
de penalidades, para que realmente alcance aqueles
que deixarão os seus cargos a partir do dia 1º de jane-
iro.

A população já os atingiu fortemente nas elei-
ções. Verificamos que o eleitor priorizou, ao votar, a
questão ética. O Ministério Público, que atuou forte-
mente nos últimos meses, no interior do meu Estado,
denunciando várias administrações municipais, per-
mitiu que a população julgasse previamente. Mesmo
antes da conclusão do processo de julgamento na
área do Poder Judiciário, o eleitor, no grande tribunal
popular, julgou os prefeitos acusados de improbidade
administrativa. Não há dúvida de que se fizéssemos,
em algumas cidades, auditorias nas obras licitadas
no período pré-eleitoral, ficaríamos estarrecidos com
os abusos que encontraríamos: certamente, o sobre-
preço, o superfaturamento, em função da campanha
eleitoral.

A lei que aprovamos hoje veio já integrando o
Projeto de Responsabilidade Fiscal que o Governo
encaminhou à Câmara dos Deputados. E a Câmara
houve por bem distinguir em dois momentos a apreci-
ação do projeto que trata da responsabilidade fiscal.
Num primeiro momento, aquilo que aprovamos, esta-
belecendo as exigências básicas para a moralização
da administração pública, e agora, por meio desse
projeto de lei, as penalidades que serão impostas aos
praticantes de atos de improbidade administrativa em
nosso País.

O endividamento público crescente, os es-
cândalos que se sucedem, desacreditando as insti-
tuições públicas brasileiras, estavam a exigir uma
atitude mais vigorosa dos Poderes Executivo e Le-
gislativo.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, espera-
mos que, realmente, a partir deste momento, a popu-
lação tenha razões para acreditar na redução dos ín-
dices de corrupção na administração pública no Bra-
sil. Ainda temos que nos organizar melhor; esta Na-
ção está tremendamente desorganizada. Sabemos
que muitos escândalos de corrupção na administra-
ção pública têm origem nas  campanhas  eleitorais.

Portanto, precisamos promover a reforma políti-
ca que está em curso nesta Casa do Congresso Naci-
onal. O projeto de lei que brevemente discutiremos na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e que
institui o Fundo de Financiamento Público das cam-
panhas eleitorais é um passo. Evidentemente, não
vendemos a falsa ilusão de que, por si só, ele acabará
com a corrupção eleitoral, mas seguramente a reduzi-
rá, e, por conseqüência, também, ao impedir o finan-
ciamento privado das campanhas eleitorais, reduzirá
a corrupção na administração pública. Essas penali-
dades, por certo, serão aplicadas de forma menor
com essa medida preventiva a ser discutida pelo Con-
gresso Nacional.

Sr. Presidente, obviamente a corrupção na ad-
ministração pública é a razão maior do descrédito da
população nos políticos, nos partidos políticos e nas
instituições públicas brasileiras. Um projeto como
esse é sempre uma esperança. Evidentemente, não
é uma certeza, porque já nos acostumamos a assistir
ao descumprimento da legislação, ou a verificar que o
processo, no Poder Judiciário, é muito lento, o que
provoca também a descrença. Mas, de qualquer ma-
neira, é um grande avanço.

Temos os instrumentos necessários para coibir
a prática da corrupção na administração pública e,
certamente, se houver fiscalização rigorosa, respeito
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absoluto à legislação, o cumprimento exemplar das
normas estabelecidas, estaremos dando um passo
adiante, estaremos promovendo um grande avanço.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Continua em discussão a matéria. (Pausa.)

Não havendo mais que peça a palavra, encer-
ro a discussão.

Em votação.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa He-
lena, para encaminhar a votação.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apesar
do debate que o Bloco de Oposição, tanto da Câma-
ra quanto do Senado, tem feito sobre a Lei de Res-
ponsabilidade fiscal, por motivos já amplamente dis-
cutidos nesta Casa, visto que essa lei foi fartamente
apresentada à sociedade como se fosse um tratado
de moralidade pública, sem efetivamente o ser, evi-
dentemente a Oposição votará favoravelmente a
esse projeto.

Entretanto, sempre que apresentamos modifi-
cações ou alterações a serem efetuadas na legisla-
ção ou na ordem jurídica vigente é de fundamental
importância que não as façamos como se fossem a
panacéia para resolver todos os males. Mesmo por-
que, se vivêssemos em um país cujas instituições
se predispusessem a respeitar o estado de direito e
a legislação vigentes, certamente, muitos dos que
são lembrados como corruptos contumazes, ferozes
saqueadores dos cofres públicos e vorazes adminis-
tradores que se enriquecem às custas do dinheiro
público já teriam sido de fato enquadrados e respon-
sabilizados penalmente.

O Código Penal está recheado de possibilida-
des para punir os crimes contra a administração pú-
blica, os agentes públicos que fazem intermediação
de interesses privados e aqueles que, na condição
de ex-agentes públicos, fazem tráfico de influência e
exploração de prestígio. A legislação vigente possi-
bilita tais procedimentos – caso a lei servisse para
punir os grandes e poderosos.

Fica claro, nesse projeto, que se trata de mais
uma alteração, de mais uma possibilidade. Mas, aci-

ma de tudo, é importante que a população estabele-
ça mecanismos de fiscalização e participação, inclu-
sive em importantes órgãos deliberativos espalha-
dos pelos municípios brasileiros. São conquistas
que criam a possibilidade concreta de fiscalização
das finanças públicas pela sociedade, desde o mu-
nicípio e também aqui, no Congresso Nacional, que
tem como tarefa nobre fiscalizar os atos do Poder
Executivo.

Já que tocamos nesse assunto, devemos nos
lembrar da necessidade de realização das reuniões
da Comissão de Fiscalização e Controle, que tem
matérias a serem analisadas, em especial a que se
refere ao caso que ocupou várias páginas de jornal,
mexeu com os cidadãos de bem deste País e en-
contra-se no silêncio absoluto. Trata-se do caso do
Sr. Eduardo Jorge.

Visto que estamos debatendo a questão da
moralidade pública, devemos também reunir a Co-
missão de Fiscalização e Controle, que tem matéri-
as e audiências a serem realizadas. Com isso, po-
deremos dar uma satisfação à sociedade e mostrar
que estamos cumprindo nossa obrigação constituci-
onal.

O Bloco de Oposição vota favoravelmente à
matéria, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação o Projeto de Lei da Câmara n.º
21, de 2000.

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 LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 2000
(Nº 621/99, na Casa de origem)

(De iniciativa do Presidente da República)

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, a
Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, e o
Decreto Lei nº 201, de 27 de fevereiro de
1967.

O Congresso Nacional decreta:

Art. lº O art. 339 do Decreto-Lei Nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Denunciação Caluniosa
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Art. 339. Dar causa à instauração de
investigação policial, de processo judicial,
instauração de investigação administrativa,
inquérito civil ou ação de improbidade admi-
nistrativa contra alguém, imputando-lhe cri-
me de que o sabe inocente:

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e
multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta par-
te, se o agente se serve de anonimato ou de
nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se
a imputação é de prática de contravenção."
(NR)

Art. 2º O Título XI do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido do
seguinte capitulo e artigos:

“TÍTULO XI
Dos Crimes Contra a

Administração Pública

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

CAPÍTULO IV
Dos Crimes Contra as

Finanças Públicas

Contratação de operação de crédito.
Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou reali-

zar operação de crédito, interno ou externo,
sem prévia autorização legislativa:

Pena – reclusão, de um a dois anos.
Parágrafo único. Incide na mesma

pena quem ordena, autoriza ou realiza ope-
ração de crédito, interno ou externo:

I – com inobservância de limite, condi-
ção ou montante estabelecido em lei ou em
resolução do Senado Federal;

II – quando o montante da dívida con-
solidada ultrapassa o limite máximo autori-
zado por lei.

Inscrição de despesas não empenha-
das em restos a pagar.

Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a ins-
crição em restos a pagar, de despesa que
não tenha sido previamente empenhada ou
que exceda limite estabelecido em lei:

Pena – detenção, de seis meses a
dois anos.

Assunção de obrigação no último ano
do mandato ou legislatura.

Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a as-
sunção de obrigação, nos dois últimos qua-
drimestres do último ano do mandato ou le-
gislatura, cuja despesa não possa ser paga
no mesmo exercício financeiro ou, caso res-
te parcela a ser paga no exercício seguinte,
que não tenha contrapartida suficiente de
disponibilidade de caixa:

Pena – reclusão, de um a quatro anos.
Ordenação de despesa não autorizada.

Art. 359-D. Ordenar despesa não auto-
rizada por lei:

Pena – reclusão, de um a quatro anos.
Prestação de garantia graciosa.

Art. 359-E. Prestar garantia em opera-
ção de crédito sem que tenha sido constituí-
da contragarantia em valor igual ou superior
ao valor da garantia prestada, na forma da
lei:

Pena – detenção, de três meses a um
ano. Não cancelamento de restos a pagar.

Art. 359-F. Deixar do ordenar, de auto-
rizar ou de promover o cancelamento do
montante de restos a pagar inscrito em valor
superior ao permitido em lei:

Pena – detenção, de seis meses a
dois anos.

Aumento de despesa total com pessoal no últi-
mo ano do mandato ou legislatura.

Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou exe-
cutar ato que acarrete aumento de despesa
total com pessoal, nos cento e oitenta dias
anteriores ao final do mandato ou da legisla-
tura:

Pena – reclusão, de um a quatro anos.
Oferta pública ou colocação de títulos no
mercado.

Art. 359-H. Ordenar, autorizar ou pro-
mover a oferta pública ou a colocação no
mercado financeiro de títulos da dívida pú-
blica sem que tenham sido criados por lei ou
sem que estejam registrados em sistema
centralizado de liquidação e de custódia:

Pena – reclusão do um a quatro anos."
(NR)

Art. 3º A Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 10 ................................................
.............................................................
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5 – deixar de ordenar a redução do
montante da divida consolidada, nos prazos
estabelecidos em lei, quando o montante ul-
trapassar o valor resultante da aplicação do
limite máximo fixado pelo Senado Federal;

6 – ordenar ou autorizar a abertura de
crédito em desacordo com os limites esta-
belecidos pelo Senado Federal, sem funda-
mento na lei orçamentária ou na de crédito
adicional ou com inobservância de prescri-
ção legal;

7 – deixar de promover ou de ordenar
na forma da lei, o cancelamento, a amortiza-
ção ou a constituição de reserva para anular
os efeitos de operação de crédito realizada
com inobservância de limite, condição ou
montante estabelecido em lei;

8 – deixar de promover ou de ordenar
a liquidação integral de operação de crédito
por antecipação de receita orçamentária, in-
clusive os respectivos juros e demais encar-
gos, até o encerramento do exercício finan-
ceiro;

9 – ordenar ou autorizar, em desacor-
do com a lei, a realização de operação de
crédito com qualquer um dos demais entes
da Federação, inclusive suas entidades da
administração indireta, ainda que na forma
de novação, refinanciamento ou posterga-
ção de dívida contraída anteriormente;

10 – captar recursos a título de anteci-
pação de receita de tributo ou contribuição
cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido;

11 – ordenar ou autorizar a destinação
de recursos provenientes da emissão de tí-
tulos para finalidade diversa da prevista na
lei que a autorizou;

12 – realizar ou receber transferência
voluntária em desacordo com limite ou con-
dição estabelecida em lei." (NR)

“Art. 39-A. Constituem, também, cri-
mes de responsabilidade do Presidente do
Supremo Tribunal Federal ou de seu Substi-
tuto quando no exercício da Presidência, as
condutas previstas no art. 10 desta lei,
quando por eles ordenadas ou praticadas.

Parágrafo único. O disposto neste arti-
go aplica-se aos Presidentes e respectivos
substitutos quando no exercício da Presi-
dência, dos Tribunais Superiores, dos Tribu-
nais de Contas, dos Tribunais Regionais Fe-

derais, do Trabalho e Eleitorais, dos Tribu-
nais de Justiça e de Alçada dos Estados e
do Distrito Federal, e aos Juízes Diretores
de Foro ou função equivalente no primeiro
grau de jurisdição."

“Art. 40-A. Constituem, também, cri-
mes de responsabilidade, do Procura-
dor-Geral da República, ou de seu substitu-
to quando no exercício da chefia do Ministé-
rio Público da União, as condutas previstas
no art. 10 desta lei, quando por eles ordena-
das ou praticadas.

Parágrafo único. O disposto neste arti-
go aplica—se:

I – ao Advogado-Geral da União;
II – aos Procuradores—Gerais do Tra-

balho, Eleitoral e Militar, aos Procurado-
res-Gerais de Justiça dos Estados e do Dis-
trito Federal, aos Procuradores-Gerais dos
Estados e do Distrito Federal, e aos mem-
bros do Ministério Público da União e dos
Estados, da Advocacia-Geral da União, das
Procuradorias dos Estados e do Distrito Fe-
deral, quando no exercício de função de
chefia das unidades regionais ou locais das
respectivas instituições."

“Art. 41-A. Respeitada a prerrogativa
de foro que assiste às autoridades a que se
referem o parágrafo único do art. 39-A e o
inciso II do parágrafo único do art. 40-A, as
ações penais contra elas ajuizadas pela prá-
tica dos crimes de responsabilidade previs-
tos no art. 10 desta lei serão processadas e
julgadas de acordo com o rito instituído pela
Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, permi-
tido, a todo cidadão, o oferecimento da de-
núncia.”

ART. 4º O art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27
de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 1º .................................................
..............................................................
XVI – deixar de ordenar a redução do

montante da dívida consolidada, nos prazos
estabelecidos em lei, quando o montante ul-
trapassar o valor resultante da aplicação do
limite máximo fixado pelo Senado Federal;

XVII – ordenar ou autorizar a abertura
de crédito em desacordo com os limites es-
tabelecidos pelo Senado Federal, sem fun-
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damento na lei orçamentária ou na de crédi-
to adicional ou com inobservância de pres-
crição legal;

XVIII – deixar de promover ou de orde-
nar, na forma da lei, o cancelamento, a
amortização ou a constituição de reserva
para anular os efeitos de operação de crédi-
to realizada com inobservância de limite,
condição ou montante estabelecido em lei;

XIX – deixar de promover ou de orde-
nar a liquidação integral de operação de
crédito por antecipação de receita orçamen-
tária, inclusive os respectivos juros e demais
encargos, até o encerramento do exercício
financeiro;

XX – ordenar ou autorizar, em desa-
cordo com a lei, a realização de operação
de crédito com qualquer um dos demais en-
tes da Federação, inclusive suas entidades
da administração indireta, ainda que na for-
ma de novação, refinanciamento ou poster-
gação de dívida contraída anteriormente;

XXI – captar recursos a título de ante-
cipação de receita de tributo ou contribuição
cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido;

XXII – ordenar ou autorizar a destina-
ção de recursos provenientes da emissão
de títulos, para finalidade diversa da previs-
ta na lei que a autorizou;

XXIII – realizar ou receber transferên-
cia voluntária em desacordo com limite ou
condição estabelecida em lei.

..................................................." (NR)

Art. 5º Constitui infração administrativa contra
as leis de finanças públicas:

I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder
Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de
gestão fiscal, nos prazos e condições estabelecidos
em lei;

II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual
que não contenha as metas fiscais na forma da lei;

III – deixar de expedir ato determinando limita-
ção de empenho e movimentação financeira, nos
casos e condições estabelecidos em lei;

IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma
e nos prazos da lei, a execução de medida para a re-
dução do montante da despesa total com pessoal que

houver excedido a repartição, por Poder, do limite
máximo.

§ 1º A infração prevista neste artigo é punida
com multa de trinta por cento dos vencimentos anu-
ais do agente que lhe der causa, sendo o pagamen-
to da multa de sua responsabilidade pessoal.

§ 2º A infração a que se refere este artigo será
processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que
competir a fiscalização contábil, financeira e orça-
mentária da pessoa jurídica de direito público envol-
vida.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 6:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 184, de 1995 (nº
104/95, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outor-
gada à Rádio Alto Piranhas Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Cajazeiras, Esta-
do da Paraíba, tendo

Parecer favorável, sob nº 155, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Ney Suassuna, com abstenções
dos Senadores Roberto Saturnino e Jeffer-
son Péres.

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 abstenção do PT.

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire-
tora oferecendo a redação final que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor Jú-
nior.

É lido o seguinte:
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PARECER Nº 956, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 184, de 1995 (nº 104, de
1995, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 184, de 1995 (nº
104, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a Concessão outorgada à Rádio
Alto Piranhas Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média na cidade de Cajazeiras,
Estado da Paraíba.

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de outubro
de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Carlos Patrocínio, Relator – Jonas Pinheiro – Na-
bor Junior.

ANEXO AO PARECER Nº 956, de 2000

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 184, de 1995 (nº 104, de
1995, 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 ato que renova a conces-
são outorgada a “Rádio Alto Piranhas
Lida.” para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média na cidade de
Cajazeiras, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E aprovado o ato a que se refere o Decre-

to s/nº, de 13 de outubro de 1994, que renova, por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a conces-
são outorgada a “Rádio Alto Piranhas Ltda.” para ex-
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade de Cajazei-
ras, Estado da Paraíba.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – 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 (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 7:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 68, de 2000 (nº
195/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à
Agreste Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada na cidade de Nova Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, tendo

Parecer favorável, sob nº 622, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador José Jorge, com abstenção do Se-
nador Geraldo Cândido.

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 abstenção do PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação

final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 957, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação Final do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 68, de 2000 (nº 195, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 68, de 2000 (nº
195, de 1999, na Câmara dos Deputados), que “apro-
va o ato que outorga permissão à Agreste Comunica-
ções Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de Nova
Cruz, Estado do Rio Grande do Norte”.

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de outubro
de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
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Carlos Patrocínio, Relator – Jonas Pinheiro – Na-
bor Júnior.

ANEXO AO PARECER Nº 957, DE 2000

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 68, de 2000 (nº 195, de
1999, na Câmara dos Deputados).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Sena-
do Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2000

Aprova o ato que outorga permis-
são à Agreste Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na localidade
de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do
Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 255, de 4 de dezembro de 1998, que outorga
permissão à Agreste Comunicações Ltda. para explo-
rar, por dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na localidade de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do
Norte.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – 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 (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 8:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 116, de 2000 (nº
304/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outor-
gada à Rádio Caiobá Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada na cidade de Caiobá, Estado
do Paraná, tendo

Parecer favorável, sob nº 866, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Álvaro Dias.

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 abstenção do PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação

final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 958, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 116, de 2000 (nº 304, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 116, de 2000 (nº
304, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Caiobá Ltda, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Curiti-
ba, Estado do Paraná.

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de outubro
de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Carlos Patrocínio, Relator – Jonas Pinheiro – Na-
bor Júnior.

ANEXO AO PARECER Nº 958, DE 2000

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 116, de 2000 (nº 304, 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 ato que renova a permis-
são outorgada a “Rádio Caiobá Ltda.”
para explorar serviço de radiodifusão so-
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nora em freqüência modulada na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 143, de 29 de abril de 1998, que renova por dez
anos, a partir de 14 de fevereiro de 1997, a permissão
outorgada a “Rádio Caiobá Ltda.” para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – 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 (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 9:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 149, de 2000 (nº
338/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de
Desenvolvimento Comunitário da Comuni-
cação e Cultura de Monsenhor Gil a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Monsenhor Gil, Estado do Piauí,
tendo

Parecer favorável, sob nº 916, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Freitas Neto, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.

Em discussão o projeto. (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.
O PT vota favoravelmente à matéria por se tra-

tar de rádio comunitária.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação

final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 959, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 149, de 2000 (nº 338, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 149, de 2000 (nº
338 de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento
Comunitário da Comunicação e Cultura de Monse-
nhor Gil a executar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Monsenhor Gil, Estado do Piauí.

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de outubro
de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Carlos Patrocínio, Relator – Jonas Pinheiro – Na-
bor Júnior.

ANEXO AO PARECER Nº 959, DE 2000

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 149, de 2000 (nº 338, 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 ato que autoriza a “Asso-
ciação de Desenvolvimento Comunitário
da Comunicação e Cultura de Monsenhor
Gil” a executar serviço de radiodifusão
comunitária na localidade de Monsenhor
Gil, Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 113, de 4 de agosto de 1999, que autoriza a
“Associação de Desenvolvimento Comunitário da Co-
municação e Cultura de Monsenhor Gil” a executar,
por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Monsenhor
Gil, Estado do Piauí.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – 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 (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 10:

Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Resolução nº 134,
de 1999, de iniciativa da Comissão Parla-
mentar de Inquérito do Sistema Financeiro,
que altera a Resolução do Senado Federal
nº 78, de 1998, que dispõe sobre as opera-
ções de crédito interno e externo dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios e
de suas respectivas autarquias e fundações,
inclusive concessão de garantias, seus limi-
tes e condições de autorização, e dá outras
providências, tendo

Parecer sob nº 931, de 2000, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Ronaldo
Cunha Lima, oferecendo a redação do ven-
cido.

A Presidência esclarece ao Plenário que pode-
rão ser oferecidas emendas.

Em discussão o substitutivo em turno suple-
mentar. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão, sem apresentação de emendas.

O substitutivo é dado como definitivamente ado-
tado, nos termos do art. 284 do Regimento Interno.

A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 134, DE 1999

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

Altera a 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.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º. O art. 13 da Resolução nº 78, de 1998,

do Senado Federal, passa a vigorar acrescido do se-
guinte inciso XI:

“XI – certidão, emitida pelo respectivo
Tribunal de Contas, de que o pleiteante
cumpre o disposto na Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000.”  (AC)

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 11:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 499, de 2000, do Senador Pedro
Simon, solicitando a tramitação conjunta
das Propostas de Emenda à Constituição
nºs 7, de 1992; e 26, de 2000, por regula-
rem a mesma matéria.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1o Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 529 de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 258, do Regi-

mento Interno do Senado, requeiro tramitação em
conjunto da PEC Nº 007/92, que altera o art. 29 da
Constituição Federal, com as PEC Nº 42/99, que dá
nova redação ao art. 29 da Constituição Federal esta-
belecendo os números mínimo e máximo de vereado-
res, proporcional ao número de eleitores e a PEC Nº
26/2000, que altera a redação do inciso IV do art. 29
da Constituição Federal, para estabelecer o número
mínimo e máximo de vereadores e o critério de cálcu-
lo da proporcionalidade populacional, por versarem
sobre matéria correlata.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2000. – Se-
nador Sérgio Machado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – As cópias do requerimento que acaba de
ser lido, bem como os avulsos da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2000, encon-
tram-se à disposição das Srªs e dos Srs. Senado-
res em suas bancadas.
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Passa-se à votação, em globo, dos requerimen-
tos.

As Srªs e Srs. Senadores que os aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
As Propostas de Emenda à Constituição nºs 7,

de 1992, 42, de 1999 e 26, de 2000, passam a trami-
tar em conjunto e retornam ao exame da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – 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 21, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretá-
rio em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 960, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 21, de 2000 (nº 621, de 1999.
na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara nº 21 de 2000 (nº621, de
1999, na Casa de origem), que altera o Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, a
Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, e o Decreto-Lei
nº201, de 27 de fevereiro de 1967, com alterações re-
dacionais para adequação à Lei Complementar nº95,
de 26 de fevereiro de 1998.

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de outubro
de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Carlos Patrocínio, Relator – Jonas Pinheiro, Nabor
Junior.

ANEXO AO PARECER Nº 960, DE 2000

Redação final do Projeto de Lei da
Câmara no 21, de 2000 (nº 621, de 1999,
na Casa de origem).

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, a Lei nº
1.079, de 10 de abril de 1950, e o Decre-
to-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 339 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7

de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

”Art. 339. Dar causa à instauração de
investigação policial, de processo judicial,
instauração de investigação administrativa,
inquérito civil ou ação de improbidade admi-
nistrativa contra alguém, imputando-lhe cri-
me de que o sabe inocente:“ (NR)

”Pena – ...............................................”
“§ 1º ....................................................”
“§ 2º ....................................................”

Art. 2º O Título XI do Decreto-Lei nº 2.848 de
1940, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo
e artigos:

“CAPÍTULO IV
Dos Crimes Contra as

Finanças Públicas” (AC)*

“Contratação de operação de crédito” (AC)

–––––––
* AC = Acréscimo.

“Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou reali-
zar operação de crédito, interno ou externo,
sem prévia autorização legislativa:” (AC)

“Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois)
anos.” (AC)

“Parágrafo único. Incide na mesma
pena quem ordena, autoriza ou realiza ope-
ração de crédito, interno ou externo:” (AC)

“I – com inobservância de limite, condi-
ção ou montante estabelecido em lei ou em
resolução do Senado Federal;” (AC)

“II – quando o montante da dívida con-
solidada ultrapassa o limite máximo autori-
zado por lei.” (AC)

“Inscrição de despesas não empenha-
das em restos a pagar” (AC)

“Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a ins-
crição em restos a pagar, de despesa que
não tenha sido previamente empenhada ou
que exceda limite estabelecido em lei:” (AC)

“Pena – detenção, de 6 (seis) meses a
2 (dois) anos.” (AC)

“Assunção de obrigação no último ano
do mandato ou legislatura” (AC)

“Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a as-
sunção de obrigação, nos dois últimos qua-
drimestres do último ano do mandato ou le-
gislatura, cuja despesa não possa ser paga
no mesmo exercício financeiro ou, caso res-
te parcela a ser paga no exercício seguinte,
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que não tenha contrapartida suficiente de
disponibilidade de caixa:” (AC)

“Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos.” (AC)

“Ordenação de despesa não autoriza-
da” (AC)

“Art. 359-D. Ordenar despesa não au-
torizada por lei:” (AC)

“Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos.” (AC)

“Prestação de garantia graciosa” (AC)
“Art. 359-E. Prestar garantia em opera-

ção de crédito sem que tenha sido constituí-
da contragarantia em valor igual ou superior
ao valor da garantia prestada, na forma da
lei:” (AC)

“Pena – detenção, de 3 (três) meses a
1 (um) ano.” (AC)

“Não cancelamento de restos a pagar”
(AC)

”Art. 359-F. Deixar de ordenar, de auto-
rizar ou de promover o cancelamento do
montante de restos a pagar inscrito em valor
superior ao permitido em lei:“ (AC)

”Pena — detenção, de 6 (seis) meses
a 2 (dois) anos.“ (AC)

”Aumento de despesa total com pesso-
al no último ano do mandato ou legislatura.“
(AC)

”Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou exe-
cutar ato que acarrete aumento de despesa
total com pessoal, nos cento e oitenta dias
anteriores ao final do mandato ou da legisla-
tura:“ (AC)

”Pena — reclusão, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos.“ (AC)

”Oferta pública ou colocação de títulos
no mercado.“ (AC)

”Art. 359-H. Ordenar, autorizar ou pro-
mover a oferta pública ou a colocação no
mercado financeiro de títulos da dívida pú-
blica sem que tenham sido criados por lei ou
sem que estejam registrados em sistema
centralizado de liquidação e de custódia:“

(AC)
”Pena — reclusão, de 1 (um) a 4 (qua-

tro) anos.“ (AC)

Art. 3º A Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 10. ................................................
............................................................."
”5) deixar de ordenar a redução do

montante da dívida consolidada, nos prazos
estabelecidos em lei, quando o montante ul-
trapassar o valor resultante da aplicação do
limite máximo fixado pelo Senado FederaL;“
(AC)

”6) ordenar ou autorizar a abertura de
crédito em desacordo com os limites esta-
belecidos pelo Senado Federal, sem funda-
mento na lei orçamentária ou na de crédito
adicional ou com inobservância de prescri-
ção legaL;“ (AC)

”7) deixar de promover ou de ordenar,
na forma da lei, o cancelamento, a amortiza-
ção ou a constituição de reserva para anular
os efeitos de operação de crédito realizada
com inobservância de limite, condição ou
montante estabelecido em lei;“ (AC)

”8) deixar de promover ou de ordenar
a liquidação integral de operação de crédito
por antecipação de receita orçamentária, in-
clusive os respectivos juros e demais encar-
gos, até o encerramento do exercício finan-
ceiro;“ (AC)

”9) ordenar ou autorizar, em desacordo
com a lei, a realização de operação de cré-
dito com qualquer um dos demais entes da
Federação, inclusive suas entidades da ad-
ministração indireta, ainda que na forma de
novação, refinanciamento ou postergação
de dívida contraída anteriormente;“ (AC)

”10) captar recursos a título de anteci-
pação de receita de tributo ou contribuição
cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido;“
(AC)

”11) ordenar ou autorizar a destinação
de recursos provenientes da emissão de tí-
tulos para finalidade diversa da prevista na
lei que a autorizou;“ (AC)

”12) realizar ou receber transferência
voluntária em desacordo com limite ou con-
dição estabelecida em lei.“ (AC)

”Art. 39-A. Constituem, também, cri-
mes de responsabilidade do Presidente do
Supremo Tribunal Federal ou de seu substi-
tuto quando no exercício da Presidência, as
condutas previstas no art. 10 desta lei,
quando por eles ordenadas ou praticadas.“
(AC)
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”Parágrafo único. O disposto neste ar-
tigo aplica-se aos presidentes, e respectivos
substitutos quando no exercício da presi-
dência, dos Tribunais Superiores, dos Tribu-
nais de Contas, dos Tribunais Regionais Fe-
derais, do Trabalho e Eleitorais, dos Tribu-
nais de Justiça e de Alçada dos Estados e
do Distrito Federal, e aos Juízes Diretores
de Foro ou função equivalente no primeiro
grau de jurisdição.“ (AC)

”Art. 40-A. Constituem, também, cri-
mes de responsabilidade do Procura-
dor-Geral da República, ou de seu substitu-
to quando no exercício da chefia do Ministé-
rio Público da União, as condutas previstas
no art. 10 desta lei, quando por eles ordena-
das ou praticadas.“ (AC)

”Parágrafo único. O disposto neste ar-
tigo aplica-se:" (AC)

”I — ao Advogado-Geral da União;“
(AC)

”II — aos Procuradores-Gerais do Tra-
balho, Eleitoral e Militar, aos Procurado-
res-Gerais de Justiça dos Estados e do Dis-
trito Federal, aos Procuradores-Gerais dos
Estados e do Distrito Federal, e aos mem-
bros do Ministério Público da União e dos
Estados, da Advocacia-Geral da União, das
Procuradorias dos Estados e do Distrito Fe-
deral, quando no exercício de função de
chefia das unidades regionais ou locais das
respectivas instituições.“ (AC)

“Art. 41-A. Respeitada a prerrogativa
de foro que assiste às autoridades a que se
referem o parágrafo único do art. 39-A e o
inciso II do parágrafo único do art. 40-A, as
ações penais contra elas ajuizadas pela prá-
tica dos crimes de responsabilidade previs-
tos no art. 10 desta lei serão processadas e
julgadas de acordo com o rito instituído pela
Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, permi-
tido, a todo cidadão, o oferecimento da de-
núncia.” (AC)

Art. 4º O art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27
de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

”Art. 1º ..................................................
............................................................."
“XVI – deixar de ordenar a redução do

montante da dívida consolidada, nos prazos

estabelecidos em lei, quando o montante ultra-
passar o valor resultante da aplicação do limite
máximo fixado pelo Senado FederaL;” (AC)

”XVII – ordenar ou autorizar a abertura
de crédito em desacordo com os limites es-
tabelecidos pelo Senado Federal, sem fun-
damento na lei orçamentária ou na de crédi-
to adicional ou com inobservância de pres-
crição legal;“ (AC)

“XVIII – deixar de promover ou de or-
denar, na forma da lei, o cancelamento, a
amortização ou a constituição de reserva para
anular os efeitos de operação de crédito reali-
zada com inobservância de limite, condição ou
montante estabelecido em lei;” (AC)

“XIX – deixar de promover ou de orde-
nar a liquidação integral de operação de
crédito por antecipação de receita orçamen-
tária, inclusive os respectivos juros e demais
encargos, até o encerramento do exercício
financeiro;” (AC)

“XX – ordenar ou autorizar, em desa-
cordo com a lei, a realização de operação
de crédito com qualquer um dos demais en-
tes da Federação, inclusive suas entidades
da administração indireta, ainda que na forma
de novação, refinanciamento ou postergação
de dívida contraída anteriormente;” (AC)

“XXI – captar recursos a título de ante-
cipação de receita de tributo ou contribuição
cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido;”
(AC)

“XXII – ordenar ou autorizar a destina-
ção de recursos provenientes da emissão
de títulos para finalidade diversa da prevista
na lei que a autorizou;” (AC)

”XXIII — realizar ou receber transfe-
rência voluntária em desacordo com limite
ou condição estabelecida em lei.“ (AC)

“............................................................”

Art. 5º Constitui infração administrativa contra
as leis de finanças públicas:

I – deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Le-
gislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão
fiscal, nos prazos e condições estabelecidos em lei;

II – propor lei de diretrizes orçamentárias anual
que não contenha as metas fiscais na forma da lei;

III – deixar de expedir ato determinando limita-
ção de empenho e movimentação financeira, nos ca-
sos e condições estabelecidos em lei;
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IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma
e nos prazos da lei, a execução de medida para a re-
dução do montante da despesa total com pessoal que
houver excedido a repartição por Poder do limite má-
ximo.

§ 1º A infração prevista neste artigo é punida
com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais
do agente que lhe der causa, sendo o pagamento da
multa de sua responsabilidade pessoal.

§ 2º A infração a que se refere este artigo será
processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que
competir a fiscalização contábil, financeira e orçamentá-
ria da pessoa jurídica de direito público envolvida.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor
Júnior.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 530, DE 2000

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 Lei da Câmara nº 21, de 2000 (nº 621/99, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú-
blica, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 – Código Penal, a Lei nº 1.079, de 10
de abril de 1950, e o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fe-
vereiro de 1967.

Sala das Sessões, 11 outubro de 2000. – Jeffer-
son Péres.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o requerimento, passa-se à imedi-
ata apreciação da redação final.

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 sanção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 961, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento nº 455, de 2000.

Relator: Senador Geraldo Melo

I – Relatório

O Senador Álvaro Dias requer, nos termos regi-
mentais, sejam solicitadas ao Ministro de Estado de
Minas e Energia, Dr. Rodolpho Tourinho Neto, infor-
mações sobre o acordo celebrado ou em processo de
celebração entre a empresa C. R. Almeida S.A. —
Engenharia e Construções e a Companhia Paranaen-
se de Energia (COPEL), subsidiária da Petrobras,
conforme extrato de ata de reunião extraordinária do
Conselho de Administração da Copel.

As informações e dados que o ilustre Senador
solicita são os seguintes:

1. detalhamento das dívidas e das de-
cisões judiciais, inclusive as já transitadas
em julgado;

2. valores históricos e atualizados das
dívidas, segundo o pleito das autoras;

3. critérios de atualização monetária
adotados no acordo;

4. valor e forma do pagamento acorda-
do;

5. montante do valor residual apurado
pela Copel;

6. cópia dos documentos referentes ao
aludido acordo.

É o relatório.

II – Voto

A proposição está em conformidade com o dis-
posto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e no
art. 216, I, do Regimento Interno desta Casa, como
também com as normas de admissibilidade previstas
no Ato da Comissão Diretora nº 14, de 1990.

Ante o exposto, o nosso parecer é favorável ao
encaminhamento do Requerimento nº 455, de 2000.

Sala de Reuniões, de outubro de 2000. – Anto-
nio Carlos Magalhães, Presidente – Geraldo Melo,
Relator – Nabor Júnior – Carlos Patrocínio.

PARECER Nº 962, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 470, de 2000.

Relator: Senador Carlos Patrocínio
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I – Relatório

O Senador Osmar Dias, nos termos do disposto
no § 2º do art. 50, da Constituição Federal, bem como
no art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal,
requer seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda,
Dr. Pedro Sampaio Malan, o seguinte requerimento
de informações:

1. O relatório da auditoria que foi reali-
zada pelo Banco Central do Brasil para apu-
rar as irregularidades na gestão do Banesta-
do e no Banestado Leasing.

2. As providências internas tomadas
pela direção do Banco Central do Brasil com
relação às irregularidades supracitadas.

3. A atual situação do Banestado e do
Banestado Leasing.

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como com as normas de admissibilidade
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, razão pela qual manifestamo-nos favoravel-
mente ao encaminhamento do Requerimento nº 470,
de 2000, ao ExmºSr. Ministro de Estado da Fazenda.

Sala de Reuniões, de outubro de 2000. – Anto-
nio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos Patrocí-
nio, Relator – Nabor Júnior – Geraldo Melo.

PARECER Nº 963, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 471, de 2000.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

O Senador Tião Viana requer, nos termos do art.
50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, se-
jam solicitadas ao Sr. Ministro da Previdência e Assis-
tência Social, Dr. Waldeck Vieira Ornélas, as seguin-
tes informações:

1. Quais os critérios para que uma en-
tidade seja certificada como filantrópica e,
por extensão, goze do beneficio da isenção
fiscal concedida pela Previdência Social?

2. Nos últimos dez anos, quais entida-
des figuraram na lista de beneficiárias e

quais os valores das isenções a que fizeram
jus?

3. Qual o impacto da concessão de
tais benefícios no orçamento do Ministério
nos últimos dez anos, detalhado ano a ano?

4. Qual a metodologia aplicada para se
apurar, ano a ano, o valor custo-beneficio
dessas isenções e quais os critérios para a
renovação das concessões?

5. Como, com que freqüência e por
quem é feita a fiscalização junto às entida-
des filantrópicas beneficiárias de isenções
fiscais concedidas pela Previdência Social?

6. Em caso do não cumprimento da
contrapartida exigida em função da isenção
concedida, quais as penalidades previstas e
quais os responsáveis por sua aplicação?

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como com as normas de admissibilidade
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, razão pela qual manifestamo-nos favoravel-
mente ao encaminhamento do Requerimento nº 471,
de 2000, ao ExmºSr. Ministro de Estado da Previdên-
cia e Assistência Social.

Sala de Reuniões, de outubro de 2000. – Anto-
nio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos Patrocí-
nio, Relator. – Nabor Junior, Geraldo Melo.

PARECER Nº 964, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 472, de 2000.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

O Senador Eduardo Suplicy requer, nos termos
regimentais, sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Fa-
zenda, Dr. Pedro Sampaio Malan, as seguintes infor-
mações:

1. Listar os índices de correção mone-
tária aplicados aos saldos devedores dos
mutuários do SFH, durante o ano de 1990,
autorizados pelo Banco Central do Brasil —
BACEN.

2. Listar os índices de correção mone-
tária aplicados para corrigir os depósitos em
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caderneta de poupança, durante o ano de
1990, autorizados pelo Banco Central do
Brasil — BACEN.

3. Listar os meses de 1990 em que os
índices autorizados pelo Bacen para a cor-
reção dos saldos devedores dos mutuários
do SFH e aqueles adotados para a correção
dos depósitos em caderneta de poupança
foram diferentes, justificando a razão dessa
discrepância e demonstrando onde esse va-
lor foi aplicado.

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como com as normas de admissibilidade
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, razão pela qual manifestamo-nos favoravel-
mente ao encaminhamento do Requerimento nº 472,
de 2000, ao ExmºSr. Ministro de Estado da Fazenda.

Sala de Reuniões, de outubro de 2000. – Anto-
nio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos Patrocí-
nio, Relator – Nabor Júnior – Geraldo Melo.

PARECER Nº 965, DE 2000

Da Secretaria-Geral da Mesa sobre o
Requerimento nº 473, de 2000, que solici-
ta informações ao Ministro de Estado da
Fazenda, sobre a alienacão de ações da
Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS.

Relator: Senador Geraldo Melo

I – Relatório

Trata-se de Requerimento de Informações ao
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazen-
da, elaborado pelo eminente Senador Alvaro Dias, no
qual são solicitadas as seguintes informações:

1º) a razão por que o Governo definiu, com ante-
cedência, os parâmetros a serem utilizados quando
da fixação do preço de venda das ações ordinárias da
Petróleo Brasileiro S.A. — PETROBRAS, no âmbito
da oferta global destinada à alienação da parcela de
tais ações que excede o controle acionário detido
pela União nessa empresa, bem como se tal provi-
dência teria estimulado um movimento especulativo
tendente a afetar o processo de formação do preço
das ações; e

2º) quais seriam os adquirentes das ações lan-
çadas na oferta pública supracitada, tanto no Brasil
como no exterior.

Em sua justificação, o Senador Alvaro Dias
questiona a Resolução nº 33, do Conselho Nacional
de Desestatização, que definiu o preço de distribui-
ção das ações, para efeito de alienação internacional.
Segundo ele, tal definição acabou por direcionar a for-
mação do preço final do leilão, de maneira a poder vir
causar prejuízo aos cofres públicos.

É o relatório.

II – Análise

O requerimento em comento, indubitavelmente,
insere-se na competência constitucional desta Casa,
conforme dispõe o art. 70 da Constituição Federal,
tendo sido obedecido o disposto no art. 50 da Carta
Magna. De fato, trata-se de matéria extremamente re-
levante que esclarecerá dúvidas a respeito do pro-
cesso de alienação de ações da Petrobras.

O segundo item do requerimento refere-se aos
adquirentes das ações da Petrobras lançadas recen-
temente em oferta pública. De fato, o agrupamento
solicitado pelo Senador na forma do tipo de instituição
adquirente e sua localização está de acordo com as
normas de sigilo previstas na Lei nº 4.595, de 1964.

III – Voto

Em face do exposto, e tendo sido cumpridos os
trâmites de naturezas legal e regimental, bem como
inexistindo vícios na proposta, voto pelo encaminha-
mento do presente requerimento.

Sala da Comissão, de outubro de 2000. – Anto-
nio Carlos Magalhães, Presidente – Geraldo Melo,
Relator – Nabor Júnior – Carlos Patrocínio.

PARECER Nº 966, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento nº 481, de 2000, que soli-
cita informações ao Ministro da Fazenda
sobre a liberação de recursos das linhas
de investimento e financiamento do Ban-
co do Brasil.

Relator: Senador Geraldo Melo

I – Relatório

O nobre Senador Ademir Andrade apresentou o
Requerimento nº 481, de 2000, sob exame, no qual
solicita ao Ministro de Estado da Fazenda esclareci-
mentos acerca da aplicação e efetiva liberação de
verbas de investimento e financiamento do Banco do
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Brasil, por Estado, nos últimos cinco anos, por meio
dos seguintes programas:

1 – Mipem Proger Urbano;
2 – Mipem Investimento;
3 – BNDES Automático;
4 – Finame;
5 – FCO Empresarial;
6 – Proger Setor Informal; e
7 – FGPC – Fundo de Garantia para a Promo-

ção da Competitividade.

O autor da proposição salienta que tais progra-
mas objetivam fomentar o setor produtivo constituído
por profissionais liberais, setores informais, micro, pe-
quenas e médias empresas e que a região Norte é
historicamente desprestigiada desses recursos.

II – Análise

A proposição está formulada nos termos do art.
50, § 2º da Constituição Federal e do art. 215, I, a e
216 do Regimento Interno do Senado Federal.

Conforme justifica o ilustre autor da proposição,
as instituições financeiras que integram a estrutura da
Administração Pública são instrumentos de descen-
tralização dos investimentos que o Poder Público rea-
liza. Recentemente, o Ministério Público constatou
que os investimentos públicos estão sendo utilizados
como moedas de negociação em conchavos políti-
cos, pois possuem menor grau de controle que o
Orçamento.

Assim, argumenta o autor da proposição, é ne-
cessário que o Congresso Nacional investigue a utili-
zação dos recursos dos programas acima menciona-
dos no Banco do Brasil.

III – Voto

A proposição está de acordo com o art. 49, X, da
Constituição Federal que confere competência exclu-
siva ao Congresso Nacional para fiscalizar e contro-
lar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os
atos do Poder Executivo.

Diante do exposto, concluímos o nosso parecer
pela aprovação do Requerimento nº 481, de 2000.

Sala de Reuniões. – Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente – Geraldo Melo, Relator – Nabor
Júnior – Carlos Patrocínio.

PARECER Nº 967, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento nº 489, de 2000.

Relator: Senador Geraldo Melo.

I – Relatório

O Senador Ademir Andrade requer, com funda-
mento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e no
art. 216, I, do Regimento Interno do Senado Federal,
sejam solicitadas ao Ministro de Estado do Trabalho e
Emprego, Francisco Dornelles, as seguintes informa-
ções:

“1) Qual foi a aplicação dos recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, nos
últimos cinco anos (1995-1999), separada-
mente, por ano, por programa e por Estado
e região geográfica do País;

2) Em relação à definição dos projetos
a serem financiados pelos programas: Pro-
ger (Urbano, Rural e Pronaf), Proemprego I
e II, Protrabalho, Programa de Crédito Pro-
dutivo Popular e Planfor, o que compete ao
Ministério do Trabalho, ao Codefat e a cada
um dos agentes financeiros?;

3) Quais são as diretrizes gerais que
norteiam a aplicação de recursos do FAT?;
4) A aplicação dos recursos transferidos ao
BNDES, em atendimento ao que determina
o § 1º, art. 239, da Constituição Federal, se-
gue essas mesmas diretrizes?;

5) Que controle existe pelo Codefat e
Ministério do Trabalho em relação à aplica-
ção dos recursos transferidos pelo
BNDES?;

6) Entre os critérios existentes para a
utilização dos recursos do FAT está prevista
uma distribuição que objetive a diminuição
das desigualdades regionais?".

É o relatório.

II –  Voto

A proposição está adequadamente formulada
com fundamento nos dispositivos constitucionais e re-
gimentais que regem os pedidos de informações a au-
toridades do Poder Executivo, bem como com as nor-
mas de admissibilidade exigidas pelo Ato da Comissão
Diretora nº 14, de 1990, razão pela qual manifesta-
mo-nos favoravelmente ao encaminhamento do Re-
querimento nº489, de 2000, ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado do Trabalho e do Emprego.

Sala de Reuniões, de outubro de 2000. – Anto-
nio Carlos Magalhães, Presidente – Geraldo Melo,
Relator – Nabor Júnior – Carlos Patrocínio.

486 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO 2000



PARECER Nº 968, DE 2000

Da Comissão Diretora, ao Projeto de
Resolução do Senado nº 25, de 1999, que
“cria capela ecumênica em dependências
do Senado Federal”.

Relator: Senador Geraldo Melo

I – Relatório

O presente projeto de resolução tem por objeti-
vo criar, “em dependências do Senado Federal, cape-
la ecumênica destinada a orações e atos religiosos
dos servidores e parlamentares da Casa”.

Na sua justificação, o nobre autor da proposta,
Senador Pedro Simon, lembra que, desde 1991, tenta
criar, por meio de projeto, um local para o encontro
pessoal com Deus. Naquele ano, o Relator da matéria
argumentou que a iniciativa colidia com a grave situa-
ção por que passava a Direção do Senado, que preci-
sava providenciar acomodações adequadas para os
Senadores e diversos órgãos da Administração. Rea-
presentada a proposta em 1997, foi ela arquivada.

Com o passar dos anos, duplicaram-se as aco-
modações reservadas aos senadores, foi construído
novo restaurante e novas instalações foram providen-
ciadas para os serviços médicos e para as Edições
Técnicas, além de muitas outras edificações, mas,
“para Deus, não se encontrou um pequenino lugar,
até o momento. E já não podemos mais alegar a indis-
ponibilidade de espaços. Deus, com toda certeza,
está a merecer de nós mais consideração, respeito e
atenção”.

II – Voto

O projeto é plenamente louvável e oportuno,
mormente nos dias de hoje, em que o ser humano
está carente de paz, entre outros motivos por não en-
contrar facilmente tempo e ambiência propícios para
reflexões e recolhimento que o possam levar a uma
aproximação com aquilo que transcende as limita-
ções do mundo material. Nesse sentido, o encontro
com Deus, de que fala a justificação da iniciativa, fica
melhor possibilitado, para os parlamentares e servi-
dores desta Casa, dentro de uma capela silenciosa a
ser construída “com a maior singeleza possível”.

O intento de que a referida capela tenha caráter
ecumênico torna a iniciativa ainda mais meritória, so-
bretudo numa época em que a humanidade tende a
uma aceitação dos conceitos universais, que transpo-
nham qualquer sectarismo. Essa busca está cada vez
mais presente em todas as religiões. Baha-U-Llah,

fundador da Fé Baha’Í, ensinou, sabiamente, que
“não pode haver dúvida alguma de que os povos do
mundo, de qualquer raça ou religião que sejam, deri-
vam sua inspiração de uma só Fonte Celestial e são
súditos de um só Deus”.

Estamos plenamente de acordo com o argu-
mento contido na justificação, de que é necessário
que se dê maior importância aos assuntos ligados à
divindade, e esta é uma das maiores preocupações
manifestadas pelo Sumo Pontífice João Paulo II, ou
seja: o mundo hodierno está necessitado de atenção,
por parte das pessoas, para com a vida religiosa, da
qual decorrem a valorização do senso ético e da soli-
dariedade para com o próximo. Dom Eugênio Salles,
na condição de articulista do Jornal do Brasil, está
sempre a lembrar este fato, com toda autoridade mo-
ral que lhe é inerente, defendendo a idéia de que, ao
contrário do que normalmente ocorre, era preciso que
as pessoas colocassem, em suas vidas, os momen-
tos de oração no mesmo plano de importância daque-
les dedicados às coisas práticas.

Pensamos, portanto, que a iniciativa merece
acolhida, e, para finalizar, desejamos reproduzir pala-
vras de Masaharu Taniguchi a respeito do valor da
oração, para ressaltar a relevância do projeto sob
análise:

“É inútil professar uma religião? A ora-
ção não é ouvida? Não, não, a oração foi
ouvida. Á Verdade está atuando a todo va-
por. Devemos ter fé em relação a isto.
Quem está vacilando somos nós mesmos.
Mesmo na escuridão o coração pulsa, os
pulmões respiram e nos fazem viver. Do
mesmo modo, a Verdade atua vigorosamen-
te, mesmo em momentos tenebrosos de
nossa vida. Á oração está sendo ouvida e
tudo está transcorrendo normalmente. Até
mesmo quando tudo parece estar em trevas
e só há adversidades, a semente da Verda-
de está em gestação ai, e a oração está se
concretizando. Á semente da Verdade, que
foi plantada através da oração, está agora
dentro da terra escura. Ali não incidem os
raios solares, mas a semente está prestes a
germinar. Um pequenino broto está surgindo
do embrião. Não devemos tomar a tola atitu-
de de desenterrar a semente da Verdade
que plantamos em nosso subconsciente,
pensando que ela não vai germinar. Assim
como plantamos uma semente na terra e fi-
camos esperando que ela germine, confian-
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do na força do solo, devemos esperar que a
semente da verdade, que plantamos através
da oração, germine e cresça, entregan-
do-nos totalmente nas mãos de Deus, até
que surja o broto, o caule, a folha e o botão,
de acordo com os métodos de Deus, no mo-
mento propício e em forma adequada.
Quem não possui a disposição de confiar
em Deus e esperar, pode ficar sem ver a
bela flor que um dia iria desabrochar” (“Mun-
do Ideal”, julho de 2000 _ Seicho-No-Ie).

Opinamos, pois, pela aprovação da presente
iniciativa, dada a sua oportunidade e conveniência.

Sala das Comissões, . – Presi-
dente, Antonio Carlos Magalhães – Relator, Geral-
do Melo, Nabor Junior, Carlos Patrocínio.

PARECER Nº 969 DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 17, de
2000 (Nº 2.445, de 2000, 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 17, de 2000 (nº
2.445, de 2000, na Casa de origem), que acrescenta
parágrafo ao art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, dispensando as instituições religiosas do reco-
lhimento da contribuição previdenciária incidente so-
bre o valor pago aos ministros de confissão religiosa.

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de outubro
de 2000. – Presidente, Geraldo Melo – Relator, Na-
bor Junior, Ronaldo Cunha Lima, Carlos Patrocí-
nio.

ANEXO AO PARECER Nº 969 DE 2000

Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 17, de
2000 (nº 2.445, de 2000, na Casa de ori-
gem).

Acrescenta parágrafos ao art. 22 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, dis-
pensando as instituições religiosas do reco-
lhimento da contribuição previdenciária inci-
dente sobre o valor pago aos ministros de
confissão religiosa, membros de instituto de

vida consagrada, de congregação ou de or-
dem religiosa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho

de 1991, passa a vigorar acrescido dos seguintes pa-
rágrafos:

”Art.. 22. ...............................................
.............................................................”
”§ 12. Para os fins desta lei não se

considera como prestação de serviço e nem
constitui vínculo empregatício o trabalho re-
ligioso de ministro de confissão religiosa,
membros de instituto de vida consagrada,
de congregação ou de ordem religiosa e
não se considera como remuneração os va-
lores recebidos em razão dos serviços religi-
osos que prestar a fiel ou comunidade de
fiéis da instituição que o congrega.“ (AC)

”§ 13. Não se considera como remune-
ração direta ou indireta, para os efeitos des-
ta lei, os valores despendidos pelas entida-
des religiosas e instituições de ensino voca-
cional com ministro de confissão religiosa,
membros de instituto de vida consagrada,
de congregação ou de ordem religiosa em
face do seu mister religioso ou para sua
subsistência desde que fornecidos em con-
dições que independam da natureza e da
quantidade do trabalho executado.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência comunica ao Plenário que a
Mesa aprovou os Requerimentos nºs 455, 470, 471,
472, 473, 481 e 489, de 2000, cujos pareceres foram
lidos anteriormente, de autoria dos Senadores Álvaro
Dias, Osmar Dias, Tião Viana, Eduardo Suplicy e
Ademir Andrade, solicitando informações a Ministros
de Estado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O Projeto de Resolução nº 25, de 1999, cujo
parecer foi lido anteriormente, de autoria do Senador
Pedro Simon, que ”cria capela ecumênica em depen-
dências do Senado Federal“, 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 (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Volta-se à lista de oradores.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião
Rocha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem,
desta tribuna, disse que falaria na manhã de hoje so-
bre o quadro político atual, baseado no resultado das
eleições, e também sobre a conjuntura políti-
co-econômica nacional.

Então, de forma muito objetiva e sucinta, a análi-
se que posso fazer, neste momento, é a de que as
Oposições, de fato, tiveram um crescimento significa-
tivo nesse primeiro turno das eleições municipais e se
apresentam, no segundo turno, com forte chance de
vencer em várias capitais e em grandes municípios
do nosso País, como é o caso de São Paulo, onde a
candidata Marta Suplicy tem grande possibilidade de
sair vitoriosa.

E não há dúvida de que, entre os Partidos de
Oposição, o que mais se destacou foi o Partido dos
Trabalhadores, que, de forma mais estruturada e or-
ganizada que os demais Partidos de Oposição, con-
seguiu vencer em uma capital no primeiro turno e dis-
puta as eleições em mais seis capitais do País, lide-
rando as pesquisas na maioria delas.

Os Partidos governistas praticamente permane-
ceram no mesmo patamar em que se encontravam
antes das eleições municipais, tanto no aspecto da to-
talidade de votos, quanto das conquistas em termos
de capitais e cidades com mais de 200 mil eleitores.

O PDT teve um reduzido crescimento. Embora
as grandes lideranças do Partido tenham-se concen-
trado em uma disputa interna pela hegemonia, pelo
controle do poder, principalmente no Estado do Rio
de Janeiro, deixando de lado a luta em escala nacio-
nal, o PDT cresceu nas eleições municipais, conquis-
tando, entre as cidades com mais de 200 mil eleito-
res, três Prefeituras, sendo duas de capitais, manten-
do as duas Prefeituras que governava, São Luís e
Porto Velho, e disputando uma terceira capital, Porto
Alegre, no Rio Grande do Sul.

No quadro geral de Prefeitos eleitos nos Municí-
pios com mais de 200 mil eleitores, que foi elaborado
pela minha Assessoria, o PSDB ficou com nove Pre-
feituras; o PMDB elegeu seis; o PT, quatro; e o PDT,
três, empatando com o PFL.

Quanto ao número de Vereadores, o PDT tam-
bém cresceu substancialmente, passando de 2.150
para 3.756 eleitos. O PDMB, Partido com o maior nú-
mero de Vereadores, elegeu 11.300; o PFL, 9.595, e o

PSDB, 8.449. Em seguida, vem o PDT, ocupando o
quarto lugar.

Em termos da totalidade de Prefeitos, houve
também, embora pequeno, um crescimento do Parti-
do Democrático Trabalhista, que se coloca na sexta
posição. O PMDB ficou com 1.252; o PFL, com 1.025;
o PSDB, com 984; o PPB, com 614; o PTB, com 395;
e o PDT, com 287 – antes, tinha apenas 229. Depois,
vêm o PL, com 232, e o PT, com 173.

Então, esse quadro demonstra que, quanto ao
número de Vereadores e Prefeitos eleitos, o PDT é o
principal Partido da Oposição nessas eleições. Esse
crescimento da Oposição em nível nacional, no meu
entendimento, simboliza que o modelo neoliberal im-
plementado pelo Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso caminha para o seu esgotamento
total.

Não diria que o Plano Real caminha para o seu
final, já que seus pilares, a estabilidade da moeda e o
controle da inflação – pelos quais, logicamente, nós,
da Oposição, também trabalhamos –, o Governo vem
conseguindo manter, mas, quanto ao modelo econô-
mico neoliberal, não há dúvida de que o resultado
dessas eleições aponta para a sua total derrocada. O
Governo fez sua opção pela estagnação econômica e
pela concentração de renda, resultados indiretos do
Plano Real, e a mensagem que as eleições estão
passando ao Presidente Fernando Henrique Cardoso
e aos seus Ministros é a de que é preciso uma revisão
urgente desse modelo econômico que prioriza o capi-
tal em detrimento do social e tem ajudado a aprofun-
dar as diferenças sociais e regionais em nosso País,
ampliando o fosso já existente entre a elite econômi-
ca, a base operariada e aqueles que não têm empre-
go, os mais desfalecidos, que constituem a popula-
ção mais pobre e humilde do Brasil.

Então, mesmo a abertura do capital estrangeiro
– há um estudo recente do Ipea que demonstra isso –
não foi um mecanismo eficaz de combate à pobreza
no País. E é essa a revisão que o Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso precisa fazer com certa urgên-
cia. O País tem que retomar o crescimento.

Hoje, fala-se muito em desenvolver e estimular,
cada vez mais, o ”S“ do BNDES, o ”S“ do Social. Esta-
mos, de fato, nesta expectativa de que o Governo, a
partir deste momento, contemple, com maior vigor e
ênfase, o social neste País. O crescimento econômi-
co, portanto, deve ter um eixo diferente desse no qual
o Governo tem-se debruçado e que, lamentavelmen-
te, tem apenas levado à estagnação da nossa econo-
mia e a retrocessos em questões fundamentais, prin-
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cipalmente na área social, provocando o aprofunda-
mento da pobreza no Brasil.

Então, espero que o Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso, os Partidos que lhe apóiam e o Minis-
tros que conduzem a economia do nosso País pos-
sam fazer a leitura correta das mensagens que foram
tiradas das urnas, diante desse quadro em que as
Oposições tiveram um grande crescimento.

E aqui quero parabenizar todos os prefeitos elei-
tos no primeiro turno, aqueles que venceram também
nas pequenas cidades e, em especial, saudar, em
nome da nossa Líder do Bloco, Senadora Heloisa He-
lena, o belíssimo desempenho que está tendo o Parti-
do dos Trabalhadores nestas eleições, fazendo votos
de que saia vitorioso – e aqui não posso me referir a
Porto Alegre, onde o PDT tem um candidato, que é o
Deputado Alceu Collares, mas nos demais Municípios
onde o PT trava uma disputa com seus opositores –
bem como desejar ao Deputado Inácio Arruda, que li-
dera uma frente das Oposições em Fortaleza, que ele
também mereça o voto dos eleitores e saia vitorioso
destas eleições. Além de Inácio Arruda, outras lide-
ranças quase que desconhecidas no âmbito nacional
se revelaram para o Brasil, como Luiz Paulo, em Re-
cife, com grande desempenho; Pedro Wilson, em Go-
iânia; e o Angelo Vanhoni, em Curitiba.

O PDT, como eu disse, venceu em São Luiz e
Porto Velho; lamentavelmente, teve uma derrota fra-
gorosa no Rio de Janeiro, fruto de um erro de estraté-
gia, de um equívoco, quando se trata da discussão
das Oposições, do embate que elas têm travado com
o modelo neoliberal que este Governo implementou e
que dá sustentação ao nosso País. Acredito que o
Presidente do meu Partido, o estimado Leonel Brizo-
la, por quem tenho uma grande admiração e um gran-
de respeito, não foi feliz na sua decisão. Mesmo res-
peitando a autonomia do Diretório Estadual do Rio de
Janeiro, mesmo respeitando a liberdade e o poder de
decisão de cada Estado, o PDT do Rio de Janeiro não
foi feliz e o meu amigo Leonel Brizola também não foi
feliz quando produziu um racha nas Oposições, impe-
dindo com isso que elas estivessem participando des-
te segundo turno no Rio de Janeiro.

Da mesma forma, não foi feliz o Governador
Anthony Garotinho, quando se ausentou das disputas
ou quando deixou de apoiar os candidatos pedetistas
– exemplo prático no Município do Rio de Janeiro e no
Município de Niterói. Pretendo conversar pessoal-
mente com o Governador Anthony Garotinho. Neste
momento, aqui, não tenho a intenção de fazer críticas
severas a Anthony Garotinho nem a Leonel Brizola.

Não é essa a minha pretensão. Quero, sim, que o
PDT, daqui para frente, busque o caminho das deci-
sões democráticas, da participação mais ampliada e
que possa se liberar desses guetos eleitorais onde
tem se concentrado – Rio de Janeiro e Porto Alegre –,
praticamente abandonando o Partido nos outros
Estados da Federação.

Só para citar um exemplo, no Município de Ma-
capá, capital do meu Estado, onde o PDT participava
de uma coligação com o PTB, que tinha a cabeça de
chapa e nós a vice, perdemos por 400 votos. Infeliz-
mente, não tivemos a solidariedade do PDT em âmbi-
to nacional. Acredito que nos demais Estados o de-
sastre tenha sido o mesmo, muito em função dessa
disputa interna pelo poder, o que significa um desvio
de objetivo, já que o PDT é um Partido que se estrutu-
rou com base no trabalhismo, com base numa política
social mais consolidada, mais voltada para o atendi-
mento à população mais humilde. Infelizmente, nes-
tas eleições, concentrou-se mais na briga pelo poder
interno, na hegemonia do Partido e não voltou os
olhos, as atenções para os demais Municípios da Fe-
deração. E embora tenha sido o Partido vencedor na
maioria ou pelo menos em um terço dos Municípios
do Rio de Janeiro – em Porto Alegre deve ter tido al-
gumas vitórias –, no Rio Grande do Sul, como no res-
tante do País, as vitórias foram muito mais em função
da própria organização municipal do Partido do que
de qualquer apoio que se possa ter obtido em âmbito
nacional. Espero que nos órgãos deliberativos do
nosso Partido possamos, daqui para frente, buscar
um novo caminho e libertar o PDT desses guetos elei-
torais, que são Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Essa é a grande decisão que o PDT precisa tomar: ou
se consolida como um Partido nacional de uma vez
por todas, ou caminha, a passos largos, para a inani-
ção. Se não houver uma revisão dessa proposta de
extrapolar os limites do Rio de Janeiro e do Rio Gran-
de do Sul, o nosso Partido certamente estará fadado
ao fracasso nas próximas eleições, embora tenha
tido, como disse, um reduzido crescimento nas elei-
ções municipais deste ano.

De forma objetiva, quero fazer uma análise das
eleições no meu Estado, o Amapá. Como eu disse, o
PDT participou das eleições na capital como aliado do
PTB, onde o candidato a Prefeito, apoiado por nós,
era o Dr. Papaleo Paes, que havia sido Prefeito de
Macapá no período de 92 a 96. De certa forma, as
eleições foram tranqüilas, apenas com algumas ob-
servações.
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Mais uma vez evidenciou-se o abuso do poder
econômico, onde um fato chama a atenção dentro do
Estado: a prisão do Procurador-Geral do Estado, que,
como Delegado do PSB nas eleições, foi preso em
flagrante delito por um juiz eleitoral por abuso de po-
der econômico, quando portava e distribuía tíquetes
de gasolina num dos postos de combustível da capi-
tal. Foi levado pela Polícia Federal e, logicamente,
depois liberado. Mais uma vez é a constatação con-
creta do abuso do poder econômico, fato que já havia
ocorrido nas eleições de 98.

Uma grande dúvida pairou sobre a população
do Município de Macapá, tendo em vista que até a
apuração das últimas oito urnas procedentes da peri-
feria o candidato Papaleo Paes vencia por 400 votos.
Durante o processo de apuração houve um espaço
de mais ou menos duas horas e meia no processo de
apuração e, no final, o candidato governista, João
Henrique, do PSB, foi o vencedor por 415 votos. Cri-
ou-se aí um clima de grande suspeição, mas não vol-
tada para o Tribunal Regional Eleitoral. Temos tido o
cuidado de preservar o Tribunal Regional Eleitoral,
que se tem conduzido, eu até diria, com grande im-
parcialidade nos processos eleitorais no Estado do
Amapá. Há dúvidas, sim, quanto aos procedimentos
em si que aconteceram nessas regiões mais afasta-
das da capital, na área urbana, onde o candidato Pa-
paleo Paes foi vitorioso, com aproximadamente dois
mil votos de vantagem. Essa suspeição quanto à ma-
nipulação na ponta, junto aos mesários, junto aos fis-
cais na votação, onde o resultado da eleição demons-
trou em determinadas seções que o candidato Papa-
leo Paes obteve apenas três votos, enquanto o outro
candidato obteve 165, 170 votos, numa diferença que
provoca, certamente, muitas dúvidas no eleitorado do
Amapá, na população do Amapá como um todo, e
isso gerou um clima de insatisfação tão grande que,
na segunda-feira, dia 2 de outubro, a população ma-
capaense foi às ruas e, numa manifestação onde esti-
verem presentes em torno de 10 mil pessoas, fez uma
grande concentração em frente ao prédio do TRE e
uma grande passeata pelas ruas de Macapá, protes-
tando contra o resultado das eleições.

Eu, como um político extremamente democráti-
co, cuidadoso e zeloso pelas nossas instituições,
sempre acatei com parcimônia o resultado das urnas,
fazendo questão de declinar que o eleitor é o principal
ator do processo eleitoral e que, por isso, temos de
respeitar a sua vontade e a sua decisão. Nessas elei-
ções, entretanto, temos sérias dúvidas se, lá no Muni-
cípio de Macapá, de fato prevaleceu a vontade do ele-

itor. Várias ações estão sendo impetradas na Justiça
Eleitoral de primeira instância, e há recursos já prepa-
rados para a segunda e última instância, no sentido
de haver uma revisão.

Um fato pitoresco tem acontecido com relação
ao Estado do Amapá e envolve o Governador do
Amapá João Alberto Capiberibe. Não sei se o mesmo
acontece em outros Estados. O Governador Capiberi-
be se especializou muito na manipulação da impren-
sa, no controle da imprensa local, na manipulação
dos institutos de pesquisas, e vou falar daqui a pouco
sobre pesquisas, o que no Amapá foi um escândalo.
Só para dar uma idéia: o Ibope, dia 29 de setembro,
publicou pesquisa que dava 40% para o candidato do
PSB e 24% para o candidato do PTB. No entanto, as
urnas demonstraram uma vitória do candidato do
PTB na área urbana, que foi a área pesquisada, já
que a área rural não foi avaliada.

Vou logo dissecar um pouco melhor esse assun-
to, depois volto para a outra especialização do Gover-
nador Capiberibe, que é o controle também do Judi-
ciário em âmbito nacional, um fato muito grave. Sobre
isso, quero fazer um alerta no meu pronunciamento
ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ao Presi-
dente do Superior Tribunal de Justiça e ao Presidente
do Supremo Tribunal Federal.

Com relação às pesquisas, então, foi um escân-
dalo. Conversei com o Dr. Montenegro por telefone e
estou enviando uma correspondência pedindo satis-
fações. O Dr. Montenegro mandou divulgar uma nota
na TV Amapá, da Rede de Televisão Amazônica, veí-
culo que divulgou essa pesquisa fraudulenta. Não
tenho dúvida alguma: o Ibope não poderia errar tanto,
fora da margem de erros.

Então, o que acontece com essas pesquisas?
Vou discutir com a Liderança do Bloco, porque a mi-
nha vontade é que se faça, de vez, uma CPI dos insti-
tutos de pesquisa, porque deixamos de fazer em
1998, e eles repetiram agora em 2000. E vão repetir
em 2002, tentando massacrar os candidatos menos
providos de recursos financeiros.

O Dr. Montenegro disse-me que lá a pesquisa
fora coordenada por um grupo de Fortaleza e que a
responsabilidade total é do Ibope. Mas, como pode o
Ibope errar tanto? Estou fazendo um levantamento
das grandes cidades, sobretudo das pesquisas reali-
zadas nas capitais. Com base nesse estudo, vou pro-
por ao Bloco, Senadora Heloísa Helena, que apre-
sentemos um requerimento de CPI dos institutos de
pesquisa, pelo menos para que eles tenham mais
zelo, mais cuidado com as pesquisas feitas e anunci-
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adas às vésperas das eleições. Estou dizendo, aqui:
dia 29 de setembro, dois dias antes das eleições, o
Ibope divulgou, por meio da Rede de Televisão Ama-
zônica e da TV Amapá, filiada à Rede Globo, emisso-
ra com mais audiência no Estado, e no Jornal do
Amapá, o jornal com maior número de leitores na ca-
pital, que o candidato do PSB tinha 40% e que o can-
didato apoiado pelo PDT tinha 24 %. O resultado das
urnas foi um empate técnico, em torno de 36%.

Então, esse é um escândalo. Não podemos
concordar com isso, porque está totalmente fora da
margem de erros, ainda que a margem de erros fosse
de 5%. Isso aconteceu na campanha de 98 também,
quando disputávamos as eleições com o candidato
João Alberto Capiberibe, o atual Prefeito. E, lá, tanto
a Brasmarket quanto o Ibope cometeram equívocos.
Isso é tão grave que alguém, pelo menos se identifi-
cando como sendo da Brasmarket, em 98, nos ligava,
querendo vender a pesquisa por R$20 mil. Não sa-
bíamos, porém, se era para colocar nosso candidato
à frente, atrás ou no meio, mas diziam que colocariam
a pesquisa em nossas mãos por R$20 mil – esse era
o preço em 1998.

Então, esse fato se repetiu em 2000, e estou
com medo de 2002, porque, lá, eu vou ser candidato,
como muitos outros Senadores aqui. Então, faz-se
necessária essa prevenção, que eventualmente não
seja para punir, pois é muito difícil constatar-se fraude
em um processo de pesquisa. Os questionários já se
encontram totalmente delineados. É fácil, por exem-
plo, aplicar mil questionários e apresentar apenas o
resultado daqueles 400 que colocam determinado
candidato na frente.

Eu soube que em Goiânia também o Ibope usou
um processo que ficou totalmente fora da margem de
erro.

Por que o Amapá? Porque está lá no Norte do
País, e ninguém vai saber, no resto do País, que o
Ibope errou?

Eu disse ao Dr. Montenegro que o Brasil inteiro
vai saber que o Ibope errou no Amapá. Agora, se foi
de má-fé ou não, quanto a isso, podemos conversar.
Mas o Ibope errou feio no Amapá, onde está sob sus-
peição. E o Dr. Montenegro precisa saber disso e pre-
cisa cuidar mais e melhor do instituto Ibope quando
disser respeito a pesquisas no Norte do Brasil. O Ibo-
pe faz o possível para acertar nas regiões maiores,
porque gera credibilidade para o instituto, não se pre-
ocupando com as regiões mais afastadas do centro
político, administrativo e econômico do País.

Então, fica aqui o meu repúdio, a minha repulsa
ao Ibope. São 400 votos de diferença. Isso significa
que, se tivéssemos tirado 215 votos do outro candida-
to, seríamos os vencedores. Não tenho dúvida de que
essa pesquisa influenciou os indecisos, porque foi di-
vulgada no dia 29.

O Dr. Montenegro me disse que houve um de-
bate no dia 28. O debate foi uma água com açúcar e
não teve vencido nem vencedor, como a maioria dos
debates. E o povo do Amapá sabe que, jamais, num
debate como aquele um candidato tiraria tamanha di-
ferença.

Vejam que, na mesma data, a Brasmarket, corri-
gindo uma pesquisa que tinha feito colocando o PSB
frente, deu 29% para Papaleo e 28% para João Henri-
que, acertando quanto ao empate técnico, que de fato
havia naquele momento da disputa. Então, a Bras-
market acertou, no ultimo momento, porque manipu-
lou as pesquisas também num período mais afastado
das eleições. Tanto a Brasmarket quanto o Ibope er-
raram. A Brasmarket errou um pouco mais cedo, influ-
enciando certamente menos no resultado da eleição,
mas o erro do Ibope é escandaloso.

Temos de tomar providências, Senador France-
lino Pereira, que preside essa sessão, porque isso
não é justo, não é correto, não é leal. Portanto, o Se-
nado da República, o Congresso Nacional precisa co-
ibir esse tipo de coisa. Medidas ostensivas têm de ser
adotadas pelo Congresso. Ou se proíbe a publicação
de pesquisas às vésperas de eleições, ou se punem
institutos que demonstrarem, às vésperas das elei-
ções, um resultado fora da margem de erro, porque
ou eles aprimoram os seus métodos, ou têm de ser
proibidos de publicar pesquisas às vésperas de elei-
ções.

O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Concedo, com prazer, um aparte ao eminente Se-
nador Nabor Júnior.

O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – Senador
Sebastião Rocha, agradeço a V. Exª a gentileza de
conceder-me este aparte. Apresento-lhe, de início,
sinceros cumprimentos pela solidez da argumenta-
ção que está desenvolvendo, na tribuna do Senado
Federal, a respeito do resultado das eleições munici-
pais do último dia 1º, dando ênfase a alguns proble-
mas ocorridos durante a campanha e no próprio dia
da votação – principalmente o papel desempenhado
pelos chamados institutos de pesquisa. Quero, tam-
bém, aduzir a minha convicção, partilhada por grande
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parte dos membros do Congresso Nacional, sobre a
necessidade de implantação urgente de uma verda-
deira reforma política no País. Não podemos mais
conviver com esse sistema partidário e eleitoral que
aí está, propiciatório de abusos do poder econômico,
uso descontrolado da máquina político-administrativa
nas eleições e manipulação das pesquisas de opi-
nião. V. Exª acaba de formular grave denúncia contra
o Brasmarck e o IBOPE, falando de coisas que tam-
bém aconteceram no meu Estado. Lá, igualmente, fo-
mos contactados por pessoa que se dizia ligada ao
Brasmarck, a qual pediu R$30 mil para publicar uma
pesquisa favorável ao candidato da nossa coligação,
que era o ex-Senador Flaviano Melo. Não tínhamos
esse dinheiro e, mesmo que o tivéssemos, jamais
compraríamos uma pesquisa. O preço que pagamos,
decerto, foi ver um resultado favorável ao outro candi-
dato. Entre outras coisas escandalosas atribuídas ao
Brasmarck, destaco uma pesquisa, publicada às vés-
peras das eleições. Nela, um candidato a quem o
IBOPE atribuíra 1% de intenções de voto, poucos
dias antes, apareceu com surpreendentes 7%! Só
isso já desmoralizaria suas pesquisas, principalmen-
te quando as urnas lhe deram apenas 460 votos,
0,4% dos votos apurados. O próprio IBOPE também
está sob suspeita, porque, em pesquisa encomenda-
da pelos governistas, garantiu que Flaviano estava
em inferioridade perante o principal adversário – mas,
proclamado o resultado das urnas, festejamos sua vi-
tória, com mais de 3% de vantagem. Tudo isso, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, afrontando a le-
gislação, que restringe as pesquisas aos institutos
que as registrarem na Justiça Eleitoral cinco dias an-
tes da sua publicação. À vista dessa norma, requere-
mos ao Juiz Eleitoral de Rio Branco certidão que ates-
tasse a existência, ou não, de pesquisa registrada
pouco antes do dia 29; os documentos que recebe-
mos comprovam: não havia qualquer pesquisa regis-
trada. Só para situar a questão em seu tempo exato,
repito: fizemos o requerimento no dia 27, recebemos
a informação de que nada havia – e dois dias depois,
foi divulgada uma pesquisa do IBOPE, que situava o
candidato do PT na frente, com vantagem de quase
4%. É claro que isso influenciou muito o resultado da
eleição! Tínhamos pesquisas internas, realizadas
praticamente na mesma ocasião em que o IBOPE re-
alizou a sua, que situavam Flaviano bem à frente do
candidato do PT. Mas os números divulgados pelo fa-
moso instituto desalentaram muitos eleitores, que es-
tariam propensos a votar em Flaviano e não o fize-
ram, por não acreditarem em sua vitória, certamente
influenciados pelos números alardeados com base no

IBOPE. É claro, portanto, que devemos modificar, ur-
gentemente, a legislação político-eleitoral deste País,
para evitar a perpetuação de fatos como os denuncia-
dos por V. Exª, que foram também constatados no
Estado do Acre. Em alguns países não se permite a
divulgação de pesquisas às vésperas das eleições,
pois elas, comprovadamente, afetam muitos eleito-
res, principalmente o vasto contingente de indecisos.
Mas a manipulação de pesquisas não foi o único fe-
nômeno nefasto das últimas eleições. Pediria a per-
missão de V. Exª para citar outro fato, ocorrido no mu-
nicípio acreano de Brasiléia, onde o nosso candidato
se viu impugnado pelo Ministério Público, junto à Pri-
meira Instância. Deferido o registro, dele houve recur-
so ao Tribunal Regional Eleitoral, que lhe deu provi-
mento. A questão foi dirimida pelo Tribunal Superior
eleitoral, no dia 29 de setembro, com a determinação,
por unanimidade dos sete Ministros, de que se fizes-
se em definitivo o registro contestado. Os adversári-
os, não satisfeitos, forjaram e distribuíram à sorrelfa
um panfleto, que está aqui em minhas mãos, onde
usam falsamente o nome do candidato para lhe atri-
buir uma absurda desistência da disputa. Usaram seu
nome e até mesmo sua foto, sob um texto criminosa-
mente mentiroso, que concluía com um pretenso pe-
dido aos eleitores para que, ao invés de votarem nele,
apoiassem outro candidato, o do PMN. Tudo na vés-
pera da eleição, Srs. Senadores! O resultado com-
prova o papel deletério desempenhado pela fraude: o
candidato do MDA, que, nas pesquisas, tinha 10% de
vantagem sobre o segundo colocado, acabou per-
dendo as eleições por apenas 201 votos. Quantos
desses votos lhe terão sido roubados pelo panfleto
mentiroso e criminoso, que seus adversários forjaram
e espalharam, poucas horas antes do pleito? Gosta-
ria, nobre Senador Sebastião Rocha, de encerrar este
aparte com uma outra referência ao peso das pesqui-
sas eleitorais nos resultados finais das eleições. E deixo
para V. Exª, e os demais nobres representantes, uma
pergunta inquietadora: até que ponto a divulgação de
um prognóstico equivocado, dolosamente ou não,
pode influir no resultado final? Que influi de alguma
forma, isso é incontestável – porque atinge em cheio
os chamados ”indecisos“, aqueles que só definem suas
preferências na última hora. Por isso, solidarizo-me
com V. Exª e vou-me empenhar, juntamente com ou-
tros companheiros, no sentido de promover a reforma
política e eleitoral de que o País está necessitando,
para que as eleições sejam realmente um fiel espelho
da vontade da sua população. Muito obrigado pelo
aparte.
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Obrigado a V. Exª, Senador Nabor Júnior.

A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Ouço V. Exª com satisfação.

A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Nobre
Senador Sebastião Rocha, depois da exposição de
V. Exª nessa tribuna, cheguei à conclusão de que
essa prática está se tornando uma rotina, principal-
mente na Região Norte, da qual somos representan-
tes. Por exemplo, a IstoÉ publicou pesquisa da Bras-
market em que o candidato à reeleição para a Prefei-
tura de Boa Vista estava com 80% de aprovação po-
pular. Um candidato que tem 80% de aprovação pela
sua administração não pode ter um resultado insigni-
ficante em uma pesquisa de intenção de votos.
Então, eles publicaram, primeiramente, o que era cor-
reto de todas as capitais. Posteriormente, ligaram
para o Secretário de Comunicação da Prefeitura, o Sr.
Rui Figueiredo – ele declarou isso até na televisão –,
solicitando R$30 mil para publicar, na sua pesquisa
de intenção de voto, o atual prefeito em primeiro lu-
gar. O Secretário comunicou isso para o Prefeito, que
falou que não ia pagar nada para a Brasmarket. Qu-
ando o Sr. Rui Figueiredo ia dizer que o Prefeito não
havia aceitado a proposta, disseram que isso não se-
ria necessário, porque o esposo da candidata já lhes
havia pagado um valor mais alto. E, realmente, foi pu-
blicada uma diferença bem avantajada para a outra
candidata. O Ibope agiu da mesma maneira. Na
IstoÉ, a Brasmarket publicou duas vezes, deixando
em segundo lugar o atual prefeito. O Ibope utilizou a
TV Amazônia. Na primeira vez, quando isso foi publi-
cado no jornal local – que dá até mais credibilidade
para o povo, já que as pessoas julgam que a pesquisa
não é feita pelo candidato –, eu própria liguei para o
Ibope, falei com um de seus diretores e lhe encomen-
dei uma pesquisa apenas para Boa Vista. Ele me res-
pondeu que, há 20 anos, o Ibope tinha exclusividade
com a Rede Globo. Acrescentou, entretanto, que po-
dia até aceitar que fizéssemos a pesquisa, mas que, a
não ser que houvesse a anuência do Presidente da
TV Amazônia, não poderíamos publicá-la, em razão
da exclusividade com a Rede Globo, que, na nossa
região, era representada pela TV Amazônia. Portan-
to, a conclusão a que chegamos é de que não existe
veracidade nem credibilidade nessas pesquisas, em
virtude da exclusividade de quem pode encomendar,
de quem pode publicar e até mesmo de quem paga
mais para poder ter o primeiro lugar. Em um eleitora-

do como o do seu Estado, o do Acre e o de Roraima,
em que as pessoas dependem muito do Poder Públi-
co – no nosso Estado, não há indústrias, e a maioria
das pessoas, que não são funcionários públicos, para
prestar serviços ou construir obras, depende exclusi-
vamente do Poder Público –, quando se sabe que um
candidato está na frente, prevalece a indução. Os se-
nhores sabem que a indução é muito satisfatória para
quem apresenta pesquisa favorável nos últimos dias
que antecedem as eleições, como ocorreu no dia 29,
no nosso Estado, quando o Ibope – como falou o Se-
nador do Acre – publicou uma pesquisa favorecendo
outros candidatos. Meu caro Colega, hoje, nem sem-
pre os verdadeiros líderes são os que se apresentam
com resultado satisfatório nas eleições. Além de as
pesquisas não serem verídicas, existe ainda a mani-
pulação da compra de voto no dia da eleição ou nos
dias que a antecedem, as propagandas são exagera-
das, e, como se sabe, as bocas-de-urna são pratica-
das por parte dos candidatos. Em um eleitorado pe-
queno como o nosso, contratam-se até dez mil bo-
cas-de-urna, que distribuem kits de propaganda com
boné, camisa e dinheiro. Não adianta haver leis, se
elas não são cumpridas. Não obstante, quero aqui
ressaltar a lisura do Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral, que, em decorrência de acontecimentos em
1998, foi tão precavido, que até pediu a força federal
e conseguiu. No dia, foi tudo muito bonito, mas, fora
da vista dos desembargadores, muitas coisas aconte-
cem. É preciso que se tomem as devidas providênci-
as. Caso contrário, daqui a alguns anos, não sei quais
serão os candidatos sérios que irão conseguir sobre-
viver politicamente, alcançando bons resultados, já
que a opinião pública muda de uma hora para outra
diante dessas pesquisas que não são verídicas. E a
Brasmarket agiu dessa forma em 1998, como tam-
bém neste ano. E, se não forem tomadas providênci-
as muito sérias, essa empresa atuará em 2002 e nos
anos subseqüentes. Quero parabenizar V. Exª pela
coerência do seu discurso e dizer que estou solidária
também para apresentarmos um projeto que possa
modificar essas coisas que ainda acontecem no nos-
so País.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Muito obrigado, Senadora Marluce Pinto.

Voltando à questão da Basmarket, é importante
que seja feito um esclarecimento por parte da direção
do Instituto, porque se comenta que as pesquisas são
feitas por telefone. Que seriedade pode ter uma pes-
quisa dessa natureza? Por outro lado, a manipulação
de institutos de fundo de quintal é algo corriqueiro,
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que ocorre em todos os Estados, em todas as elei-
ções, inclusive nas eleições de Macapá.

A IstoÉ divulgou a pesquisa da Brasmarket em
que, quinze dias antes das eleições, o Papaleo esta-
va na frente, com 35% a 31% dos votos – corrijo esse
dado, porque ainda agora falei que havia sido 29% a
28%. O Ibope colocou o candidato do Governador na
frente. Cada um dos outros candidatos tinha um insti-
tutozinho local que colocava o seu candidato na fren-
te. O escândalo é que exatamente a Brasmarket e o
Ibope estejam participando desse processo de mani-
pulação. Para esse processo, não há um outro nome;
ele não pode receber uma outra denominação. Isso é
manipulação até que provem o contrário ou é um erro
que descredita esses institutos de pesquisa no resto
do País. Se erram em Macapá, com mais de 15 pon-
tos percentuais, vão errar em São Paulo, no Rio de
Janeiro. Assim, todo o povo brasileiro deve saber que
esses institutos não detêm aquela credibilidade que
parecem possuir.

Quero, ainda nesse âmbito das pesquisas, fazer
um apelo ao Instituto DataFolha e ao Instituto Vox Po-
puli, para que pesquisem também a região mais po-
bre do País, os Estados menores, para reduzir esse
grau de influência da Brasmarket e do Ibope, porque
é quase impossível se manipularem, ao mesmo tem-
po, quatro institutos. Credito hoje como um dos insti-
tutos mais sérios deste País o DataFolha. E vou fazer
um apelo ao Instituto DataFolha, à sua Diretoria, à
sua Presidência, para que também pesquise a Re-
gião Norte do Brasil. Faço esse apelo, porque acredi-
to que esse instituto tem mais respeitabilidade e mais
seriedade do que os outros que estão aí a demonstrar
total incapacidade de acerto quanto às eleições ou
que, então, estão submissos à manipulação do poder
econômico e do poder político nos Estados menores
da Federação.

A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – V. Exª me
concede um aparte novamente?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Ouço V. Exª com prazer.

A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Senador
Sebastião Rocha, contactei com o DataFolha à épo-
ca, porque queríamos apresentar pesquisas, só que
existe a exclusividade com a Folha de S.Paulo. O
DataFolha tem exclusividade com a Folha de S.Pau-
lo, e o Ibope tem exclusividade com a Rede Globo.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Mas é importante que os diretores da Folha de
S.Paulo façam um esforço para também pesquisar

nos Estados menores da Federação, nos Estados
mais longínquos do centro econômico do País.

A minha intenção, se eu tiver o apoio do Bloco, é
apresentar um requerimento de CPI sobre a atuação
dos institutos de pesquisa nessas eleições e também
solicitar uma revisão na legislação eleitoral quanto à
divulgação das pesquisas eleitorais.

Eu dizia – quero concluir, porque outros Parla-
mentares também estão inscritos ainda nesta sessão
– que o Governador Capiberibe se especializou em
um outro assunto que é muito grave e que precisa da
atenção do Judiciário em nível nacional, tanto no Tri-
bunal Superior Eleitoral, como no Supremo Tribunal
Federal e no Superior Tribunal de Justiça.

Parece que o Governador Capiberibe descobriu
o caminho e chegou a uma fábrica de liminares em ní-
vel nacional. Todas as decisões do Tribunal de Justi-
ça do Amapá, que é um Tribunal isento – dizem até
que tem uma tendência favorável ao Governador, do
que discordo, pois penso que o Tribunal é imparcial –,
são derrubadas pelo Governador, com uma agilidade
incrível, por meio de liminar.

E, nesse processo eleitoral, o Ministro Maurício
Corrêa, com quem vou conversar – estou solicitando
uma audiência –, já concedeu duas ou três liminares
favoráveis ao Governador, às vezes sem sequer aus-
cultar o Judiciário local. Cito como exemplo o caso da
prisão em flagrante do Procurador do Governo do
Estado, em que o Ministro Maurício Corrêa, em uma
decisão tomada quatro ou cinco horas depois da pri-
são, sem aquilatar as suas razões, mandou relaxá-la
imediatamente, liberando aquela autoridade do seu
constrangimento, sem sequer ouvir o Corregedor Ele-
itoral, Dr. Mário Gutierrez, Desembargador do Tribu-
nal de Justiça.

Por que o Governador encontrou esse cami-
nho? Porque há em Brasília – isto é muito grave, Srªs
e Srs. Senadores, Srs. da Imprensa – escritórios es-
pecializados que pertencem a parentes de Ministros
do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior
Eleitoral e do Superior Tribunal de Justiça e que facili-
tam, portanto, a reversão dessas questões no Judi-
ciário, em nível federal. Por meio desses escritórios, o
Governador João Capiberibe tem conseguido muitas
liminares que lhe são favoráveis. Agora, caminhamos
para um outro estágio no Estado do Amapá.

Essas eleições demonstram claramente o fra-
casso do Plano de Desenvolvimento Sustentável –
PDSA, do Governador Capiberibe. Não digo que esse
não é um plano bom. Do ponto de vista ideológico e
conceitual, esse é um plano saudável, mas, na práti-
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ca, não avançou. O Governador não implementou as
ações prometidas, e o fracasso do PDSA reflete-se
no resultado das eleições. O Partido de S. Exª, na
própria área urbana, perdeu em Macapá e na maioria
dos Municípios. Venceu a eleição apenas em cinco
de 16 Municípios, enquanto o PDT, sem qualquer es-
trutura econômica, venceu em três Municípios. E foi
derrotado nos Municípios maiores, como Santana e
Laranjal do Jari. Isso demonstra também que a popu-
lação de Macapá e do resto do Amapá não está satis-
feita com este Plano de Desenvolvimento Sustentá-
vel.

Mas estamos caminhando para uma outra situa-
ção de gravidade no Estado do Amapá. Quero, por-
tanto, alertar a Nação a esse respeito. Na próxima se-
mana, deve ser votado o impeachment do Governa-
dor Capiberibe. A Assembléia acatou denúncia, for-
mou uma Comissão Processante, que, por meio do
parecer do Relator, Deputado Edinho Duarte, consi-
derou procedentes os argumentos elencados pelos
denunciantes e, portanto, foi favorável ao afastamen-
to do Governador Capiberibe. A votação deve ser fei-
ta na terça-feira. Não queremos antecipar qualquer
resultado, mas há uma tendência muito grande de
que o Governador seja afastado naquela data.

É importante que os Partidos, em nível nacional
– PT, PSB, PDT, PCdoB, Partidos que têm sido soli-
dários ao Governador João Capiberibe, exceto o
PDT, em que apenas algumas lideranças, isolada-
mente, têm manifestado essa solidariedade –, bus-
quem compreender melhor o processo que acontece
no Estado do Amapá, onde a corrupção, de fato, está
infiltrada, envolvendo a Assembléia Legislativa, o Tri-
bunal de Contas e também o Governo do Estado.

Tenho dito e repetido que, se o Governador for
afastado, será por uma denúncia muito grave de des-
vio de recursos do Fundef, o que, aliás, está sendo
examinado pelo Ministério Público Federal e pelo Mi-
nistério da Educação. O meu temor, a minha preocu-
pação é que aconteça um grande quebra-quebra ou
qualquer fato lamentável em função da votação, na
próxima terça-feira, na Assembléia Legislativa, do im-
peachment do Governador. Isso porque, a primeira
vez em que lá se votou uma matéria que era contra os
interesses do Governador, os seus aliados quebra-
ram a Assembléia, tendo, inclusive, ocorrido tiros
dentro do plenário da Assembléia.

Portanto, faço um apelo à população, aos alia-
dos do Governador, assim como a seus opositores,
para que tenham um comportamento democrático e
procurem realizar uma manifestação pacífica e ordei-

ra. Quanto ao Governador, se S. Exª for afastado pela
Assembléia Legislativa, que recorra às instâncias le-
gais se sentir que houve qualquer erro na condução
do processo de seu afastamento.

Durante a manifestação da população em frente
ao TRE e na passeata que envolveu mais de dez mil
pessoas, tanto eu como o Presidente do PDT, Depu-
tado Valdez Goes, assim como o candidato Papaleo,
tivemos todo o cuidado de estimular uma manifesta-
ção ordeira e pacífica, e assim aconteceu. Não houve
qualquer ato de vandalismo ou situação de risco para
nenhum segmento da população, muito menos para o
TRE, onde a massa humana se concentrou.

Esta mesma expectativa tenho também com re-
lação aos aliados e até mesmo aos não aliados do
Governador: que tenham um comportamento demo-
crático, pacífico e ordeiro quando da manifestação.
Hoje há uma grande revolta da população em função
dos resultados das eleições e, como o Governador
detém uma minoria de aliados, esses podem querer
tumultuar o processo de votação e, com isso, gerar
um conflito que não interessa para o Amapá. O nosso
Estado tem-se consagrado cada vez mais pela or-
dem, pela passividade, pela paz, eu diria, na condu-
ção do processo político-eleitoral, apesar das diver-
gências e discordâncias com relação aos procedi-
mentos e aos resultados das eleições.

Portanto, a nossa posição tem sido sempre pela
paz, pela ordem, pela tranqüilidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 3º Se-
cretário.

Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, de-
ixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pela Sra. Marluce Pinto, Suplente de Secre-
tário.

Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, a Sra Marluce Pinto, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Francelino Pereira.

Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Francelino Pereira deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pela
Sra. Marluce Pinto, Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Pas-
so a palavra ao nobre Senador Francelino Pereira.
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O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Srª Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, Belo Horizonte será a sede do
Centro Brasileiro de Treinamento Olímpico. A decisão
está tomada e a sua concretização envolve todo o
complexo esportivo da Pampulha, ou seja, a Universi-
dade Federal de Minas Gerais, o Mineirão e o Mineiri-
nho. Os equipamentos esportivos existentes e em
operação na Universidade viabilizam plenamente a
realização da obra que vai projetar Minas Gerais no
cenário esportivo do País e do mundo.

Testemunhamos, com muita alegria e orgulho, na
última sexta-feira, dia 6 do corrente, em Belo Horizon-
te, na sede da UFMG, a assinatura do convênio firma-
do entre o Ministério do Esporte e Turismo, a Universi-
dade Federal de Minas Gerais e a Secretaria Estadual
de Esportes, visando a elaboração do estudo de viabi-
lidade para implantação do Centro Brasileiro de Trei-
namento Olímpico, na capital de Minas Gerais.

Esse estudo é o primeiro passo para a definição
e a realização da obra. O documento foi assinado
pelo Ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles,
pelo Reitor da Universidade Federal de Minas Geras,
UFMG, Francisco César de Sá Barreto, e pelo Secre-
tário de Esportes de Minas Gerais, Sérgio Bruno Ze-
chi Coelho. Este orador e o eminente Senador Arlindo
Porto tivemos a honra de subscrever o convênio.
Com ele, deu-se a partida para a concretização de
significativa importância para o esforço de recupera-
ção do esporte olímpico brasileiro, cujo desempenho
nas Olimpíadas de Sydney, na Austrália, esteve muito
aquém de nosso potencial.

A iniciativa não poderia ser mais oportuna. Nes-
ta segunda-feira, o Vice-Presidente Marco Maciel,
que estava no exercício da Presidência da República,
anunciou que o Governo Federal vai lançar breve-
mente um plano para o desenvolvimento do esporte
no Brasil, dessa vez específico para a formação de
atletas olímpicos. Marco Maciel anunciou que o plano
se chamará Planejamento Estratégico do Esporte
Brasileiro Rumo a 2004 e 2008. O objetivo é claro: ga-
rantir a participação dos atletas brasileiros nas duas
próximas Olimpíadas, à altura da importância do Bra-
sil no cenário mundial dos esportes. O Centro Brasile-
iro de Treinamento Olímpico é, assim, o ponto de par-
tida para a execução desse grande projeto nacional.

Na verdade, a idéia da construção do Centro
Brasileiro de Treinamento Olímpico foi plantada antes
mesmo das Olimpíadas de Sydney e do anúncio ofici-
al do novo plano governamental. Em 16 de agosto
passado, por ocasião da realização, em Belo Hori-

zonte, do Fórum Nacional das Escolas Superiores de
Educação Física, o Ministro de Esporte e Turismo,
Carlos Melles, fez uma visita à Escola de Educação
Física da Universidade Federal de Minas Gerais, oca-
sião em que assumiu solenemente o compromisso de
levar adiante o projeto do Centro. Presentes àquela
visita, testemunhamos, na ocasião, o interesse mani-
festado pelo Ministro para a rápida definição de um
projeto que, aproveitando a estrutura de equipamen-
tos esportivos existentes na UFMG, tornasse uma re-
alidade o primeiro Centro Brasileiro de Treinamento
Olímpico.

Sr. Presidente, não há lugar melhor do que a
Universidade Federal de Minas Gerais para abrigar
as instalações do Centro Brasileiro de Treinamento
Olímpico. Com os seus 73 anos de existência, a
UFMG consolidou-se como uma das melhores do
País. Conta, atualmente, com 27 mil alunos nos seus
44 cursos de graduação e 90 cursos de
pós-graduação, 2.500 professores e 4 mil funcionári-
os técnicos administrativos. Na última avaliação da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do
Ensino Superior (Capes), do Ministério da Educação,
a pós-graduação foi considerada a melhor e a mais
homogênea do País. Os cursos de graduação têm
obtido também excelentes qualificações na avaliação
do Ministério da Educação. E o mais importante: do
complexo da UFMG faz parte a Escola de Educação
Física, federal, instituída há 30 anos, com seus 1.300
alunos, aos quais são oferecidos cursos de especiali-
zação nas áreas de treinamento esportivo e ortopedia
esportiva, além de curso de Mestrado em Treinamen-
to Esportivo, único no Brasil com essa área de con-
centração.

No complexo esportivo da UFMG funciona tam-
bém o Sistema Brasileiro de Documentação e Infor-
mação Desportiva, o Sibradid, único no Brasil, que ar-
mazena 4.500 registros bibliográficos, disponíveis
para os interessados também na Internet. O Sibradid
opera em conexão com uma das melhores bibliotecas
esportivas brasileiras, com 10.500 livros, 71 periódi-
cos e 870 teses.

Finalmente, junto à Escola de Educação Física
da UFMG funciona um Centro de Excelência Esporti-
va que possui notável infra-estrutura de laboratórios
de pesquisa em diversas áreas, entre elas as de Psi-
cologia do Esporte, Biomecânica, Fisiologia do Exer-
cício e Prevenção de Lesões Esportivas.

Dispõe ainda de um Centro de Multimídia que
conta com sofisticado equipamento para a análise di-
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gitalizada de jogos, todos fazendo parte do Centro
Esportivo Universitário - CEU.

Do ponto de vista da funcionalidade e da facili-
dade de acesso dos atletas e do público, o Centro
Brasileiro de Treinamento Olímpico se integrará ao
espaço desse complexo esportivo da UFMG, que ain-
da inclui o Mineirão e o Mineirinho.

Construído em 1965 pelo então Governador
Magalhães Pinto, o Mineirão, Estádio Governador
Magalhães Pinto, tem uma área construída de 300 mil
metros quadrados, 110 metros de comprimento e 75
metros de largura, alojamento para 570 pessoas, 35
bares, 38 cabines de Rádio e TV e uma pista de coo-
per, de mil metros. Até agora, 2.741 jogos foram reali-
zados no Mineirão, que já chegou a receber um públi-
co de 132.834 pessoas, num jogo do campeonato mi-
neiro em 1997.

Já o Palácio dos Esportes, que o público chama
carinhosamente de Mineirinho, teve sua construção
iniciada pelo então Governador Rondon Pacheco, e
concluída durante a nossa Administração no Governo
de Minas, quando foi inaugurado com o nome do jor-
nalista Felipe Drumond. Sua área construída é de 80
mil metros quadrados, comportando um público de
24.482 pessoas acomodadas em cadeiras, arquiban-
cadas e arena. Desde sua inauguração, foram reali-
zados 442 eventos desportivos e culturais no Mineiri-
nho, prestigiados por um público de mais de 3 mi-
lhões de pessoas.

Todo esse complexo, reunido em um só lugar,
no espaço da Pampulha, situa-se nas vizinhanças do
aeroporto, com fácil acesso pelas diferentes avenidas
que demandam ao centro e aos principais bairros de
Belo Horizonte e da região metropolitana.

As novas instalações programadas complemen-
tarão o Centro Brasileiro de Treinamento Olímpico,
que, na verdade, já está delineado no complexo des-
portivo da UFMG, embora não com toda a estrutura
recomendada.

Essa nova estrutura, em fase de definição, com-
põe-se dos seguintes equipamentos: um pavilhão co-
berto, com 7.200 m², para abrigar uma piscina se-
mi-olímpica, já existente, e quadras de voleibol, han-
debol, basquetebol e outros esportes de quadra. Um
conjunto de três piscinas, sendo duas olímpicas e
uma semi-olímpica, conjugada com um setor especí-
fico para saltos ornamentais. Mais uma piscina olím-
pica preparada para receber público nas arquibanca-
das com capacidade para 3.500 pessoas, conjunto
que ocupará um espaço de 3.500 m² e será dotado de
toda tecnologia moderna em equipamentos. Um giná-

sio coberto destinado a jogos e eventos oficiais com
capacidade para 4 mil pessoas, permitindo competi-
ções de todos os esportes de quadra, ocupando uma
área de 2.600 metros quadrados. Um pavilhão de lu-
tas de 3.500 metros quadrados para abrigar a ativida-
de de judô, tae-kwen-do, greco-romana, boxe e ou-
tras.

Está previsto um alojamento com 20 a 40 apar-
tamentos e 1060 metros quadrados, destinado a re-
ceber equipes em treinamento, nacionais e estrangei-
ras, e um heliponto, para permitir flexibilidade e velo-
cidade de deslocamento entre as áreas de interesse.
Outro alojamento, para abrigar 252 pessoas, será
construído utilizando-se o quinto andar do Mineirinho.

A pista de atletismo, já existente, receberá novo
piso, interligando-se ao Centro de Treinamento por
um túnel que será construído sob a Avenida Presi-
dente Carlos Luz.

Todo esse conjunto, integrado numa só área fí-
sica e interligado por ruas e avenidas, se constituirá
no Centro Brasileiro de Treinamento Olímpico, ofere-
cendo treinamento para grande parte dos esportes
praticados numa Olimpíada.

Sr. Presidente, a integração do Centro Brasileiro
de Treinamento Olímpico no espaço desportivo da
Universidade Federal de Minas Gerais, constituindo
uma só unidade espacial, ensejará a execução de um
projeto de recuperação de toda a Pampulha.

Tal iniciativa, de imperiosa e urgente execução,
deverá abranger um projeto de restauração da Lagoa
da Pampulha, cartão postal de Belo Horizonte, obra
de iniciativa de Juscelino Kubitschek, quando Prefeito
da capital, e que traz a indelével marca do talento de
Oscar Niemeyer.

O projeto deverá transformar a Lagoa da Pam-
pulha novamente em um espaço cultural, esportivo e
de lazer para a população de Belo Horizonte e da re-
gião metropolitana.

Da mesma forma é imprescindível a plena utili-
zação do aeroporto de Confins, construído no meu
Governo, sem dúvida um dos mais modernos aero-
portos do País.

A construção de uma via expressa de ligação en-
tre o aeroporto de Confins e o centro da cidade é provi-
dência indispensável, para permitir o rápido desloca-
mento dos usuários, evitando os transtornos atuais.

O Ministro dos Esporte e Turismo, Carlos Melles,
já manifestou sua disposição de empenhar-se nos es-
forços visando à plena utilização da capacidade opera-
cional do aeroporto de Confins, e só temos razões
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para acreditar que ele terá êxito em sua iniciativa, até
no interesse do turismo nacional e internacional.

Essa proximidade, além disso, permitirá uma re-
dução acentuada dos investimentos necessários à
implantação do Centro Brasileiro de Treinamento
Olímpico. Basta dizer que a restauração dos equipa-
mentos esportivos já existentes na UFMG e a cons-
trução dos novos exigirão investimentos inferiores a
R$15 milhões, já contabilizados todos os custos.

A primeira etapa do projeto está praticamente
vencida, com a assinatura do convênio, que possibili-
tará a conclusão do estudo de viabilidade do projeto
do Centro.

A segunda etapa prevê a montagem de um mo-
delo de gestão compartilhada, envolvendo a Universi-
dade Federal de Minas Gerais, a Secretaria de Espor-
tes do Estado, o Comitê Olímpico Brasileiro e a inicia-
tiva privada, que possibilite a plena operacionalização
do Centro Brasileiro de Treinamento Olímpico.

Sr. Presidente do Senado, em suas diferentes
formas de expressão, o esporte é um forte compo-
nente cultural na vida do cidadão de qualquer país. O
esporte tem raízes na própria história da humanida-
de, interagindo com as culturas e as religiões de to-
dos os povos.

O esporte olímpico, nascido na Grécia antiga
e revigorado no final do século passado, evolui com
a sociedade globalizada e exige de seus pratican-
tes a busca incessante de seus próprios e crescen-
tes limites.

Evidentemente, para que o esporte olímpico
possa evoluir e acompanhar a expansão cultural e in-
dustrial dos povos, as ações visando ao seu desen-
volvimento devem estar interligadas, pois cada uma
de suas formas de expressão depende de outras para
se obter o máximo de resultados.

Exige, também, a montagem de um arcabouço
institucional, em nível mundial e nacional, para admi-
nistrar um mundo esportivo cada vez mais complexo,
inclusive com a agregação de novas modalidades es-
portivas.

No âmbito mundial, temos o Comitê Olímpico
Internacional – COI –, fundado em 23 de junho de
1894 pelo educador Barão Pierre de Coubertin, hoje
integrado por cento e noventa e nove países.

Em nível nacional, temos o Comitê Olímpico
Brasileiro – COB –, fundado em 1914, constituído por
vinte e sete confederações filiadas, mais dezesseis
federações reconhecidas e três federações vincula-
das, nas diferentes modalidades olímpicas.

O objetivo do COB é garantir a participação de
atletas brasileiros em torneios internacionais, sobre-
tudo os jogos regionais, como, no caso brasileiro, os
Jogos Pan-americanos e as Olimpíadas.

Para isso, é fundamental investir, quantitativa e
qualitativamente, no treinamento dos atletas, para
que eles possam integrar os grupos de elite nacional
e internacional, e assim reunirem condições de parti-
cipar, com êxito, em competições internacionais.

Esse investimento, naturalmente, envolverá a
colaboração, por meio de parceria, com a iniciativa
privada de Minas e do País. E o instrumento para via-
bilizar projetos dessa natureza, largamente utilizado
sobretudo nos países desenvolvidos, é o Centro Bra-
sileiro de Treinamento Olímpico, que reúne num só
espaço físico os equipamentos para a prática da mai-
oria dos esportes olímpicos.

Assim, Sr. Presidente, Minas sediará logo mais,
em sua Capital, a nossa querida Belo Horizonte, o pri-
meiro e mais completo Centro Brasileiro de Treina-
mento Olímpico, envolvendo a Universidade Federal
de Minas Gerais e todo o complexo desportivo da
Pampulha.

Esse é o caminho que começaremos a trilhar
por Minas Gerais, com vistas a transformar o Brasil,
dentro de poucos anos, em uma potência olímpica.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores.

Durante o discurso do Sr. Francelino
Pereira, a Sra. Marluce Pinto, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) – Concedo
a palavra à Senadora Marluce Pinto, por permuta com
o Senador Moreira Mendes, pelo prazo regimental.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia cinco
de outubro próximo passado, o Estado de Roraima
completou dez anos de sua transformação de Territó-
rio Federal em Estado. Foi um trabalho muito árduo,
como constituintes nos idos de 1986 a 1988, conse-
guirmos essa transformação. Havia horas em que
pensávamos até em desistir, tamanhas as dificulda-
des que se apresentavam. Muitos e muitos constituin-
tes nos alertavam de que seria impossível a transfor-
mação do Território em Estado, em decorrência de
sua pequena população.

Entretanto, nós, que lá vivíamos e acompanhá-
vamos a situação política do ex-Território, sabíamos
das dificuldades que sempre enfrentávamos, princi-
palmente porque não tínhamos o privilégio de esco-
lher nossos governantes. Por isso, lutamos até o final
dos trabalhos e conseguimos, num esforço muito
grande dos líderes, que representavam seus parti-
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dos, que fossem aprovadas as nossas emendas nos
acordos de liderança. Àquela época, lá estávamos
eu, como Deputada Federal, o atual Senador Mozaril-
do Cavalcanti, o ex-Deputado Otomar de Souza Pinto
e o ex-Deputado Chagas Duarte. Éramos os quatro
representantes do ex-Território de Roraima.

No dia 5 de outubro, tivemos a satisfação, na
promulgação da Carta Magna de 1988, de lá ver
constar os novos Estados de Roraima e Amapá, e a
criação do Estado do Tocantins. Representantes dos
ex-Territórios do Amapá e de Roraima, tivemos a pre-
ocupação de apresentar uma emenda – e conseguir-
mos sua aprovação – para que os novos Estados se
instalassem apenas após a posse do primeiro Gover-
nador eleito, no ano de 1990.

Assim aconteceu. Em 1990, o povo de Roraima
teve o privilégio de escolher o seu governante. Os pri-
meiros meses foram de muita luta. Àquela época, já
estávamos aqui, como as primeiras mulheres eleitas
para o Senado da República, eu e a nossa ex-colega
Júnia Marise, de Minas Gerais.

Com a posse do Governador e com a instalação
do novo Estado, as dificuldades se apresentaram, até
porque o novo Estado herdou do ex-Território uma dí-
vida de US$85 milhões. Era uma dívida impagável.
Entretanto, com muito trabalho, persistência e otimis-
mo, conseguimos do então Presidente da República
a absorção da dívida pelos cofres públicos da União.

E o trabalho continuou. Nos primeiros quatro
anos, houve muitas lutas e dificuldades, mas conse-
guimos que todos os Poderes fossem instalados. O
Estado realmente tomou forma. Houve uma migração
ordenada. Só na capital foram construídas, em regi-
me de mutirão, mais de seis mil casas de alvenaria,
doadas às famílias carentes. O Tribunal de Justiça e o
Tribunal de Contas também foram instalados, exer-
cendo, em sua plenitude, todas as suas obrigações.

Portanto, orgulhamo-nos do trabalho que fize-
mos na Constituinte para a criação daquele Estado
promissor, cujos políticos têm demonstrado respon-
sabilidade para com o seu povo. Hoje, já temos quase
300 mil habitantes.

Congratulo-me com os políticos de Roraima
pela coragem que sempre tiveram para obtenção de
seus objetivos.

Sr. Presidente, sempre nos dedicamos às con-
quistas de verbas para que o nosso Estado nunca de-
cepcionasse o seu povo, tendo em vista o trabalho
que os quatro Deputados Constituintes fizeram àque-
la época. Quando iniciamos nossa gestão, muitos ro-
raimenses não acreditavam que estávamos agindo
corretamente tendo em vista toda aquela transforma-
ção. Mas nós, políticos aqui em Brasília, que estáva-
mos acompanhando os trabalhos da nova Carta Mag-
na, sabíamos que figurar como Território Federal se-
ria regredir não só no que se refere à participação dos

Deputados Federais – ficaríamos apenas com dois
representantes –, mas até pela maneira como iria ser
dirigido o então Território de Roraima. Anteriormente,
como Território, éramos subordinados ao Ministério
do Interior. Mas com a sua extinção, ficamos subordi-
nados ao Ministério da Justiça.

Portanto, as dificuldades eram inúmeras: não tí-
nhamos universidade, não tínhamos os Poderes
constituídos. Quando alguém precisava de um habe-
as corpus, tínhamos que recorrer a Brasília. Enfim,
era uma situação até humilhante.

Hoje, vejo com bons olhos – e sou muito grata –
que o nosso trabalho foi bastante valioso. Consegui-
mos, após a transformação e a instalação do novo
Estado, até mesmo o asfaltamento da BR-174. O pri-
meiro Governador eleito conseguiu asfaltar 300 km
da BR-174 com recursos do próprio Estado. Àquela
época, não conseguimos recursos junto à União.
Então, o Governador Ottomar de Souza Pinto levou o
asfalto até a cidade de Porto de Caracaraí, e o con-
cluiu da Capital Boa Vista até a fronteira com a Vene-
zuela. No entanto, era obrigação do Governo Federal
realizar o asfaltamento até a Venezuela, já que existia
um contrato firmado entre os dois países: Brasil e Ve-
nezuela. Ou seja, o Brasil e a Venezuela levariam o
asfalto até a fronteira. Foi exatamente o primeiro Go-
vernador eleito que resgatou aquele débito contratu-
al, asfaltando a BR com recursos do Estado. E não fi-
cou só aí. Tínhamos, e ainda hoje temos, a nossa
energia produzida por máquinas, consumido bastan-
te óleo diesel; no entanto, o mesmo Governador
construiu a Hidrelétrica do Jatapu no sul do nosso
Estado – também tenho orgulho de dizer – com recur-
sos do nosso próprio Estado, e sem sacrificá-lo.

Sr. Presidente, no decorrer dos seus quatros
anos de administração, S. Exª jamais contraiu qual-
quer empréstimo interno ou externo, ou fez transfe-
rências de empréstimos para o próximo Governo. S.
Exª não deixou nenhuma dívida para que fosse res-
gatada nas administrações subseqüentes.

Por isso, hoje, congratulo-me com o povo do
nosso Estado pelos dez anos de sua instalação e pe-
los doze de sua criação.

Sr. Presidente, ative-me a essas informações
para que o povo brasileiro saiba que há algo errado
com os Estados que se encontram endividados hoje e
que, por isso, sacrificam os cofres públicos. Por que
que um Estado como o nosso, que não tem indústri-
as, cuja pecuária e agricultura ainda são incipientes,
pôde asfaltar 300km da BR-174 e mais 40km, dos 85
totais da BR-401, que liga o nosso Estado à antiga
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Guiana Inglesa, e não se sacrificou fazendo emprésti-
mos?

Sr. Presidente, não entendo por que as estradas
do nosso País se encontram completamente deterio-
radas, e as dívidas estaduais cada vez maiores, ten-
do o povo que responder por tudo isso com o paga-
mento de impostos.

É bastante fácil constar que nós, de um Estado
pequeno, com uma pequena representação aqui no
Congresso Nacional – somos 8 Deputados Federais,
embora no Senado, como todos sabem, a represen-
tação é igualitária: 3 Senadores para cada Estado –, a
custo de muito sacrifício, de muita peregrinação pelos
Ministérios estamos conseguindo que o nosso Estado
não se torne inviável. Sr. Presidente, existem outras si-
tuações, um tanto indefinidas, que já podiam ter sido
resolvidas. Refiro-me ao caso da demarcação das ter-
ras indígenas. Isso é um problema, Sr. Presidente e
nobres Colegas. Apesar de não termos deixado esse
assunto de lado nesses 12 anos ainda não consegui-
mos resolvê-lo. Mas uma coisa temos conseguido: não
deixamos que injustiças sejam praticadas.

Sr. Presidente, aproveito essa oportunidade, em
que me congratulo com o povo de Roraima, para soli-
citar aos nobres Senadores que a partir do ano 2.001
– porque o ano 2.000 praticamente chega ao fim, já
que agora, nos dedicaremos aos trabalhos da Comis-
são de Orçamento –, todos nós, os 81 Senadores que
representam o nosso País, possamos demarcar as
terras de nossos índios. Entendo que se assim não
acontecer, estaremos sendo injustos com os índios e
com os não índios. Os índios, além de pessoas traba-
lhadoras, suas comunidades cooperam para o desen-
volvimento dos Estados. Portanto, precisamos definir
essa situação. Eles trabalham sem estímulo porque
não sabem até quando e onde eles poderão chegar.
Se as demarcações já tivessem sido feitas, não só os
índios teriam sua situação financeira e econômica de-
finida como também os não índios. Hoje, temos, lá no
nosso Estado, ótimas terras para a pecuária e para
agricultura, além dos índios que têm tanta vontade de
trabalhar. Os índios, hoje, fazem parte do desenvolvi-
mento do nosso Estado, haja vista que vários índios se
elegeram Vereadores nos Municípios onde existem
grandes comunidades indígenas nessas eleições.
Inclusive houve até a eleição de um Vice-Prefeito. Mui-
tos deles já ocuparam a Presidência da Câmara de Ve-
readores. São professores e diretores de colégios, fun-
cionários públicos em vários segmentos. O que falta,
então, é realizarmos aquele sonho, que, aliás, já vem
se tornando quase um pesadelo.

Sr. Presidente, repito o apelo que fiz aos Srs.
Senadores desta Casa no sentido de que unamos
nossas forças. Creio que somente os Senadores da
Região Norte jamais irão concretizar esse sonho, que
é uma realidade nacional. Todos somos brasileiros.
Todos gostaríamos de ver solucionada a situação dos
habitantes primitivos do nosso País, que são os nos-
sos irmãos índios.

Agradeço ao Senador Jefferson Péres a cessão
de seu horário para que eu tivesse a oportunidade de
me congratular com o povo do Estado de Roraima
pela passagem do aniversário de criação do Estado,
transcorrido no dia 5 deste mês.

Ao finalizar, faço um pedido ao Senador José
Fogaça, que preside a sessão neste momento. V.
Exª, que é um Senador com tantos mandatos nesta
Casa, que vive na região Sul de nosso País – no Esta-
do de Rio Grande do Sul –, homem batalhador, parla-
mentar que tem demonstrado tanta seriedade e com-
petência na condução de seu mandato durante todo
esse tempo em que ocupa uma das cadeiras do Se-
nado da República, e também por ser advogado, aju-
de-nos.

Tenho certeza de que, se houver interesse de
outros Senadores provenientes de Estados que não
apresentam esse problema, tal fato sensibilizará mui-
to mais o nosso Presidente da República e o povo de
nosso País para que a nossa Nação seja justa nesse
aspecto como tem sido em outros setores.

Temos de solucionar o problema de nossos ir-
mãozinhos. Eles têm os mesmos sentimentos que
nós, sofrem da mesma maneira e também sentem a
mesma necessidade de atingir os seus objetivos.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) – O próxi-

mo orador inscrito é o Senador Mozarildo Cavalcanti,
a quem concedo a palavra pelo tempo regimental.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, na déca-
da de 80, mais precisamente entre 1983 e 1991,
quando tive a oportunidade de representar o então
Território de Roraima na Câmara dos Deputados, em
várias ocasiões denunciei a atuação de pessoas físi-
cas e de instituições nas áreas indígenas do hoje
Estado de Roraima. A partir da informação de um fun-
cionário da Funai, em Roraima, denunciei que uma
instituição internacional estava pesquisando uma va-
cina contra a malária entre os índios ianomâmis,
usando-os como cobaias para testar a eficácia da-
quela vacina.
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Na ocasião, houve um rebuliço, e a Funai se
apressou em negar, sem investigar, que efetivamente
estivesse havendo esse tipo de ação junto aos índios
ianomâmis. A denúncia foi colocada embaixo do tape-
te, e nunca foi confirmada ou negada, de maneira
convincente, a atuação dessa instituição internacio-
nal junto aos ianomâmis.

Posteriormente, denunciei a Srª Cláudia Andujar,
que comandava uma organização não-governamental
intitulada Comissão para a Criação do Parque Yano-
mami. Essa senhora estava fazendo um verdadeiro
comércio da imagem dos ianomâmis internacional-
mente, com fotografias e filmes, vendendo esse mate-
rial a peso de ouro na Europa e nos Estados Unidos.
Embora fosse uma situação fácil de ser comprovada,
não se tomou nenhuma medida prática.

Passados todos esses anos, nada evoluiu nes-
se sentido. Hoje, infelizmente, tivemos a oportunida-
de de ler, nas grandes revistas semanais do Brasil,
denúncias semelhantes. A revista Época, em sua edi-
ção do dia 2 de outubro último, traz uma reportagem
intitulada ”Laboratório Humano“, em que um jornalista
e antropólogo acusa dois cientistas de testarem uma
vacina contra o sarampo, cuja eficácia ainda não está
comprovada, nos índios ianomâmis, o que provocou
a morte de 20% da população desses índios. Matéria
tratando do mesmo assunto também foi publicada na
revista Veja do dia 4 último, sob o título ”A tribo feroz
da antropologia“.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, li essas
reportagens e fiquei à espera da manifestação de al-
guma instituição ou de algum órgão governamental
para dizer à opinião pública que essas denúncias não
procedem. No entanto, não houve nenhum pronunci-
amento a respeito. Ao contrário, a mídia noticia que o
que está havendo é uma guerra entre facções de an-
tropólogos que estão muito mais preocupados com a
sua imagem e com a sua capa de santidade e de de-
fensores dos índios do que em falar sobre a matéria
publicada nessas duas importantes revistas.

Volto ao tema da exploração da imagem que de-
nunciei na década de 80. A revista Época, do dia 9 de
outubro, traz uma grande reportagem sob o título ”O
pajé belga do rio Xingu“, que mostra o cineasta belga
Jean Pierre Dutilleux, que vem explorando há vários
anos a imagem do índio Raoni e de vários outros índi-
os do Brasil, vendendo na Europa as imagens foto-
gráficas ou de cinema desses índios – o que é um ab-
surdo. Nessa reportagem, há uma declaração do pre-
sidente da Funai dizendo que vai proibir a entrada do
cineasta nas áreas indígenas. Quer dizer, depois de a
casa arrombada, sob os auspícios da Funai, o presi-
dente diz que tomará essa providência. Talvez não o
faça, porque a Funai tem sido não apenas conivente,

como também tem sido comandada por essas organi-
zações não-governantais internacionais presentes
nas áreas indígenas e fazendo essa exploração ab-
surda, inclusive da imagens dos índios.

A edição do jornal O Globo do dia 7 do corrente
informa que uma americana está leiloando o domínio
do nome Yanomami na Internet. De que forma isso é
feito? A pessoa registra um nome famoso na Internet
e depois cobra por esse nome – e essa americana
está cobrando US$25 mil como lance inicial.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, a questão
indígena no Brasil está uma verdadeira desordem. O
País perdeu o comando; enormes áreas indígenas
são demarcadas sem nenhuma intervenção ou co-
mando das instituições brasileiras. O que temos hoje
é, mais ou menos, um colonialismo moderno. Os eu-
ropeus e os norte-americanos, que são os europeus
mais modernos, vêm para cá, roubam a imagem de
nossos índios e matérias da nossa fauna e da nossa
flora, promovendo a biopirataria – fato comprovado
na região –, e ainda fazem experiências com vacinas
não comprovadas cientificamente. E não dizemos
nada. Não há nenhuma indignação contra o que es-
sas instituições estrangeiras estão fazendo.

Entretanto, se porventura algum brasileiro desa-
visado entra em alguma comunidade indígena –
como aconteceu com o grupo de pescadores que en-
trou na área dos Caiapós – é preso e ameaçado de
morte. Houve um estardalhaço nacional quando o
grupo de pescadores a que me referi estava indo pes-
car e entrou desavisadamente na área indígena, por-
que lá não há sinal de demarcação da área indígena.

No entanto, o Brasil assiste de braços cruzados
a essa verdadeira investida contra a Amazônia.
Essas organizações internacionais – e há a idéia de
que tudo que é internacional é precioso – passam a
idéia de que estão defendendo os índios. No entanto,
quatro publicações de nível nacional estão dizendo
exatamente o contrário.

Por isso, Sr. Presidente, é mais do que urgente
que façamos a CPI das ONGs e avancemos. É obri-
gação do Senado, como a Casa que representa os
Estados, aprofundar essas investigações. Reafirmo,
portanto, a denúncia que venho fazendo desde o tem-
po em que era Deputado Federal e para a qual até
hoje não obtive uma resposta afirmativa.

Espero que, com a CPI que está instalando-se e
para a qual, até agora, há a indicação dos membros
do PFL e do Bloco da Oposição, possamos lançar
uma luz e buscar normatizar a ação de entidades e
pessoas estrangeiras nas áreas indígenas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
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O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) – Concedo
a palavra, pelo tempo regimental, ao Senador Ricar-
do Santos.

O SR RICARDO SANTOS (PSDB – ES. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, os principais
jornais do Espírito Santo, do dia 5 de outubro, abriram
manchete, noticiando a ocorrência de quatro cortes
no fornecimento de energia, gerado pelo sistema de
transmissão proveniente de Furnas, que, no curto es-
paço de duas horas e meia, causaram grandes prejuí-
zos às empresas e transtornaram a vida da popula-
ção capixaba.

Trata-se da ocorrência de um fenômeno que se
tem repetido, com freqüência cada vez maior, nos últi-
mos anos e que reclama solução urgente e definitiva.

Mais de 90% do fornecimento de energia elétri-
ca em nosso Estado é feito pela Espírito Santo Cen-
trais Elétrica S/A – Escelsa, que tem enfrentado, nos
últimos 30 anos, o desafio de atender a um mercado
em rápida expansão, de modo bastante satisfatório. A
magnitude dessa tarefa pode ser inferida, quando
constatamos que, nesse período, a taxa média anual
de crescimento do consumo de energia elétrica no
Estado alcançou 12,9%, superior, portanto, à taxa
média nacional, que foi de 7,9%.

Devido a sua limitada capacidade de geração
própria, que decorre de um potencial hídrico limitado,
cerca de 86% do suprimento do Estado tem origem
na rede interligada do sistema Sudeste. A atual capa-
cidade instalada no Estado é de apenas 172 MW, de
origem hidroelétrica, para uma demanda da ordem de
1.300 MW. Projeções para 2008, baseadas nas pers-
pectivas de crescimento industrial do Estado, esti-
mam que essa demanda atingirá cerca de 1.700 MW.

Historicamente, a qualidade do serviço de supri-
mento de energia elétrica tem sido afetada por proble-
mas internos e externos à concessionária, com pre-
dominância desses últimos. Aqui falamos dos graves
transtornos que resultam do fato de o Estado se situar
numa ”ponta de linha“ do sistema Sudeste.

Desde a sua privatização, em julho de 1995, a
Escelsa realizou investimentos significativos, no valor
de R$318,5 milhões, privilegiando os segmentos de
distribuição urbana e subestações, com o objetivo de
reduzir interrupções de carga. A continuidade dos in-
vestimentos no fortalecimento da rede elétrica esta-
dual deverá reduzir ainda mais as deficiências no su-
primento, com origem interna à Escelsa. Porém, per-
sistirá a limitação de origem externa, já apontada, por

conta da configuração de ”ponta de linha“ do sistema
Sudeste.

Ressaltamos que a baixa confiabilidade do sis-
tema elétrico capixaba prejudica as grandes indústri-
as de nosso pólo exportador e as empresas consumi-
doras em geral. De fato, em situações de crise, o es-
quema atual de load-sharing prioriza o desligamento
das cargas dos consumidores industriais, causando
grandes prejuízos que também alcançam a popula-
ção em geral, em decorrência dos danos causados
aos equipamentos e aparelhos de uso residencial. No
último dia 5 de outubro, tendo em vista os ”apagões,
centenas de famílias tiveram seus aparelhos eletro-
domésticos queimados ou danificados; houve tam-
bém acidentes e suspensão de cirurgias.

A solução definitiva dessa questão estratégica
para o desenvolvimento capixaba passa pela constru-
ção de duas termoelétricas a gás – uma, na região da
Grande Vitória, de 500MW, e outra, no norte, com 150
MW, totalizando 650 MW de capacidade –, prevista
para os próximos anos.

Já tivemos oportunidade de nos pronunciar nes-
ta tribuna sobre os problemas relacionados com os
projetos de implantação de usinas termoelétricas no
Estado e no Brasil, principalmente os que dizem res-
peito à questão do preço do gás natural e que deve-
rão merecer a realização de uma audiência pública
em 21 de novembro próximo, com a participação de
representantes da ANP, Aneel, além de outros, com o
objetivo de acelerar o processo de implantação das
Unidades Termoeléricas.

Entretanto, visando reduzir o problema a médio
prazo, recomenda-se, como necessidade imperiosa,
a construção de uma nova linha de transmissão que
interligue nossa rede à da Cemig, com o objetivo de
reforçar e dar maior confiabilidade ao suprimento de
energia elétrica em todo o Estado.

A construção dessa nova linha de transmissão,
que ligará o Vale do Aço, em Minas Gerais, a Guara-
pari, no Espírito Santo, vem sendo discutida, há apro-
ximadamente cinco anos, nos órgãos técnicos do Go-
verno Federal. Felizmente, neste ano, a matéria teve
seu mérito reconhecido, com a incorporação dessa
importante obra ao planejamento do setor elétrico
pela Secretaria de Energia do Ministério de Minas e
Energia.

Nesta oportunidade, estamos encaminhando à
Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel solicita-
ção formal no sentido de conceder prioridade absolu-
ta à licitação dessa linha de transmissão, para que ve-

OUTUBRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 511



jamos sanada essa grave restrição ao suprimento de
energia elétrica em nosso Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Ricardo
Santos, o Sr. José Fogaça deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mo-
zarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra à ilustre Senadora Heloisa Hele-
na, pelo tempo regimental.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, terei oportu-
nidade, em outro momento, de falar sobre o assunto
que o Senador Ricardo Santos abordou. Estamos, in-
clusive, requerendo uma audiência pública na Comis-
são de Infra-Estrutura, justamente para discutir o di-
mensionamento da crise do setor elétrico e as possí-
veis soluções.

O que me traz à tribuna, neste início de tarde, é
o desejo de compartilhar com o Senado o problema
gravíssimo por que estão passando os funcionários
da Imprensa Nacional, cujo protesto trago. Apelo para
que os órgãos e autoridades competentes o resolvam
o mais rápido possível.

Desde ontem, às 13 horas e 30 minutos, os 740
funcionários da Imprensa Nacional se encontram em
greve. Reivindicam a abertura de um canal de negoci-
ação junto à Casa Civil da Presidência da República,
em função do desrespeito com que têm sido tratados
na sua longa jornada de lutas pela moralização da
gestão na Imprensa Nacional.

Há exatos um ano e oito meses, os servidores
vêm denunciando a má administração orçamentária
daquele órgão, além de contratações irregulares. A
própria direção da Imprensa instituiu duas comissões
de servidores para avaliar a situação. Os servidores
apresentaram seus resultados, mas nunca houve
qualquer encaminhamento para solucionar o proble-
ma identificado.

Em junho do ano passado, quando a Imprensa
Nacional saiu da órbita do Ministério da Justiça para a
da Presidência da República, os funcionários pensa-
ram que a situação poderia melhorar.

Decepcionados, em 8 de dezembro do ano pas-
sado fizeram greve, reivindicando que o resultado
das comissões fosse ao menos examinado.

Para surpresa dos servidores, ontem foi publi-
cada uma portaria criando uma comissão da Presi-
dência da República para tratar da situação da

Imprensa Nacional, sem a participação de nenhum
representante dos servidores.

O atual diretor da Imprensa Nacional, conforme
nos informam os servidores, é um coronel que colo-
cou os soldados do exército do lado de fora de sua
sala, para não receber os servidores.

Desde ontem, para se ter uma idéia da magnitu-
de do problema, 60 servidores estão dentro da
Imprensa Nacional, sem poder sair, e os demais fun-
cionários estão do lado de fora, impedidos pela PM de
entrar.

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em fun-
ção de tantas arbitrariedades, os sete diários editados
pela Imprensa Nacional não saíram hoje.

Portanto, os servidores fazem um apelo e um
protesto. Nós compartilhamos de tudo isso. Os servi-
dores estão apenas pedindo para serem ouvidos e
para que seja instalado, o mais urgente possível, um
canal de negociação.

Agora está com a palavra a Casa Civil, está com
a palavra o Presidente da República.

Sempre imaginamos que nada mais vai nos sur-
preender neste País, mas essa situação de 60 servi-
dores que não podem sair do local de trabalho e ou-
tros funcionários que não podem entrar, pela ação do
Exército e da PM – conforme informado pela comis-
são dos servidores –, é, no mínimo, estarrecedora,
para não dizer que nos move uma indignação profun-
da com o fato.

Portanto, estamos solicitando que o Presidente
da República, por meio da Casa Civil, pronuncie-se
sobre tão grave fato.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Sena-
dor José Fogaça, pelo tempo regimental.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, hoje temos aqui, na mí-
dia impressa que é distribuída entre os Senadores,
uma importante declaração do Presidente da Repú-
blica, em Amsterdã, na Holanda, onde se encontra.

Diz o jornal O Globo:

Ao encerrar ontem sua visita oficial à
Holanda, num seminário sobre a economia
brasileira, o Presidente Fernando Henrique
anunciou que o Governo não deve mais in-
sistir na aprovação de uma reforma tributá-
ria ampla. Para viabilizar a reforma, o Presi-
dente acha que o melhor caminho é concen-

512 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO 2000



trar os esforços em torno de temas mais
consensuais, entre os quais ele identificou a
proposta de federalização da legislação do
ICMS.

O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços) hoje é uma atribuição dos Estados, e,
portanto, sua legislação é estadual. O Presidente
quer federalizar, para que o ICMS seja cobrado pela
União, e, depois, seja feita a repartição proporcional
dos Estados. Aliás, isso está no bojo de quase todas as
propostas de reforma tributária com a criação do IVA –
Imposto sobre Valor Agregado, que seria, da mesma
forma, federalizado.

Mas creio que a palavra do Presidente veio trazer
um pouco mais de transparência sobre a posição políti-
ca do Governo. Há muito que o Governo vem sendo um
tanto quanto omisso nesse debate. Mais do que omis-
so, acho que o Governo tem sido falho nesse debate,
porque não tem sido suficientemente esclarecedor e ve-
emente no sentido de mostrar, à sociedade como um
todo e aos empresários brasileiros – que tanto querem a
reforma tributária –, que não se faz reforma tributária as-
sim. Em nenhum lugar do mundo, não há – pelo menos
que eu conheça – uma experiência histórica conhecida
em que todos os impostos existentes foram subitamen-
te transformados de um dia para o outro, e, a partir daí,
tenha-se passado a um modelo inteiramente novo e
transformador do sistema. Isso não existe como expe-
riência. Suponho eu que nenhum Governo do planeta –
onde quer que exista um Governo – admitiria uma súbi-
ta mudança para saltar no espaço desconhecido, para
dar um salto no escuro, para pular num abismo, porque
isso levaria a uma grande insegurança tributária, a uma
incerteza enorme quanto à arrecadação.

Se a reforma tributária é importante e necessária
– e ela o é –, não tenho dúvida em afirmar que o Gover-
no não deu ao tema a relevância que ele merece. E por-
que não deu, não explicou à sociedade que ele, Gover-
no, não poderia ser a favor – como nenhum Governo
pode – de uma reforma tributária abrupta, instantânea,
numa ruptura única de um sistema para iniciar, no dia
seguinte, um outro completamente diferente. Isso é ina-
ceitável para a continuidade de um processo adminis-
trativo.

Hoje, no Brasil, é de mais ou menos 30% do PIB o
que se arrecada com impostos. Desse modo, claro, há
um certo padrão de carga tributária real que é auferido
pelos cofres públicos, o que leva ao pagamento siste-
mático, cotidiano e diário das despesas mensais dos
funcionários públicos. Ou seja, há todo um calendário
regular de gastos, que, não sendo atendido, pode pro-
duzir até um colapso social, uma hecatombe pública.

Com todo o respeito aos Srs. Deputados e aos
chamados defensores de uma reforma tributária ampla,
irrestrita, total, absoluta e instantânea, não consigo ver

nessa atitude, nessa proposição, algo que possa ser re-
almente plausível, aceitável e negociável politicamente.
Não é plausível e não é negociável politicamente.

Se assentar-se no poder futuramente, no ano de
2003, em 1º de janeiro, um presidente da República de
esquerda, ele também não aceitará a perda tributária
que poderá estar embutida numa eventual reforma. E
não deve, porque se o fizer será um irresponsável.

Evidentemente que, no Brasil, é preciso fazer uma
reforma tributária. Mas há várias questões que são in-
dispensáveis, ou seja, há requisitos ou pré-requisitos
que são essenciais ao debate da reforma tributária, sem
os quais não há como iniciá-la. E a primeira condição, o
primeiro pré-requisito, sem dúvida nenhuma, é este ao
que me refiro, a reforma tem que ser um cronograma,
tem que ser um programa de longo prazo ou de médio
prazo, para ir acontecendo no tempo. Uma reforma tri-
butária tem que ser evidentemente a partir de um nú-
cleo único, mas a partir de uma implantação cronologi-
camente espaçada no tempo. A partir de uma implanta-
ção que, no mínimo, considere uma gradualidade, por-
que, se assim não o for, nenhum Presidente da Repúbli-
ca eleito – nem o Fernando Henrique, nem o Lula, nem
o Ciro Gomes, nem ninguém, nem se for Presidente da
República o meu conterrâneo e querido amigo, Sena-
dor Pedro Simon – consentirá que isso aconteça. Como
também se, eventualmente, o Presidente do Senado
hoje, Senador Antonio Carlos Magalhães, vier a ser
Presidente da República, da mesma forma, não con-
sentirá que tal aconteça, porque qualquer Presidente
responsável e sério vai dizer que uma reforma assim,
abrupta, total, instantânea, absoluta, joga o País num
quadro de incerteza.

A União arrecada hoje uma quantia mais ou me-
nos em torno de R$140 bilhões com impostos básicos.
Ora, isso representa, sem dúvida, algo em torno de 10 a
15% do PIB. As contribuições para o INSS são da or-
dem de R$76,5 bilhões. Dessas receitas, 45% ficam
com os Estados, 28% ficam com os Municípios, e a
União fica com 26%.

Aí entra o segundo pré-requisito, essencial. É tão
essencial e tão indispensável quanto o primeiro: faz-se
necessário um pacto assinado e consolidado entre Pre-
sidente da República, Governadores de Estado e Prefe-
itos Municipais ou por meio de suas lideranças repre-
sentativas, no sentido de firmar a decisão e o acordo de
que as diferenças serão mantidas e as repartições de
receita proporcionalmente respeitadas. Sem esse
pré-requisito, sem esse acordo, sem esse pacto anteri-
or, não haverá também a reforma tributária, nem aquela
que possa ocorrer no prazo e no tempo a que acaba-
mos de nos referir.

É claro que a reforma tributária é importante. É
claro que há uma enorme complexidade de tributos no
País, que é danosa para a atividade empresarial, para a
atividade produtiva. A complexidade tributária é inimiga
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da eficiência empresarial. Portanto, a teoria da simplifi-
cação tributária é válida, é procedente. É preciso reduzir
o número de impostos no Brasil, sim. Reduzir o número
de impostos não significa reduzir o quantum arrecada-
do pelo Governo. Reduzir o número de impostos sim-
plesmente significa facilitar, simplificar, viabilizar a ativi-
dade empresarial e produtiva no País.

É importante que isso seja dito, porque, neste mo-
mento, com todo o respeito, pela primeira vez, o Presi-
dente da República foi sincero, ultrapassando um pou-
co o contido argumento até hoje utilizado pelos repre-
sentantes da equipe econômica, que têm dito que que-
rem a reforma tributária, mas sempre um pouco diferen-
te daquela que está sendo levada adiante.

A verdade é que não se pode fazer em lugar ne-
nhum do mundo uma reforma tributária assim, como eu
acho que jamais se fez. Eu não conheço exemplo na
história em que um país tenha ido dormir com um mo-
delo tributário e, no dia seguinte, tenha nascido outro
modelo tributário completamente distinto, completa-
mente diferente. Isso não existe. Essa é uma experiên-
cia que possivelmente nenhum povo fará, em nenhum
lugar do universo.

Logo, não se tente fazer isso no Brasil, porque
será uma perda de tempo, como eu acho que o longo e
penoso processo da Comissão de Reforma Tributária
da Câmara foi frustrante. Eu me condoía com aquele
entusiasmo, com aquela disposição de trabalho, com
aquela seriedade com que o Deputado Germano Rigot-
to, meu conterrâneo, levava adiante os trabalhos da-
quela comissão que S. Exª presidia. O Deputado Ger-
mano Rigotto foi absolutamente brilhante no que lhe
competia ser: presidir com seriedade, com eficiência,
democraticamente e de forma esclarecedora, mostran-
do à sociedade, aos interessados, principalmente em-
presários e sindicatos, o que estava sendo feito. Todo
aquele gás, toda aquela força, toda aquela energia des-
pendida pelo Deputado Germano Rigotto acabou-se
mostrando frustrada, e as conseqüências que S. Exª
buscava não lograram acontecer.

Então, eu quero aqui ressalvar que os Deputados
trabalharam intensamente, mas parece-me que o enfo-
que estava equivocado, ou seja, não haverá para país
algum do mundo essa troca de guarda tributária, do tipo
sai um sentinela e entra outro. Isso não existe. O que
pode haver, sim, é um processo cronogramático, um
processo cronológico, ou seja, distribuído no tempo e
por etapas. Nessas etapas, sim, poder-se-á, pontual-
mente, implementar as novas definições tributárias do
País.

Se não for assim não por desejar que seja assim,
mas por ter convicção e consciência de que é assim , eu
devo dizer com toda a clareza que, se a reforma tributá-
ria não for cronogramática, ela não existirá, não ocorre-
rá; não virá nunca. Os senhores empresários poderão
bater, xingar, exigir, pedir e reivindicar, com toda a justi-

ça, porque, realmente, o modelo tributário no Brasil mui-
tas vezes estimula a improdutividade, mas quero deixar
bem claro que, por mais justa que seja a reivindicação
dos senhores empresários, por mais procedente e ve-
raz que seja, por mais verossímil e necessária que seja,
não vejo como, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
se possa fazer a reforma tributária como está sendo
pensada. Basta examinar a experiência dos outros po-
vos. A reforma tributária pode ser feita por partes, gra-
dualmente, previsivelmente programada, mas não des-
se jeito.

Infelizmente, devo dizer isso, sem que eu aqui es-
teja defendendo o Governo, porque nem essa, com cro-
nograma, espaçada no tempo, o Governo intentou apoi-
ar ou fazer. Desse modo, repito, o Governo foi omisso e
falho na questão da reforma tributária. Acho que isso é
um pouco reconhecido, até mesmo pelas hostes gover-
nistas.

Devo dizer que o Presidente da República, nessa
declaração que presta aos jornais, tem razão. É preciso
que a reforma tributária seja limitada, o que não significa
que o sistema não seja inteiramente remodelado. No
entanto, ela tem de focar partes, primeiro, ela tem de ser
gradual, tem de produzir avanços seqüenciais e, na me-
dida em que consolidar uma, pode passar para a outra.
É assim que se faz reforma tributária em qualquer parte
do mundo.

Agora, devo dizer que o Presidente também teve
muita razão no que disse quando lhe pediram para aca-
bar com a CMPF. Alegaram que a CPMF é um imposto
em cascata, porque cada vez que se emite um cheque,
cada vez que se faz uma transação financeira bancária,
paga-se a CPMF. Portanto, de fato, esse imposto tem
um certo sentido de cascata, sim. Ele acaba-se agre-
gando sobre todas as fases, todas as etapas do proces-
so produtivo. Isso é inegável, mas a CPMF tem um ob-
jetivo também, um critério que é cadastral e, de certa
forma, também recenseador. Qual é o maior papel da
CPMF na minha opinião? Não é o dinheiro que ela arre-
cada, o que também é importante, é importantíssimo,
mais do que isso, é um cadastro de quem está gastan-
do, fazendo circular dinheiro, de quem deposita, retira,
movimenta. Então, pessoas que fazem circular enor-
mes quantias de dinheiro em sua mão, que depositam
enormes quantias de dinheiro na sua conta pessoal
bancária, estão pagando um Imposto de Renda peque-
no, invisível, microfísico, porque o Brasil é o País da so-
negação. E o Presidente diz isso claramente em sua
declaração, quando afirma que a cobrança da CPMF
deixaria de existir se o Imposto de Renda fosse pago
plenamente.

Concordo inteiramente com o Presidente, já que é
procedente a sua análise, até porque temos uma arre-
cadação de 31% a 32% do PIB, mas a carga tributária
legal, aquela estabelecida pela lei, é mais ou menos de
45% do PIB, ou seja, se não houvesse sonegação, a ar-
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recadação seria da ordem de 45% do PIB. Ou seja, há
uns 15% de perda de arrecadação.

Portanto, Sr. Presidente, agradeço a tolerância e
encerro o meu pronunciamento dizendo que uma refor-
ma tributária de bom conteúdo, eficaz do ponto de vista
social, desde logo tem o meu apoio. Sou a favor da re-
forma tributária. Apenas defendo que ela seja feita de
um modelo programático e cronogramático – como já
disse – porque senão ela nunca acontecerá.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O

Senador José Alencar enviou proposição à Mesa que,
em face do disposto no art. 235, III, ”a“, do Regimento
Interno, será lida na próxima sessão.

Os Srs. Senadores Carlos Patrocínio, Lúcio
Alcântara e João Alberto Souza enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio que nossa
missão política, na maior parte das vezes concentrada
nas preocupações econômicas, deixa de lado uma das
questões fundamentais para a nacionalidade brasileira:
a nossa cultura. E não me refiro à dita cultura acadêmi-
ca e à cultura erudita, que estas sabem se defender me-
lhor e ocupar espaço. Refiro-me, especialmente, à cha-
mada ”cultura popular“, ou seja, às manifestações musi-
cais, literárias e de artes visuais nascidas do povo mais
simples.

E quero distinguir essas manifestações populares
daquelas apropriadas pela mídia, mais calcadas no in-
teresse comercial do que na valorização do povo. Estou
falando, pois, em defesa das manifestações como Folia
do Divino, Catira, Maracatu, Literatura de Cordel. Isso
porque, graças a Deus, o nosso samba tem obtido
grande espaço nas rádios e na televisão, ganhando um
espaço considerável em relação à música estrangeira.

Garanto que não é desprezível o papel dessa cha-
mada cultura popular, quando se trata de elevar a au-
to-estima de um povo, quando se trata de construir a
nossa ”brasilidade“ e mesmo quando se trata de proje-
tar a nossa imagem para o exterior.

Nesse sentido, Senhoras e Senhores, venho hoje
render minhas homenagens ao IPHAN – Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A edição nº 28
da Revista do Patrimônio é totalmente dedicada à arte e
à cultura popular. Com 14 ensaios sobre cultura e arte
popular, traça o papel que estas têm no conjunto do pa-
trimônio artístico nacional.

Autores e pesquisadores como Luís da Câmara
Cascudo, Sílvio Romero e Mário de Andrade são relem-
brados como referência de estudiosos que se dedica-
ram à cultura popular, com o objetivo de registrar hábi-
tos, costumes e a imensa riqueza contidas nessas ma-

nifestações aparentemente isoladas no interior do País.
Alguns dos trabalhos desses pioneiros só estão sendo
compreendidos hoje.

E não é de hoje que intelectuais buscam nas raí-
zes da cultura popular os elementos para a construção
da nacionalidade ou mesmo a fonte para a renovação
das artes. Um exemplo fortíssimo é o de José de Alen-
car em seu esforço hercúleo para consolidar uma litera-
tura nacional como uma ”língua nacional brasileira“,
com características próprias. Em seus livros, mesmo
que possam ser considerados ”mitificadores“, ele traça
um passado brasileiro em que o elemento indígena e os
costumes regionais passam a ter lugar, ao contrário das
visões eurocentristas que buscavam apagar da memó-
ria do Brasil oficial a presença e a cultura dos povos que
participaram de sua formação.

Em um dos textos da Revista do Patrimônio, por
exemplo, intitulado ”Memórias do Divino“, são analisa-
das as representações da identidade nacional a partir
dos registros das comemorações da festa do Divino
Espírito Santo no Rio de Janeiro do início do século XIX.

Em outra parte da revista está registrada a impor-
tância das coleções e dos colecionadores para a pre-
servação da memória da cultura popular. Nessa parte é
reconstituída a trajetória de instituições que contribuem
para preservar as expressões folclóricas nacionais. Fi-
camos sabendo como uma figura como a de Mestre Vi-
talino, de Caruaru, foi descoberto e passou a ser valori-
zado nos meios intelectualizados.

A revista traça uma trajetória do modo como a cul-
tura popular vem sendo encarada pelas instituições ofi-
ciais ao longo deste século. Em 1930, por exemplo, as
manifestações populares de arte eram vistas com certa
timidez; mas no período de 1970-1980, tais manifesta-
ções são aproveitadas para a afirmação do caráter na-
cional brasileiro. Nesse último período, além de se fazer
um mapeamento do artesanato brasileiro, iniciou-se
uma preocupação com o mercado.

Enfim, a Revista do Patrimônio traz um belíssimo
retrato da cultura e da arte populares brasileiras. E meu
entusiasmo com este tema vai além do aspecto cultural,
em si. Estou interessado na significação política da va-
lorização das manifestações culturais. E creio que a pu-
blicação do IPHAN tem esse mérito: contribuir para a
maior participação das manifestações populares de cul-
tura no cenário nacional. E, com isso, valorizar o nosso
povo perante outras culturas que têm acesso aos meios
de comunicação e acabam se sobrepondo às nossas
manifestações mais autênticas.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não faz muito tem-
po, utilizei-me dessa tribuna para salientar a extrema re-
levância do Congresso Nacional no processo de cons-
cientização política da juventude brasileira. Em nossa
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contemporaneidade, o problema da progressiva aliena-
ção da população jovem – seja no Brasil, seja no mundo
– tem despertado a atenção da comunidade política e
educacional, na firme convicção de que o resgate do
valor político no seio da sociedade constitui, inexoravel-
mente, sua única garantia de vida. Seguindo o mesmo
raciocínio, aproveito o recente transcurso do Dia Inter-
nacional da Juventude, que se comemorou no dia dois
de outubro passado, para trazer à luz novas reflexões
sobre o tema.

Na verdade, gostaria de demonstrar meu conten-
tamento diante a informação de que, nas eleições que
acabam de ocorrer no País, o alistamento eleitoral de
adolescentes brasileiros na faixa de 16 e 17 anos voltou
a subir. Isso pode ganhar uma significação bastante
alentadora se observarmos que, desde 1990, tal alista-
mento vinha apresentando quedas sistemáticas. Se-
gundo o cadastro oficial do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), o percentual nacional desses jovens cresceu de
1,76% em 98 para 2,86% em 2000. Mais significativo
ainda, é saber que a expansão se deu sem que a Justi-
ça eleitoral houvesse lançado qualquer campanha vi-
sando ao estímulo do alistamento de jovens.

Sr. Presidente, acontece que, apesar dessa eufo-
ria, como bem nos faz recordar o TSE, tal índice ainda
não supera aquele verificado em 1989, quando, pela
primeira vez, se proporcionou ao jovem de 16 e 17 anos
a oportunidade do voto. Naquele específico ano, essa
faixa de eleitores chegou a equivaler, por exemplo, a
perto de 4% dos colégios eleitorais paulista e fluminen-
se, respectivamente, quase se igualando à população
de jovens nessa idade naqueles estados. Como o voto
dos jovens é facultativo, o alistamento eleitoral pode dar
alguma pista sobre a sua participação política.

Tudo leva a crer que, desde a queda do
ex-Presidente Collor, a participação dos jovens na políti-
ca tem atravessado um espantoso processo de recuo.
De acordo com pesquisas sobre comportamento políti-
co realizadas por sociólogos catarinenses com diversos
grupos de jovens ligados a movimentos sociais, um ar
acentuado de ceticismo em relação à realidade prevale-
ce no meio da juventude brasileira, de ”anarco-punks“ a
integrantes de pastorais religiosas. Contudo, a pesquisa
logo esclarece que a expressão ”ceticismo“ não pode
ser confundida com ausência de resposta política juve-
nil. Trata-se, sim, de um comportamento que exprime
desilusão com as políticas públicas voltadas para o jo-
vem, que se sente deserdado, inseguro no processo de
inserção na vida produtiva do País.

Vale lembrar que o quadro desenhado pelos so-
ciólogos catarinenses – e publicado recentemente pela
Folha de S.Paulo – reforça as conclusões de outra pes-
quisa mais abrangente, que foi, há pouco tempo, reali-
zada pela Fundação Perseu Abramo, de São Paulo.
Nessa pesquisa foram entrevistados quase 2 mil jo-
vens, entre 15 e 24 anos, em nove capitais do País.

Embora fosse naturalmente previsto, o fato de os jo-
vens majoritariamente preferirem o lazer à política des-
perta enorme preocupação entre aqueles que vislum-
bram na juventude a fonte das transformações políti-
co-sociais.

Digo isso porque, sob uma leitura mais direta, os
valores sedimentados em organizações hierarquizadas
e ideologicamente pragmática, não parecem mais se-
duzir o espírito de nossa juventude. Ainda assim – e aí
surge uma contradição dolorosa –, o modo de vida e
suas dramáticas dificuldades ocupam lugar central na
condução de suas iniciativas políticas. Nessa perspecti-
va, pode-se interpretar sua rejeição à política como uma
crítica, não ao sistema de poder com um todo, mas sim
ao modelo de representação vigente. A falta de estímulo
para votar pode indicar que os jovens não vêem os polí-
ticos eleitos como seus representantes.

Nos Estados Unidos, a crise da representação
não se distingue muito daquela verificada em solo brasi-
leiro. Outro dia mesmo, a agência Reuters anunciava
que, para as próximas eleições majoritárias, nas quais
se elegem governadores e presidente da República,
menos de 50% dos jovens do país se dispõem a votar.
Seguindo resultado de pesquisa realizada pela MTV e
pela Fundação Henry Kaiser entre jovens de 18 a 24
anos, somente metade dos entrevistados estava devi-
damente registrada para o exercício do voto. Para ser
mais exato, apenas 46% da população juvenil nor-
te-americana confirma, em caráter absoluto, compare-
cimento às urnas em novembro próximo.

Da mesma forma que os brasileiros, os jovens
norte-americanos, segundo a mesma reportagem, pa-
recem possuir opiniões muito fortes sobre as questões
em foco no debate eleitoral. Todavia, a maioria demons-
tra indiscutível descrença na eleição como veículo de
expressão de opinião, ou como dispositivo de alteração
das políticas públicas. Mais precisamente, os estudan-
tes entrevistados afirmaram que não votariam nas elei-
ções por pelo menos dois motivos básicos: a) convicção
de que podem atuar mais efetivamente quando se en-
volvem em atividades comunitárias; b) sensação de que
a política trata apenas de mentiras e dinheiro.

Diante do exemplo norte-americano, não há como
deixar de identificar semelhanças muito próximas ao
caso brasileiro. Agora, se o fenômeno se caracteriza
por uma amplitude generalizada no mundo, isso não
significa necessariamente impactos semelhantes nos
diversos países. Pelo contrário, enquanto nos Estados
Unidos a população jovem pode se dar ao luxo de pres-
cindir dos canais formais de participação, por conta do
alto grau de desenvolvimento de sua sociedade, no
Brasil a realidade estrutural e conjuntural se enquadra
no modelo exatamente oposto.

Pior que isso é tomar conhecimento de que, se-
gundo os dados da pesquisa da Fundação Perseu
Abramo, a alienação política de nossa juventude cresce
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na proporção inversa de sua crença no regime demo-
crático. Pela pesquisa, 81% do conjunto dos entrevista-
dos simplesmente não confia nos partidos, nem nos po-
líticos. Quase 60% dos jovens contatados afirmam que,
individualmente, não influenciam em ”nada“ para mudar
o rumo político do País. Mais de 70% dos entrevistados
declararam que nunca participaram de manifestações,
nem sequer assinaram documentos de protesto ou rei-
vindicação.

Nesse triste diapasão, o articulista Stephen Ka-
nitz, da revista Veja, publicou recentemente artigo sali-
entando a baixa popularidade da prática política no
meio estudantil. Para ele, a grande maioria dos estu-
dantes de hoje não hesita em escolher medicina, advo-
cacia, computação e jornalismo como futuro profissio-
nal, em detrimento da carreira política. Tanto é verdade-
iro o enunciado quanto a nota de corte do vestibular de
sociologia e política se inscreve como uma das mais ba-
ixas de todas as profissões. Por isso mesmo, adver-
te-nos o articulista, nenhum país sério que, desde Pla-
tão, almeje uma administração pública respeitada pode
descartar seus melhores cidadãos do exercício da práti-
ca política.

Aproveitando as discas do articulista de Veja, não
me furtarei a apontar algumas saídas para a apatia polí-
tica no meio juvenil. Em primeiro lugar, é preciso que to-
memos algumas providências de caráter mais urgente,
como a de destacar o papel da educação política na for-
mação de nossos estudantes. Por educação política,
como gosto de frisar, devemos entender o despertar de
uma consciência nova para a responsabilidade da coisa
pública. Ou seja, sociedade civil e Estado devem com-
prometer-se com o propósito de semear uma mentali-
dade, uma grande cultura, que promova os laços ima-
nentes entre desejos individuais, cidadania e felicidade
coletiva.

Nesse contexto – e para concluir –, um programa
de educação política deve incorporar não somente tópi-
cos históricos, filosóficos, antropológicos e sociológi-
cos, mas também a estimulação de iniciativas práticas
que animem a inserção do jovem no seu cotidiano políti-
co, seja nas esferas do município, do estado ou do País.
Ainda que os esforços nessa direção tenham sido, até o
momento, timidamente parcos, os resultados das últi-
mas eleições do dia primeiro de outubro já anunciam
que a juventude brasileira não está de braços cruzados,
nem tampouco calada diante da realidade que a opri-
me.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, no dia 1º de ou-
tubro último, o País viveu um momento de grandeza de-
mocrática, desde a mais poderosa metrópole até a me-
nor, distante e isolada unidade da Federação: o im-

portante ato cívico das eleições municipais. Nos 5 mil
e 600 Municípios brasileiros, o povo foi chamado a
escolher entre 15 mil candidatos a prefeito e 370 mil
candidatos a vereador, muitos dos quais lutando pela
reeleição.

É inegável que o evento representou uma gama
de oportunidades para os eleitores avaliarem direta-
mente os seus futuros representantes, os que aspira-
vam à continuidade ou os que pretendiam iniciá-la.
Pelo voto, os brasileiros tiveram a oportunidade de re-
novar a bancada das câmaras de vereadores e a dire-
ção das prefeituras, elegendo ou reelegendo candi-
datos probos e varrendo os corruptos e os adminis-
tradores ineptos.

Para a democracia, é sempre grandioso o mo-
mento em que, na simbologia da Atenas de Péricles
ou da ágora dos gregos, os cidadãos acorrem a um
lugar público com o objetivo de escolher seus repre-
sentantes, tendo por retaguarda a história de boas ou
ruins administrações e após ter ouvido propostas,
pronunciado denúncias, apontado abusos, acusado
administrações, pesado necessidades e analisado
competências. Na descrição de Glotz, no seu A Cida-
de Grega, quando o povo se encontrava reunido, o
arauto amaldiçoava quem quer que procurasse enga-
nar o povo e para que os demagogos não abusassem
de suas artes oratórias a assembléia permanecia
constantemente sob observação, observação identifi-
cada como sendo o ”olho“ dos deuses (citado por
Norberto Bóbbio em O Futuro da Democracia).

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, acom-
panhei diretamente a campanha que culminou no ple-
ito de 1º de outubro. Observei atitudes, abracei e re-
gistrei propostas, analisei resultados. Salvaguarda-
da a beleza do espetáculo da participação popular e
enaltecidos muitos sucessos de boa nota, alguns fa-
tos, no entanto, continuaram acontecendo, ofuscan-
do e retardando a caminhada para o pleno amadure-
cimento da democracia brasileira.

Refiro-me especialmente a acontecimentos pro-
piciados pelo instituto da reeleição. A experiência da
reeleição tem concretizado todos os vícios nela já
previstos: uso abusivo da máquina administrativa pe-
los governantes empenhados em novo mandato, fis-
calização extremamente deficiente por parte da justi-
ça eleitoral e comprometimento com a corrupção.

A questão assume níveis de aberração e escân-
dalo particularmente nas prefeituras do interior do
País, onde é prática encontradiça a aliança entre o
chefe do poder executivo municipal, a autoridade judi-
ciária e o delegado de polícia, que constituem o nú-
cleo dominante do poder nas pequenas comunida-
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des. Por força das próprias circunstâncias, essas ins-
tituições vinculam-se por meio de ajudas recíprocas.
Ligadas por mútuos favorecimentos, acordados não
raro à sombra dos interesses do povo e executados li-
vremente graças aos limites próprios das populações
pobres e pouco informadas, esses atores da política
local agem acima da lei, que interpretam ou desconsi-
deram segundo as necessidades do momento. Não é
difícil imaginar o que pode sair de semelhante conú-
bio: prefeituras imobilizadas pela malversação de
seus recursos, povo ludibriado, progresso atravanca-
do, transparência negada, corrupção protegida e sis-
tema de alternância no poder – um dos pilares da de-
mocracia – inviabilizado.

Está fora de dúvida que candidatos à reeleição
possuem instrumentos poderosos, facilmente dispo-
níveis, dos quais os concorrentes não podem dispor.
Nos municípios pequenos, onde a vida pública gravita
predominantemente ao redor da prefeitura, dificil-
mente a oposição ou os concorrentes alternativos
têm condições de enfrentar candidatos à reeleição
decididos a permanecer no poder. A reeleição em si
mesma tende a produzir uma situação de favoreci-
mento aos ocupantes de cargos públicos, de tal forma
que, em freqüentes circunstâncias, se torna impossí-
vel distinguir o ato legítimo do prefeito da ação ilegíti-
ma do candidato.

Esse contexto, aliado à falta de história do País
em matéria de reeleição, à tradicional e deletéria vi-
são patrimonialista da coisa pública, alimenta o impul-
so para a corrupção, porque aumenta as possibilida-
des da formação de grupos inclinados a se valerem
da posição na administração pública para fins deso-
nestos.

Por sua vez, a justiça eleitoral não possui meca-
nismos de controle suficientes para conter os abusos
de poder político e econômico. Não possui mecanis-
mos de controle suficientes, nem o País conta com
quadro político bem definido. O panorama partidário é
instável. Não há fidelidade partidária, nem compro-
missos com programas concretos que espelhem uma
cosmovisão para o Brasil. ”Em suma – como afirmou
o Ministro Paulo Costa Leite ao Jornal do Brasil em 10
de julho de 2000 – nós ainda não temos um sistema
político bem definido. Estamos ainda num estágio an-
terior àquele que permitiria exercer o instituto da ree-
leição com tranqüilidade“.

A reeleição para presidente da República, para
governador de Estado e para prefeitos de Municípios
com mais de 200 mil habitantes permite certo controle
por parte das instituições, da imprensa e da opinião
pública em geral. Nos pequenos Municípios, no en-
tanto, tal controle é impossível. Esse fato é compre-
ensível, pois é nesse nível que as paixões se exacer-

bam e os instrumentos de fiscalização são precários
ou inexistem.

Esses problemas são concreta e freqüentemen-
te agravados pela atuação de juízes pouco afeitos ao
rigor da imparcialidade e da justiça, não raro abertos
a conivências, geradores de desunião, dados a auto-
ritarismos e arbitrariedades e sem pejo em relação a
contradições. Semelhante situação projeta como ne-
cessária e urgente uma estrutura competente de con-
trole externo do sistema judiciário, para evitar distor-
ções escabrosas na aplicação da justiça, especial-
mente nesses longínquos e desprovidos interiores
brasileiros.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, ao con-
cluir esta fala, quero manifestar minha admiração ao
eleitorado brasileiro que atendeu com entusiasmo e
esperança à convocação para votar. Ao mesmo tem-
po, em nome dessa mesma esperança, desse mes-
mo entusiasmo, até para salvaguardá-los, quero for-
mular um apelo: é preciso que o País encaminhe e
materialize, urgentemente, o ensinamento de postu-
ras e valores éticos na política, de modo particular em
relação às crianças e aos jovens. Essa será a melhor
forma de combater os desvios, a corrupção que ain-
da, com grande abrangência, se manifesta no proces-
so político brasileiro.

É impossível o respeito à vontade popular – fun-
damento da democracia – sem ética na política. A éti-
ca ensina-se e concretiza-se desde já, por meio da
correção de iniciativas casuísticas que se revelaram
não adequadas, por meio de uma justiça eficiente,
ágil e conseqüente contra a corrupção, por meio de
uma cidadania amadurecida, instrumentalizada de
meios para exercer o controle do exercício da ativida-
de política. Era isso que já faziam os arautos da Gré-
cia. A eles, hoje, deve ser somada a participação es-
clarecida do povo, o principal interessado, o constru-
tor básico da democracia.

Salta das urnas, portanto, a necessidade pre-
mente de adequar nossa legislação eleitoral, com di-
mensionamento dos institutos que revelam falhas, no
respeito à boa tradição brasileira, à caminhada e às
esperanças do povo que evolui a passos largos para
uma cidadania de visão nacional, enriquecida pelo re-
gional e fundada no respeito e na solidariedade.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer-
rar os trabalhos, lembrando as Srªs e os Srs. Sena-
dores, que constará da sessão deliberativa ordinária
da próxima terça-feira, dia 17 de outubro, a seguinte:
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ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 04
minutos.)
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Ata da 134ª Sessão não Deliberativa em 13 de outubro de 2000
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Nabor Júnior e Mozarildo Cavalcanti

(Inicia-se a sessão às 9 horas)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Ha-
vendo número regimental, declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra-
balhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Francelino Pereira, procederá à leitura do Expedien-
te.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 220, DE 2000

(Nº 458/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga conces-
são à Fundação José de Paiva Netto,
para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na cidade de
São José dos Campos, Estado de São
Paulo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 13 de setembro de 1999, que outor-
ga concessão à Fundação José de Paiva Netto para
executar, por quinze anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), com fins exclusivamente educativos, na
cidade de São José dos Campos, Estado de São
Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.301, DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub-

meto à apreciacão de Vossas Excelências, acompa-
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De-
creto de 13 de setembro de 1999, que “Outorga con-
cessão à Fundação José de Paiva Netto, para execu-
tar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi-
são), com fins exclusivamente educativos, na locali-
dade de São José dos Campos, Estado de São Pau-
lo”.

Brasília, 16 de setembro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM nº 162 /MC

Brasília, 1º de setembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência
o incluso projeto de decreto, que outorga conces-
são à Fundação José de Paiva Netto, para execu-
tar servico de raaiodifusão de sons e imagens (te-
levisão), com fins exclusivamente educativos, na
cidade de São José dos Campos, Estado de São
Paulo.

2. De acordo com o art. 13, § 1º do Regula-
mento dos Serviços de Radiodifusão aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108 de
24 de dezembro de 1996, não dependerá de edital a
outorga para execução do serviço de radiodifusão
com fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encon-
tra-se, devidamente instruído de acordo com a le-
gislação aplicável, demonstrando possuir a entida-
de as qualificações exigidas para a execução do
serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re-
ferido ato, acompanhado do Processo Administrati-
vo nº 53000.009552/97, que lhe deu origem.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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DECRETO DE 13 DE SETEMBRO DE 1999

Outorga concessão à Fundação
José de Paiva Netto, para executar servi-
ço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), com fins exclusivamente edu-
cativos, na localidade de São José dos
Campos, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções, que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, consideranao o disposto no
art. 14, § 2º, do Decreto-Lei nº236, de 28 de fevereiro
de 1967 e no § 1º do art. 13 do Regulamento dos Ser-
viços de Radiodifusão aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro ce 1963, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezem-
bro de 1996, e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso Administrativo nº 53000.009552/97:

DECRETA:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Fundação

José de Paiva Netto para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins
exclusivamente educativos, na cidade de São José
dos Campos, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A concessão ora outorgada re-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi-
das pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º O contrato decorrente desta concessão
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar
da data de publicação da deliberação de que trata o
artigo anterior, sob pena de tornar-se nulo, de pleno
direito, o ato de outorga.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 13 de setembro de 1999: 178º da Inde-
pendência e 111º da República. – Fernando Henri-
que Cardoso.

PARECER Nº 206/99-DOUL

Referência: Processo nº 53000.009552/97
Interessada: Fundação José de Paiva Neto
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: – Independe de edital a outorga para

serviço de radiodifusão com finalidade exclusivamen-
te educativa.

– Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Por-
taria Interministerial nº 651/99.

Conclusão: Pelo deferimento

I – Os Fatos

A Fundação José de Paiva Neto, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, requer
lhe seja outorgada permissão para executar o serviço
de radiodifusão de sons e imagens (TV), com finalida-
de exclusivamente educativa, na localidade de São
José dos Campos, Estado de São Paulo, mediante a
utilização do canal 11-E.

2. Os estatutos da entidade, registrados no Car-
tório de Registro de Títulos, Documentos e Pessoas
Jurídicas, na Comarca de São Paulo, no Estado de
São Paulo, protocolado e registrado em microfilme
sob o número 41.232, em 30 de janeiro de 1995, pre-
enchem os requisitos do Código Civil Brasileiro e se
encontram de acordo com a legislação específica de
radiodifusão.

3. A Diretoria Executiva, com mandato de 4
(quatro) anos, conforme dispõe seus estatutos está
assim constituída:

DIRETORIA

Cargos Nomes
Presidente José de Paiva Neto
Diretor Vice-Presidente Mário Bogéa Nogueira da Cruz
Diretora Financeira Matilde Gonçalves
Gerente Administrativo Luciano Alves Meira
Diretor de Rádio e Televisão Paulo Duarte Pereira
Diretor de Projetos Especiais Mário Bogéa Noguei-ra

da Cruz
4. A documentação pertinente aos diretores foi

anexada aos autos, encontrando-se das fls. 183 a 216.

II – Do Mérito

5. A outorga de permissão, concessão e autori-
zação para executar serviço de radiodifusão sonora e
de sons e imagens está admitida na Constituição Fe-
deral (letra a inciso XII, do art. 21).

6. E também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo, competência para ou-
torgar concessão, permissão e autorização para o re-
ferido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.

7. O Regulamento dos Serviços de Radiodifu-
são, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outu-
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bro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispen-
sa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.

“Art. 13. .............................................................

§ 1º – É dispensável a licitação para
outorga. para execução de Serviços de Ra-
diodifusão com fins exclusivamente educati-
vos.”

8. A documentação instrutória referente à enti-
dade e aos seus diretores está em ordem. A entidade
encaminhou a declaração prevista na Portaria Inter-
ministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada
no Diário Oficial da União em 19 de abril de 1999, à
fls. 290.

9. O deferimento da outorga pretendida não impli-
cará descumprimento dos limites fixados pelo Decre-
to-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme decla-
ração firmada pelos mesmos, conforme fls. 213 a 216.

III – Conclusão

Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminha-
dos ao Diretor do Departamento de Outorga e Licen-
ciamento para prosseguimento.

Posteriormente à decisão da outorga, o proces-
so deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dis-
põe a Constituição Federal (art. 223).

É o parecer sub censura.
Maria Antonieta de Alvarenga Grossi, Advo-

gada-OAB/DF-5419.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do De-

partamento de Outorga e Licenciamento
Brasília, 13 de julho de 1999. – Napoleão Ema-

nuel Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços

de Radiodifusão.
Brasília, 13 de julho de 1999. – Jayme Marques

de Carvalho Neto, Diretor do Departamento de Ou-
torgas e Licenciamento.

Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.

Brasília, 20 de julho de 1999. – Paulo Menicuc-
ci, Secretário de Radiodifusão.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 221, DE 2000

(Nº 461/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorgaa permis-
são à Fundação Educativa de Rádio e
Televisão Ouro Preto para executar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Ouro Preto, Esta-
do de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº230, de 24 de dezembro de 1999, que outorga
permissão à Fundação Educativa de Rádio e Televi-
são Ouro Preto para executar, por dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Ouro Preto, Estado de Mi-
nas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 225, DE 2000

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
nhado de Exposição de

Motivos ao Senhor Ministro de Estado das Co-
municações, o ato constante da Portaria nº230, de 24
de dezembro ae 1999, que outorga permissão à Fun-
dação Educativa de Rádio e Televisão Ouro

Preto, para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão

sonora em freqüência modulada, com fins ex-
clusivamente educativos, na cidade, de Ouro Preto,

Estado de Minas Gerais.
Brasilia, 11 de fevereiro de 2000. – Fernando

Henrique Cardoso.

EM Nº 258/MC

Brasília, 31 de dezembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo

Administrativo nº 53710.000576/98, de interesse da
Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Pre-
to, objeto de permissão para executar serviço de radi-
odifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Ouro Preto,
Estado de Minas Gerais.
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2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamen-
to de Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo De-
creto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re-
dação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou-
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi-
cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a pemissão, nos termos da inclu-
sa Portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referendo
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Minis-
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 230, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radio-
difusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro ce 1996, e ten-
do em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53710.000576/98, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Educati-
va de Rádio e Televisão Ouro Preto para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigaçães assumi-
das pela outorgada.

Art 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.

PARECER Nº 261/99 – DOUL

Referência Interessada: Processo nº
53710.000576/98

Assunto Ementa: Outorga de serviço de radio-
difusão.

– Independe de edital a outorga para serviço de
radiodifusão com finalidade exclusivamente

educativa.

– Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Por-
taria Interministerial nº 651/99.

Conclusão – Pelo deferimento

I – Os Fatos

A Fundação Educativa de Rádio e Televisão
Ouro Preto, com sede na cidade de Ouro Preto, Esta-
do de Minas Gerais, requer lhe seja outorgada permis-
são para executar o serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com finalidade exclusivamente
educativa, mediante a utilização do canal 292 E.

2. Trata-se de uma fundação de direito privado,
sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, admi-
nistrativa e financeira, cujo objetivo principal é promo-
ver, mediante concessão ou permissão, programas
informativos, culturais e recreativos pela rádio e ou-
tros meios de comunicação.

3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade apresen-
tou a documentação pertinente, a qual mereceu pare-
cer favorável do Setor Jurídico da Delegacia do Minis-
tério das Comunicações em Minas Gerais (fls. 92).

4. Os estatutos da entidade, registrados no Car-
tório de Registro de Pessoas Jurídicas, na Comarca
de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, apontados
no Protocolo 298 do Livro A-1, pessoas jurídicas, em
data de 4 de novembro de 1994, reformulado através
da Alteração Estatutária averbada à margem, do re-
gistro 298, na coluna das averbações sob os números
Av-01, Av-02, do Livro A-1 Pessoas Jurídicas preen-
chem os requisitos do Código Civil Brasileiro e se en-
contram de acordo com a legislação específica de ra-
diodifusão.

5. O Conselho Diretor, com mandato de 4 anos,
está assim Constituído:

CONSELHO DIRETOR

CARGOS NOMES
Presidente/Reitor Dirceu do Nacimento
Diretor Financeiro Armando Maia Wood
Diretor Administrativo José Davi de Oliveira

Cabral
Diretor de Projetos Flávio de Andrade
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6. De acordo com seus estatutos, a representa-
ção judicial e extra-judicial da requerente é compe-
tência do Presidente/Reitor.

7. A Fundação adotará em suas transmissões a
denominação de fantasia Rádio UFOP.

II – Do Mérito

8. A outorga de permissão, concessão e autori-
zação para executar serviço de radiodifusão sonora e
de sons e imagens está admitida na Constituição Fe-
deral (letra a, inciso XII, do art. 21).

9. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo, competência para ou-
torgar concessão, permissão e autorização para o re-
ferido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.

10. O Regulamento dos Serviços de Radiodifu-
são, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispen-
sa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.

“Art. 13. .............................................................

§ 1º – É dispensável a licitação para
outorga para execução de Serviços de Radi-
odifusão com fins exclusivamente educati-
vos.”

11. A documentação instrutória pertinente à
Fundação, encontra-se em ordem, ressaltando-se
que, em face do disposto no art. 21 da Lei nº 9.637,
de 15 de maio de 1998, por meio do qual foi extinta a
Fundação Roquette Pinto, a entidade apresentou a
declaração se comprometendo a cumprir as obriga-
ções constantes da Portaria Interministerial nº 651,
de 15 de abril de 1999, bem como as exigências
constantes da legislação específica de radiodifusão
(fls. 90)

12. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, em relação aos diretores, con-
forme declaração firmada pelos mesmos, juntadas às
fls. 41, 91 e 92 dos presentes autos.

III – Conclusão

Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminha-

dos ao Diretor do Departamento de Outorga e Licen-
ciamento para prosseguimento.

Posteriormente à decisão da outorga, o proces-
so deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dis-
põe a Constituição Federal (art. 223).

É o parecer sub censura.
Brasília, 2 de setembro de 1999. – Maria Anto-

nieta de Alvarenga Grossi, Advogada-OAB – 5419.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do De-

partamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 2 de setembro de 1999. – Napoleão

Emanuel Valadares, Coordenador-Geral de Outor-
ga.

À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.

Brasília, 2 de setembro de 1999. – Jayme Mar-
ques de Carvalho Neto, Diretor do Departamento de
Outorgas e Licenciamento.

Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.

Brasília, 13 outubro de 1999. – Paulo Menicuc-
ci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 222, DE 2000

(Nº 471/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à Rádio Difusora Garibaldi
Ltda., para executar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média na cidade de
Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 16 de maio de 1997, que renova por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão ou-
torgada à Rádio Difusora Garibaldi Ltda., para execu-
tar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são sonora em onda média na cidade de Garibaldi,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 586, DE 1997

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-

524 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO 2000



nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De-
creto de 16 de maio de 1997, que “Renova a conces-
são da Rádio Difusora Garibaldi Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
dade de Garibaidi, Estado do Rio Grande do Sul”.

Brasília, 21 de maio de 1997. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

EM Nº 75/MC

Brasília, 7 de maio de 1997

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº 53790.000188/94,
em que a Rádio Difusora Garibaldi Ltda., solicita reno-
vação da concessão para explorar o serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média, na cidade de Garibaldi,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada conforme Por-
taria MVOP nº 401, de 26 de abril de 1955, cuja última
renovação ocorreu nos termos do Decreto nº89.547, de
1º de abril de 1984, publicado no Diário Oficial da
União em 12 subseqüente, por dez anos, a partir de 10
de maio de 1984, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposi-
ções contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como de-
feridos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vigên-
cia da concessão ou permissão, sendo, por isso, ad-
mitido o funcionamento precário das estações, mes-
mo quando expiradas as respectivas outorgas.

3. Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não de-
termina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ulti-
mado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova-
ção ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.

5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula-
mento, Decreto nº88.066, de 1983, submeto o assun-
to à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci-
onal, em cumprimento ao § 3º do artigo 223 da Cons-
tituição.

Respeitosamente, – Sérgio Motta Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997

Renova a concessão da Rádio Difu-
sora Garibaldi Ltda., para explorar servi-
ço de radíodifusão sonora em onda mé-
dia, na cidade de Garibaldi, Estado do
Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84. inciso IV. e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do De-
creto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
53790.000188/94.

Decreta:
Art 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §

3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão ou-
torgada à Rádio Difusora Garibaldi Ltda., pela Portaria
MVOP nº 401, de 26 de abril de 1955, e renovada pelo
Decreto nº89.547. de 11 de abril de 1984, publicado no
Diário Oficial do dia 12 subseqüente, sendo mantido o
prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de
maio de 1991, para executar, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra-
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasilia, 16 de maio de 1997, 176º da lndepen-
dência e 109º da República. – Fernando Henrique
Cardoso – Sérgio Motta.

PARECER CONJUR/MC Nº 188/97

Referência: Processo nº 53790.000 188/94
Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio

Grande do Sul.
Interessada: Rádio Difusora Garibaldi Ltda.
Assunto: Renovação de Outorga
Ementa: Concessão para executar o serviço de

radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve
seu termo final em 1º-5-94. Pedido apresentado tem-
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pestivamente. Regulares a situação técnica e a vida
societária.

Conclusão: Pelo deferimento do pedido.

A Rádio Difusora Garibaldi Ltda., concessioná-
ria do serviço e radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul,
requer a renovação do prazo de vigência de sua con-
cessão, cujo termo final ocorreu em 1º de maio de
1994.

2. Mediante Portaria MVOP nº 401, de 26 de
abril de 1955, foi outorgada permissão à Rádio Difu-
sora Garibaldi Ltda., para explorar o serviço de radio-
difusão sonora em onda média, na cidade de Garibal-
di, Estado do Rio Grande do Sul.

3. Esclareço que a entidade passou à condição
de concessionária em função de aumento de potên-
cia autorizado pela Portaria nº5.308, de 23 de dezem-
bro de 1976, razão pela qual caberá ao Exmº. Sr. Pre-
sidente a decisão final a respeito da renovação da ou-
torga.

4. A última renovação foi concedida pela Decre-
to nº89.547, de 11 de abril de 1984, publicado no Diá-
rio Oficial da União do dia 12 subseqüente, a partir
de 1º de maio de 1984, por mais dez anos, tendo sido
o seu prazo residual mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991, alterado pelo Decreto de 14 de outubro
de 1994.

II – DO MÉRITO

5. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece prazos de outorga de 10 (dez) anos, para
o serviço de radiodifusão sonora e e de 15 (quinze)
anos para o serviço de televisão, que poderão ser re-
novadas por período sucessivos e iguais (art. 33 – §
3º) períodos esses mantidos pela atual Constituição
(art. 223 § 5º).

6. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:

“Art. 27. Os prazos de concessão e permissão
serão de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão
sonora e de 15 (quinze) anos para o de televisão”.

7. De acordo com o art. 4º da Lei nº5.785, de 23
de junho de 1972, as entidades que desejarem a re-
novação do prazo de sua outorga deverão dirigir re-
querimento ao órgão competente, no período com-
preendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês an-
terior ao término do respectivo prazo.

8. O prazo de vigência desta concessão teve
seu termo final dia 1º-5-94, sendo que o pedido de re-
novação foi protocolizado na Delegacia do MC no
Estado do Rio Grande do Sul em 31-1-94, dentro,
pois, do prazo legal.

9. A peticionária tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pelas Portarias de nºs. 029, de 28
de janeiro de 1992 e 191, de 18 de junho de 1985,
com as seguintes composições:

Cotistas Valor Em CR$
Osébio Borghetti 3.000.000,00
José Ferronato 3.000.000,00
Romoaldo José Breda 3.000.000,00
Gentil Simonetto 3.000.000,00
Total 12.000.000,00

QUADRO DIRETIVO

Gentil Simonetto Diretor-Superintendente
Osébio Borghetti Diretor-Gerente
José Ferronato Diretor-Comercial
Romoaldo José Breda Diretor-Técnico.

10. Vale ressaltar que, durante o último perío-
do de vigência da outorga, a entidade não sofreu
qualquer penalidade, conforme se verifica às fls. 52.

11. A emissora encontra-se operando regular-
mente dentro das características técnicas que lhe fo-
ram atribuídas, (fls 51).

12. É regular a situação da concessíonária pe-
rante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
– FISTEL, consoante informação de fls. 63 e 65.

13. Consultado o Cadastro Nacional de Radiodi-
fusão, verificou-se que a entidade e seus sócios não
ultrapassam os limites fixados pelo artigo 12, e seus
parágrafos, do Decreto-lei nº 236, de 28 de fevereiro
de 1967.

III – CONCLUSÃO

14. Mediante o exposto, opino pelo deferimento
do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos ao
Exmº Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
acompanhados da minuta dos atos próprios – Exposi-
ção de Motivos e Decreto – com vistas ao encaminha-
mento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública, autoridade competente para conhecer e deci-
dir do pedido.

15. Esclareço, ainda, que de acordo com o art.
223, § 3º, da Constituição Federal, a matéria deverá
ser apreciada e deliberada pelo Congresso Nacional
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a fim de que o ato de renovação possa produzir efei-
tos legais.

É o Parecer sub censura.
Brasília, 11 de abril 1997. – Maria Elisabete Por-

to de Noronha, Assistente Jurídico.
De acordo. Submeto ao Senhor Consultor Jurídi-

co.
Brasília, 11 de abril 1997. – Adalzira França Soa-

res de Lucca, Coordenadora.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 223, DE 2000

(Nº 472/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a conces-
são da Fundação Educacional União da
Serra para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média na cidade de
Marau, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 14 de novembro de 1997, que renova por
dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a con-
cessão da Fundação Educacional União da Serra para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade de Marau,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.400, DE 1997

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 do Decreto de 14
de novembro de 1997, que “Renova a concessão da
Fundação Educacional União da Serra para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cida-
de de Marau, Estado do Rio Grande do Sul”.

Brasília, 18 de novembro de 1997. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 285/MC

Brasília, 29 de outubro de 1997

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº 50790.000883/93,

em que a Fundação Educacional União da Serra solicita
renovação da concessão para explorar o serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Marau,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada conforme De-
creto nº1.136, de 4 de junho de 1962, renovada nos ter-
mos do Decreto nº 88.831, de 10 outubro de 1983, pu-
blicado no Diário Oficial da União em 11 subseqüente,
por dez anos, a partir de 1º de novembro de 1953, cujo
prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de
10 de maio de 1991.

2 – Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a re-
gulamentou, que consideram como deferidos os pedi-
dos de renovação requeridos na forma devida e não de-
cididos ao término do prazo de vigência da concessão
ou permissão, sendo, isso, admitido o funcionamento
precário das estações, mesmo quando expiradas as
respectivas outorgas.

3 – Com estas observações, licito é de se
concluir que a terminação do prazo da outorga ou

a pendência de sua renovação, a curto ou a longo pra-
zo, não determina, necessariamente, a extinção do ser-
viço prestado, podendo o processo da renovação ser ul-
timado.

4 – Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 1º de novembro de 1993.

5 – Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº5.785, de 1972, e seu Regulamento, De-
creto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior
consideração de Vossa Excelência para decisão e sub-
missão da matéria ao Congresso Nacional, em cumpri-
mento ao § 3º do art. 223 da Constituição.

Respeitosamente. – Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997

Renova a concessão da Fundação
Educacional União da Serra para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Marau, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decre-
to nº88.066. de 26 de janeiro de 1953, e tendo em vista
o que consta do Processo Administrativo nº
50790.000883/93, decreta:
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Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 12 de novembro de 1993, a concessão
da Fundação Educacional União da Serra, outorgada
pelo Decreto nº1.136, de 4 de junho de 1962, e renova-
da pelo Decreto nº 88.831, de 10 de outubro de 1983,
sendo mantido o prazo residual da outorga conforme
Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem dire-
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Marau, Estado do Rio Gran-
de do Sul.

Parágrafo único. A exploração do serviço de radi-
odifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, re-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brasilia, 14 de novembro de 1997; 176º da Inde-
pendência e 109º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sérgio Motta.

PARECER CONJUR/MC Nº 1.349/97

Referência: Processo nº 50790.000883/93
Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio

Grande do Sul.
Interessada: Fundação Educacional União da

Serra
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para executar serviço de ra-

diodifusão sonora em onda média, cuja prazo teve seu
termo final em 1º-11-93. Pedido apresentado tempesti-
vamente. Regulares a situação técnica e a vida societá-
ria.

Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
1. A Fundação Educacional União da Serra, con-

cessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Marau, Estado do Rio Grande do
Sul, requer a renovação do prazo de vigência de sua
concessão, cujo termo final ocorreu em 1º de novembro
de 1993.

2. Mediante Decreto nº 1.136, de 4 de junho de
1962, foi outorgada a concesão à Rádio Emissora Vera-
nense Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão so-
nora em onda média, na cidade de Marau, Estado do
Rio Grande do Sul, transferida através do Decreto nº
79.307, de 25 de fevereiro de 1977, publicado no Diário

Oficial da União do dia 28 subseqüente, para a Funda-
ção Educacional União da Serra.

3. A outorga em questão teve sua última renova-
ção promovida, a partir de 1º de novembro de 1983,
conforme Decreto nº88.831, de 10 de outubro de 1983

publicado no Diário Oficial da União de 11 se-
guinte, cujo prazo residual foi mantido pelo Decreto de
10 de maio de 1991.

4. O Código Brasileiro de Telecomunicações, insti-
tuído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, esta-
belece prazos de outorga de 10 (dez anos, para o servi-
ço de radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos para o
serviço de televisão, que poderão ser renovados por
períodos sucessivos e iguais (art. 33 – § 3º), períodos
esses mantidos pela atual Constituição (art. 223 – § 5º).

5. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, declara:

Art. 27 – “Os prazos de concessão e permissão
serão de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão
sonora e de 15 (quinze) anos para o de televisão”.

6. De acordo com o artigo 4º da Lei nº5.785, de 23
de junho de 1972, as entidades que desejarem a reno-
vação do prazo de sua outorga, deverão dirigir requeri-
mento ao órgão competente, no período compreendido
entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês, anteriores ao tér-
mino do respectivo prazo.

7. O prazo de vigência desta concessão teve seu
termo final dia 1º de novembro de 1993, sendo que o
pedido de renovação foi protocolizado naquela Delega-
cia do MC no Estado do Rio Grande do Sul, em 30 de ju-
lho de 1993, tempestivamente portanto.

8. A renovação deverá ocorrer a partir de 1� de
novembro de 1993.

9. A peticionária tem seu quadro diretivo aprovado
pela Portaria nº172, de 28 de setembro de 1992, com a
seguinte composição:

Presidente Aldo Colombo
Diretor Financeiro Isidoro Mazzarollo
Diretor Secretário Silvestre Gialdi

10. Vale ressaltar que, durante o período de vi-
gência da outorga a entidade não sofreu qualquer
sanção, conforme se verifica às fls. 37.

11. Aemissora se encontra operando regularmen-
te dentro das características técnicas que lhe foram atri-
buídas (fls.36).

12. É regular a situação da concessionária pe-
rante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
– FISTEL, consoante informação de fls. 42.
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13. A outorga original está amparada juridica-
mente nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785, de
1972, e o Decreto nº88.066, de 1983, eis que o pedido
de sua renovação foi apresentado na forma devida, no
prazo legal e com a documentação hábil.

14. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como de-
ferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva
concessão ou permissão, sendo permitido o funciona-
mento, em caráter precário, dos serviços outorgados e
não renovados em tempo hábil, concluíndo-se, desta
forma, que a terminação do prazo da concessão ou
pendência da sua renovação, a curto ou a longo prazo,
não determina necessariamente, a extinção do serviço
prestado.

15. Mediante o exposto, opino pelo deferimento
do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos ao
Exmº Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
acompanhados da minuta dos atos próprios – Exposi-
ção de Motivos e Decreto – com vistas ao encaminha-
mento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica, autoridade competente para conhecer e decidir
do pedido.

16. Posteriormente, de acordo com o art. 223, §
3º, da Constituição Federal, a matéria deverá ser apre-
ciada pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de
renovação possa produzir seus efeitos legais.

É o Parecer sub censura.
Brasília, 13 de outubro de 1997.
De acordo.
À consideração do Sr. Consultor-Jurídico.
Brasilial, 13 de outubro de 1995. – Adalzira

França Soares de Lucca, Coordenadora.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 224, DE 2000

(Nº 479/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Timbó Ltda, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Timbó, Estado de
Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria nº 212, de 8 de dezembro de 1999, que ou-
torga permissão à Rádio Timbó Ltda, para explorar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 51, DE 2000

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o §

3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreci-
ação de Vossas Excelências acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunica-
ções, o ato constante da Portaria nº212, de 8 de dezem-
bro de 1999, que outorga permissão à Rádio Timbó Ltda,
para explorar pelo prazo de dez anos, serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, na localidade de
Timbó, Estado de Santa Catarina.

Brasília, 6 de janeiro de 2000. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

EM Nº 223/MC

Brasília 21 de dezembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu-

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência nº 22/97-SFO/MC, com vis-
tas à implantação de uma estação de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, na localidade de Timbó,
Estado de Santa Catarina.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional cria-
da pela Portaria nº63, desde fevereiro de 1997, altera-
da pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997,
depois de analisar a documentação de habilitação e as
propostas técnicas e de preço pela outorga das entida-
des proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, e da legislação específica de ra-
diodifusão, concluiu que a Rádio Timbó Ltdal, obteve a
maior pontuação do valor ponderado, nos termos esta-
belecidos pelo Edital tornando-se assim a vencedora
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão,
que homologuei havendo por bem outorgar a permis-
são, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efe-
itos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIANº 212, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
das atribuições que lhe conferem o art. 1º do Decreto
nº 70.568, de 18 de maio de 1972, e o art. 32 do Regu-
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lamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re-
dação do Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995,
e tendo em vista o que consta do processo administra-
tivo nº 53.820.000197/97, Concorrência nº
22/97-SFO/MC, resolve:

Art. 1º Fica outorgada permissão à rádio Timbó
Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na localidade de Timbó,
Estado de Santa Catarina.

Paragrafo único. A permissão ora outorgada re-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecominicações,
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assu-
midas pela outorga 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. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Pimenta da Veiga.

RÁDIO TIMBÓ LTDA.
CONTRATO SOCIAL

Unírio Nestor Dalpiaz, brasileiro, casado, indus-
trial, residente e domiciliado na Rua Expedicionário
Pedro João Silva, nº 70, Bairro das Capitais, em Tim-
bó/SC, filho de Honório Dalpiaz e de Honória Dalpiaz,
nascido em Rio dos Cedros/SC, a 6 de Novembro de
1954, portador da cédula de identidade nº333.448, ex-
pedida pela SSP/DF, CPF nº 247.862.769-87,

Antônio Jurandir Girardi, brasileiro, casado, in-
dustrial, residente e domiciliado na Rua Aristiliano Ra-
mos, nº 1051, Bairro das Capitais, em Timbó/SC, filho
de Tercílio Girardi e de Alma Girardi, nascido em Rode-
io/SC, a 6 de Agosto de 1946, portador da cédula de in-
dentidade nº 3/R.124.381, expedida pela SSI/SC, CPF
nº 049.607.509-87,

Káthia Luzia Floriani, brasileira, solteira, maior,
escriturária, residente e domiciliada na Rua Aristiliano
Ramos, nº 1.180, Bairro das Capitais, em Timbó/SC, fi-
lha de Lindomar Floriani e de Gema FLoriani, nascida
em 30 de Junho de 1972, portador da cédula de
3/R.2.284.741, expedida pela SSP/SC, CPF nº
712.993.949-49,

Evandro Loes, brasileiro, solteiro, maior, comer-
ciante, residente e domiciliado à Rua Barão do Rio
Branco, nº 732, Bairro dos Imigrantes, em Timbó/SC,
filho de Orlando Loes e Zenaide Loes, nascido em
Timbó/SC, a 26 de Novembro de 1968, portador da cé-
dula de identidade nº 3/R.2.027.214, expedida pela
SSP/SC, CPF nº 566.447.109-30,

Dimas Luiz Felippi, brasileiro, casado, economiá-
rio, residente e domiciliado na Rua Apucarana, nº 374,
Bairro das Capitais, em Timbó/SC, filho de Silvino Fe-
lippi e Fides Felippi, nascido em Rio dos Cedros/SC,
aos 23 de Fevereiro de 1962, portador da cédula de
identidade nº 3/R.1.241.462, expedida pela SSP/SC,
CPF nº 438.336.759-34, e

Tarcísio Girardi, brasileiro, casado, despachante,
residente e domiciliado na Rua Maceió, nº122, Centro,
em Timbó/SC, filho de Tercílio Girardi e de Alma Girar-
di, nascido em Rodeio/SC, aos 10 de Fevereiro de
1956, portador da cédula de identidade nº
3/R.755.314, expedida pela SSI/SC, CPF nº
218.731.609-25.

Resolvem por este instrumento particular de con-
trato constituir uma Sociedade por cotas de responsabili-
dade que se regerá pelas demais disposições legais e
técnicas aplicáveis e pelas cláusulas seguintes:

Primeira: A Sociedade girará sob a denominação
social de Rádio Timbó Ltda, com sede e foro na cidade
de Timbó/SC, na Rua General Osório, nº 311, Sala 508
– Centro. ASociedade usará o título do estabelecimen-
to: “Radio Pérola do Vale”.

Segunda: O prazo de duração da Sociedade é in-
determinado, tendo o seu início de atividade a partir de
2 de Abril de 1997.

Terceira: A Sociedade tem por objetivos a execu-
ção e a exploração dos Serviços de Radiodifusão

Quarta: O Capital Social é de R$105.000,00 (Cento
e Cinco mil reais), representado por 105.000 (Cento e
cinco mil) cotas de valor nominal, cada uma, de R$1,00
(Hum real), ficando assim distribuídas pelo sócios:

Sócio Cotas Valor/R$ %

Unirio Nestor Dalpiaz 17.500 17.500,00 16.6667

Antônio Jurandir Girardi 17.500 17.500,00 16.6667

Kathia Luzia Floriani 17.500 17.500,00 16.6667

Evandro Loes 17.500 17.500,00 16.6667

Dimas Luiz Felippi 17.500 17.500,00 16.6667

Tarcísio Girardi 17.500 17.500,00 16.6667
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Total 105.000 105.000,00 100,0

A integralização do Capital Social far-se-á em
moeda corrente nacional e da seguinte forma:

a) 10,0% (Dez por cento) do Capital Social, cor-
respondendo ao valor de R$10.500,00 (Dez mil e qui-
nhentos reais), no ato de assinatura do presente Con-
trato;

b) Os restantes 90,0% (Noventa por cento), do
Capital Social, correspondendo ao valor de
R$94.500,00 (Noventa e quatro mil e quinhentos rea-
is), até o prazo de 60 (Sessenta) dias, contados da
publicação no Diário Oficial da União, do respectivo
ato de outorga do Serviço de Radiodifusão.

Quinta: A responsabilidade dos sócios é limitada
à importância total do Capital Social, nos termos do
Art. 2º da Lei nº 3.708, de 10-6-1919.

Sexta: As deliberações sociais, ainda que impli-
quem em alteração contratual, poderão ser tomadas
por sócios que representem a maioria do Capital So-
cial, consoante a faculdade deferida pelo Art. 62, § 2º
do Decreto-Lei nº 57.651, de 19-1-1966.

Sétima: As cotas representativas do Capital So-
cial são incaucionáveis a estrangeiros ou Pessoas
Jurídicas e inalienáveis a estrangeiros.

Oitava: A Sociedade se compromete, por seus
Diretor e Sócios, a não efetuar alteração neste con-
trato, sem que tenha, para isso, obtido plena, legal e
prévia autorização do Poder Concedente.

Nona: Os administradores deverão ser brasileiros
natos ou naturalizados há mais de 10 (Dez) anos e sua
investidura nos cargos somente poderá ocorrer depois
de terem sido aprovado pelo poder concedente.

Décima: A Sociedade será administrada pelo
sócio-cotista Dimas Luiz Felippi, no exercício das fun-
ções de ”Diretor-Gerente“, cabendo-lhe as gestões
de todos os negócios sociais e comerciais, bem como
a representação da Sociedade, em juízo ou fora dele,
sendo-lhe dispensada a prestação de caução.

Décima Primeira: A título de PRÓ-LABORE os
sócios terão como remuneração a quantia fixada em
comum, até o limite das deduções fiscais previsto na
legislação do Imposto de Renda e que será levada à
conta de Despesas Gerais.

Décima Segunda: A Sociedade se com prome-
te, desde já, a manter em seu quadro de pessoal um
número mínimo de 2/3 (dois terços) de trabalhadores
brasileiros.

Décima Terceira: A Sociedade poderá ter como
sócios, pessoas jurídicas com participação de até
30% do Capital Social, sem direito a voto e, perten-
cente exclusiva e nominalmente a brasileiros.

Décima Quarta: O uso da denominação social,
nos termos da cláusula Décima deste instrumento, é
vedado em fianças, avais, abonos e outros atos de fa-
vor, estranhos aos interesses da sociedade, ficando o
Diretor na hipótese de infração desta cláusula, pesso-
almente, responsável pelos atos praticados.

Décima Quinta: O Sócio que desejar transferir
parte ou totalidade de suas cotas deverá notificar, por
escrito, a Sociedade discriminando-lhe o preço, forma
e prazo de pagamento, para que através de seus de-
mais sócios, exerça ou renuncie ao direito de prefe-
rência, o que deverá fazer no prazo de 60 (sessenta)
dias a contar da data do recebimento da notificação.
Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem que a
Sociedade exerça ou renuncie ao direito de preferên-
cia, as cotas poderão ser transferidas a terceiros, ob-
servando-se, previamente, a anuência expressa do
Poder Concedente, para que o ato de transferência
possa ter os efeitos legais.

Décima Sexta: O falecimento ou interdição de
um dos sócios não dissolverá necessariamente a So-
ciedade, ficando os herdeiros e sucessores ou repre-
sentante legal nomeado, subrogados nos direitos e
obrigações do ”Decujus“ ou interdito, podendo nela
se fazerem representar, enquanto indiviso o quinhão
respectivo por um dentre eles devidamente credenci-
ado pelos demais.

§ 1º Mediante consenso unânime entre os sóci-
os supérstites, os herdeiros e sucessores poderão in-
gressar na Sociedade, caso não haja impeditivo legal
quanto a esse ingresso e, se observe a anuência pré-
via do Poder Concedente para que sua admissão seja
revista de todos os efeitos legais.

§ 2º Se os herdeiros ou sucessores não deseja-
rem continuar na Sociedade, seus haveres serão
apurados em Balanço levantado especialmente, para
esse fim, e serão pagos em 24 (Vinte e quatro) presta-
ções mensais, sem juros, iguais e sucessivas, a quem
estiver judicialmente autorizado.

Décima Sétima: A 31 de dezembro de cada ano
levantar-se-á um Balanço Geral das atividades da
Empresa. O Balanço levará a assinatura de todos os
sócios e será acompanhado do Extrato de Contas de
Lucros e Perdas.

Décima Oitava: Fica eleito, desde já, com re-
núncia a qualquer outro, o foro da sede da sociedade
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para a solução de qualquer dissídio que eventual-
mente venha a surgir entre as partes contratantes.

Décima Nona: Os Sócios declaram não estarem
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que
os impeçam de exercer atividade mercantil.

Vigésima: Os casos omissos neste instrumento
serão regidos pelos dispositivos da Lei nº3.708, de l0
de janeiro de 1919, a cuja fiel observância bem como
das demais cláusulas deste compromisso se obrigam
o Diretor e Sócios.

E, por estarem justos e contratados, assinam o
presente em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas de lei.

Uso da denominação social
“Rádio Timbó Ltda”. – Dimas Luiz Felippi, Dire-

tor Gerente, Timbó/SC, 21-3-97 – Unirio Nestor Dal-
piaz, CPF 247.862.769-86, CI 333.448-SSP/DF –
Antonio Jurandir Girardi, CPF 049.607.509-87, CI
3/R.124.381-SSI/SC – Kátia Luzia Floriani, CPF
712.993.949-49, CI 3/R. 2.284.741-SSP/SC – Evan-
dro Loes, CPF 566.447.109-30, CI 3/R.
2.027.214-SSP/SC – Dimas Luiz Felipp, CPF
438.336.759-34, CI 3/R. 1.241.462-SSP/SC – Tarcí-
sio Girardi, CPF 218.731.609-25, CI 3/R.
755.314-SSI/SC – Nelson Floriani, Advogado CPF
055.337.409-53, OAB/SC 4240 – Testemunhas: Luiz
Roberto Lenzi, CPF 750.710.889-91, CI 3/R.
2.285.543-SSP/SC – Carlos Roberto Bürger, CPF
194.143.909-87, CI 3/R. 385.690-SSI/SC.

(À Comissão de Educação.)

PARECERES Nos 970 E 971, DE 2000

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº
683, de 1999 – Complementar, de iniciati-
va da Comissão Parlamentar de Inquérito
do Sistema Financeiro, que regulamenta
a prestação de informações ao Banco
Central do Brasil, para instrumentaliza-
ção do Sistema Central de Risco de Cré-
dito e dá outras providências.

Parecer nº 970, de 2000, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (em atendimento à solici-
tação constante do Ofício nº 74/2000-CAE)

Relator: Senador Bello Parga

I – Relatório

Por solicitação da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, vem a exame deste Colegiado o anexo Pro-
jeto de Lei do Senado nº 683, de 1999 – Complemen-

tar, que “Regulamenta a prestação de informações ao
Banco Central do Brasil, para instrumentalização do
Sistema Central de Riscos de Crédito, e dá outras
providências”.

2. Para melhor compreensão do assunto, trans-
creve-se, a seguir, o texto da iniciativa:

Art. 1º Observadas as normas edita-
das pelo Conselho Monetário Nacional, es-
tão obrigadas a fornecer informações ao
Sistema Central de Riscos de Crédito do
Banco Central do Brasil:

I – as instituições financeiras e as de-
mais instituições integrantes do Sistema Fi-
nanceiro Nacional;

II – a critério do Banco Central do Bra-
sil, as instituições e as sociedades ou em-
presas, públicas ou privadas, não integran-
tes do Sistema Financeiro Nacional, cujas
atividades e operações impliquem conces-
são de crédito, ou que estejam, de qualquer
forma, vinculadas ao referido Sistema, ou
com ele, direta ou indiretamente, interfiram
ou possam interferir.

Art. 2º A Secretaria da Receita Federal
fornecerá à Central de Riscos de Crédito do
Banco Central do Brasil informações cons-
tantes de seus cadastros de pessoas físicas
e jurídicas.

Art. 3º Observadas as normas baixa-
das pelo Conselho Monetário Nacional e
pelo Banco Central do Brasil, não constitui
quebra de sigilo bancário, fiscal ou comerci-
al:

I – o fornecimento de informações à
Central de Riscos de Crédito do Banco Cen-
tral do Brasil;

II – o fornecimento de informações,
pela mesma Central de Riscos de Crédito,
às instituições mencionadas nos incisos I e
II do art. 1º, desde que autorizado pelo de-
vedor."

3. A Justificação da iniciativa está posta nos
seguintes termos:

Para o desenvolvimento do Sistema
Financeiro Nacional no que diz respeito aos
aspectos envolvendo a redução do risco na
concessão de empréstimos, é de fundamen-
tal relevância a criação de um sistema de in-
formações sobre as operações realizadas.
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Dentro deste contexto, seguindo-se o
exemplo das economias desenvolvidas,
faz-se necessário que a Autoridade Monetá-
ria seja dotada de instrumentos de controle
para a supervisão bancária.

Para os bancos e demais instituições
que concedem empréstimos, as consultas à
Central de risco permitirão conhecer o volu-
me das demais operações realizadas pelo
interessado em obter crédito, reduzindo ris-
cos e, conseqüentemente, os custos finan-
ceiros para as partes.

A presente proposição, portanto, tem
por objetivo criar as condições instrumentais
para que o Sistema Financeiro Nacional mo-
dernize-se e consiga evitar abalos resultan-
tes de clientes que promovem sucessivas
operações em vários bancos, em um pro-
cesso de alavancagem que comprometa a
capacidade de solvência.

Assim, com a efetivação legal da Cen-
tral de Riscos, dar-se-á um passo funda-
mental para que a fiscalização bancária ob-
tenha informações consistentes, bem como
as instituições financeiras possam minimizar
o risco de suas operações. (Os grifos não
são do original)

II – ANÁLISE

4. Esse é um dos dez projetos apresentados
pela CPI do Sistema Financeiro. Como todos sabe-
mos, desenvolveu-se no Senado Federal, por força
do Requerimento nº 127, de 1999, essa Comissão
Parlamentar de Inquérito, que se destinou a apurar fa-
tos envolvendo instituições financeiras, sociedades
de crédito, financiamento e investimento, que consti-
tuem o Sistema Financeiro Nacional.

5. Às fls. 265 do Relatório da aludida Comissão,
no título “A Fragilidade do Sistema Financeiro Nacio-
nal”, lê-se:

Mesmo antes da decretação do Plano
Real, a situação do Sistema Financeiro Na-
cional já era frágil. A grande maioria das ins-
tituições financeiras não tinha estrutura de
capital sólida. Os bancos costumavam tra-
balhar muito alavancados, ou seja, empres-
tando várias vezes seu capital. Antes da
adesão do Brasil ao Acordo de Basiléia,
nossos bancos podiam trabalhar com até 15
vezes o capital. Além disso, a qualidade da

fiscalização deixava muito a desejar.
Empréstimos ruins eram muitas vezes con-
tabilizados como bons, e os episódios de
fraude eram endêmicos.

6. É preciso deixar bem claro que o objetivo fun-
damental do projeto em análise é preservar o Sistema
Financeiro Nacional de abalos que possam compro-
meter a sua credibilidade. Não há setor da atividade
econômica que seja mais sensível do que aquele re-
ferente à segurança do dinheiro, das aplicações de
capital, do crédito e quejandos.

7. Esse projeto, repita-se à exaustão, não tem
por finalidade propiciar condições para que órgãos
públicos possam devassar indevidamente a vida das
empresas, sejam elas financeiras ou comerciais. Ao
contrário, o seu propósito é o de proteger todos os
poupadores, porque, no final das contas, o que os
bancos emprestam, o que eles administram são as
poupanças de todos nós.

8. O Sistema que desta feita se aprimora em
grau de lei complementar é um mecanismo de prote-
ção do Sistema Financeiro Nacional, ou seja, da pou-
pança. Exemplificando, para deixar ainda mais pal-
mar o mecanismo do Sistema: um determinado ban-
co pode apresentar, em seu balancete, um haver de-
corrente de empréstimo que fez, considerado bom
porque ainda não vencido. Ocorre que o cliente que
tomou tal empréstimo já tem vencidos em outras duas
instituições financeiras dois outros empréstimos, não
honrados no vencimento. Nesse caso, o Banco Cen-
tral pode não só alertar, como mandar que a entidade
emprestadora faça uma provisão para suportar uma
possível perda. Outro exemplo: uma empresa solicita
empréstimo vultoso a uma entidade financeira. Esta,
se for diligente, poderá consultar, uma vez autorizada
pelo cliente, a Central de Riscos, exatamente para
não dar crédito a quem já está em situação de dificil li-
quidez, como aconteceu com a Construtora ENCOL.

9. Portanto, é um sistema simples, eficiente, e
que, diga-se a bem da verdade, já vem funcionando
no Banco Central. O que a CPI do Sistema Financeiro
está propondo é o aperfeiçoamento do Sistema, tanto
que a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, re-
cepcionada pela Constituição de 1988 com o status
de Lei Complementar, já prescreve, genericamente:

Art. 37. As instituições financeiras, en-
tidades e pessoas referidas nos arts. 17 e
18 desta lei, bem como os corretores de
fundos públicos ficam obrigados a fornecer
ao Banco Central do Brasil, na forma por ele
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determinada, os dados ou informes julgados
necessários para o fiel desempenho de
suas atribuições.

10. Quanto à regra que prevê que a Secretaria
da Receita Federal fornecerá à Central de Riscos do
Banco Central do Brasil informações constantes de
seus cadastros, isto não constitui novidade, haja vista
que a Lei Complementar nº 5.172, de 25 de outubro
1966 – Código Tribunal Nacional – em seu art. 199,
dispõe semelhantemente do seguinte modo:

Art. 199. A Fazenda Pública da União
e as dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios prestar-se-ão mutuamente assis-
tência para a fiscalização dos tributos res-
pectivos e permuta de informações, na for-
ma estabelecida, em caráter geral ou espe-
cífico, por lei ou convênio.

11. Por outro lado, reclama-se muito da fiscali-
zação do Banco Central. Então, esta é uma oportuni-
dade de propiciar os meios adequados para que essa
sua atribuição seja ainda mais eficiente e eficaz.

12. Relativamente à questão das finanças públi-
cas versus finanças privadas, há em nosso texto
constitucional dois dispositivos que, aparentemente,
podem fazer confusão: os arts. 163 e 192, transcritos
a seguir:

Título VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO II
Das Finanças Públicas

Art. 163. Lei complementar disporá so-
bre:

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

V – fiscalização das instituições finan-
ceiras;

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

Título VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO IV
Do Sistema Financeiro Nacional

Art. 192. O sistema financeiro nacio-
nal, estruturado de forma a promover o de-
senvolvimento equilibrado do País e a servir
aos interesses da coletividade, será regula-
do em lei complementar, que disporá, inclu-
sive, sobre:

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

13. Embora estejamos, desde o pórtico desse
parecer, a falar do Sistema Financeiro Nacional, o
que já seria indicativo de que estamos tratando de
matéria regida pelo Capítulo IV do Título VII, acima
transcrito, é de toda conveniência que recordemos a
lição do Professor Ricardo Lobo Torres, em seu Cur-
so de Direito Financeiro e Tributário, Renovar, 5ª ed.,
pág. 191/2:

A CF disciplina o sistema financeiro
nacional, assim entendido o sistema das fi-
nanças privadas e do seu controle pelo go-
verno. (...)

A CF separa claramente o sistema das
finanças públicas, que abrange os subsiste-
mas tributário, orçamentário, dos gastos pú-
blicos e monetário (arts. 145 — 169), do sis-
tema das finanças nacionais, a compreen-
der as instituições privadas, inclusive os
bancos pertencentes aos poderes públicos
que operem sob a forma de pessoa de direi-
to privado.

Nesse contexto é que aparece o Ban-
co Central do Brasil como órgão estatal con-
trolador e disciplinador da atividade financei-
ra privada. Exerce a competência atribuída
à União para fiscalizar as operações de na-
tureza financeira, especialmente as de cré-
dito, câmbio e capitalização (art. 21, VIII).

14. Esse esclarecimento é de vital importância
para a análise do projeto quanto ao aspecto de sua
constitucionalidade, que constitui atribuição específi-
ca desta Comissão.

15. Se a matéria está no contexto do art. 192 da
Lex Mater, como realmente ficou demonstrado, en-
tão a proposição seria inconstitucional, em razão do
que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamen-
to da ADIN 4-DF, cuja ementa está assim redigida:

6. Tendo a Constituição Federal, no
único artigo em que trata do Sistema Finan-
ceiro Nacional (art. 192), estabelecido que
este será regulado por lei complementar,
com observância do que determinou no ca-
put, nos seus incisos e parágrafos, não é de
se admitir a eficácia imediata e isolada do
disposto em seu § 3º sobre taxa de juros re-
ais (12 por cento ao ano), até porquê estes
não foram conceituados. Só o tratamento
global do Sistema Financeiro Nacional, na
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futura lei complementar, com a observância
de todas as normas do caput, dos incisos e
parágrafos do art. 192, é que permitirá a in-
cidência da referida norma sobre juros reais
e desde que estes também sejam conceitu-
ados em tal diploma, (grifo nosso).

16. O que é de fundamental importância para o
deslinde da questão é que o STF declarou que “só o
tratamento global do Sistema Financeiro Nacional, na
futura lei complementar, com a observância de todas
as normas do caput, dos incisos e parágrafos do art.
192, é que permitirá a incidência da referida norma”.

17. Ora, essa futura lei complementar está em
gestação desde a apresentação do Projeto de Lei
Complementar nº 162, de 1989, do ilustre Deputado
Fernando Gasparian, que nunca foi votado, passando
por uma Comissão Especial da Câmara dos Deputa-
dos, instalada em 1991, para tratar globalmente da
matéria e que até hoje não se tem notícia da conclu-
são dos seus trabalhos, até a apresentação do Proje-
to de Lei do Senado nº165, de 1996 – Complementar,
de autoria do nobre Senador Ney Suassuna, que foi
arquivado ao final da legislatura passada.

18. E como o art. 192 da Constituição envolve
uma série díspar de matérias, de difícil regulamenta-
ção em um único texto legal, o Senado Federal apro-
vou a PEC nº 21/97, Relator o eminente Senador Jef-
ferson Péres, em que tal artigo ficou sintetizado do
seguinte modo:

Art. 192. O sistema financeiro nacio-
nal, estruturado de forma a promover o de-
senvolvimento equilibrado do País e a servir
aos interesses da coletividade, em todas as
partes que o compõem, abrangendo as coo-
perativas de crédito, será regulado por leis
complementares, que disporão, inclusive,
sobre a participação do capital estrangeiro.

19. Pois bem, essa PEC nº 21/97 foi enviada à
revisão da Câmara dos Deputados, mas, lamentavel-
mente, até agora não foi aprovada.

20. Talvez por causa dessas dificuldades é que,
de vez em quando, o Poder Executivo vem editando
Medidas Provisórias em total descompasso com a re-
ferida decisão do Supremo Tribunal Federal, como se
observa, por exemplo, na Medida Provisória nº
1.963-18, de 27 de abril de 2000, verbis:

Art. 5º Nas operações realizadas pelas institui-
ções integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é

admissível a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano.

21. Além desse exemplo, vale lembrar da Medi-
da Provisória que se transformou no Plano Real, na
qual, por exemplo, se alterou a composição do Con-
selho Monetário Nacional.

III – Voto

22. Mesmo sabendo que o País não pode parar
ou não pode esperar por uma lei “global” que nunca
vem, ou de uma emenda constitucional que nunca é
votada, não posso dizer que o Projeto, nos termos em
que está posto, é constitucional, em face da decisão
supra do Supremo Tribunal Federal, como também
não posso dizer que seu aspecto formal é bom. Ao
contrário, a proposição vai de encontro ao disposto
na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de
1998, que regula a elaboração das leis, em face de
sua defeituosa técnica legislativa, por tratar autono-
mamente de matéria já regulada pela Lei nº 4.595, de
31-12-64.

23. Nesse sentido, proponho a alteração da Lei
nº 4.595, de 1964, nela incluindo o texto do Projeto de
Lei do Senado nº 683, de 1999 — Complementar.

24. Em face do exposto, voto pela aprovação do
Projeto, nos termos do substitutivo a seguir exarado,
que submeto à consideração dos meus ilustres pares,
solicitando-lhes o voto favorável.

EMENDA Nº 1-CCJ (Substitutivo)

Altera a Lei nº 4.595, de 31 de de-
zembro de 1964, que “dispõe sobre a po-
lítica e as instituições monetárias, bancá-
rias e creditícias, cria o Conselho Mone-
tário Nacional e dá outras providências”.

O Congresso Nacional resolve:

Art. 1º Fica a Lei nº4.595, de 31 de dezembro de
1964, acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 37-A O Banco Central do Brasil
manterá o Sistema Central de Risco de Cré-
dito, criado com fundamento nos arts. 3º, 4º
e 9º desta lei.

Parágrafo único. Para o efetivo funcio-
namento do Sistema aludido no caput, es-
tão obrigadas a fornecer ao Banco Central
do Brasil, na forma por ele estabelecida, in-
formações sobre suas operações ativas:
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I – as instituições financeiras e as de-
mais entidades integrantes do Sistema Fi-
nanceiro Nacional;

II – a critério do Banco Central do Bra-
sil, as instituições e as sociedades ou em-
presas, públicas ou privadas, não integran-
tes do Sistema Financeiro Nacional, cujas
atividades e operações impliquem conces-
são de crédito, ou que estejam, de qualquer
forma, a ele vinculadas, ou com ele, direta
ou indiretamente, se relacionem.

Art 37-B A Secretaria da Receita Fede-
ral do Ministério da Fazenda fornecerá à Cen-
tral de Riscos de Crédito do Banco Central do
Brasil informações constantes de seus cadas-
tros de pessoas físicas e jurídicas.

Art. 37-C Observadas as normas baixa-
das pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil, não constitui quebra
de sigilo bancário, fiscal ou comercial:

I – o fornecimento de informações à
Central de Riscos de Crédito do Banco Cen-
tral do Brasil;

II – o fornecimento de informações,
pela mesma Central de Riscos de Crédito,
às instituições mencionadas nos incisos I e
II do art. 37-A, desde que autorizado pelo
devedor.”

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

Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2000. –
José Agripino, Presidente – Bello Parga, Relator –
Lúcio Alcântara – Jefferson Péres – Djalma Bessa
– Alvaro Dias – José Roberto Arruda – José Edu-
ardo Dutra – Sérgio Machado – Romeu Tuma –
José Fogaça – Leomar Quintanilha.

PARECER Nº 971, DE 2000

(Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos nos termos do Requerimento nº 160, de
2000.)

Relator: Senador Osmar Dias

I – Relatório

Trata-se de projeto de lei originário da Comissão
Parlamentar de Inquérito do Senado Federal que, em
1999, apurou irregularidades no Sistema Financeiro
Nacional (CPI dos Bancos), e que regulamenta a
prestação de informações ao Banco Central do Brasil,

visando à instrumentalização do Sistema Central de
Risco de Crédito.

O projeto de lei em comento, subscrito pela tota-
lidade dos membros daquela CPI, determina, em seu
art. 1º, que o Conselho Monetário Nacional editará
normas que obrigarão instituições do Sistema Finan-
ceiro, ou outras cujas atividades e operações impli-
quem concessão de crédito, a fornecer informações
ao Banco Central do Brasil.

O art. 2º desta proposição legislativa determina,
também, que a Secretaria da Receita Federal forne-
cerá à Central de Risco de Crédito do Banco Central
do Brasil informações constantes de seus cadastros
de pessoas físicas e jurídicas.

O art. 3º por sua vez, explicita que, observadas
as normas do Conselho Monetário Nacional, o forneci-
mento de informações, tanto para a Central de Risco
como para as instituições que o Banco Central consi-
derar aconselhável para manter a solidez do Sistema
Financeiro, não se constituirá quebra de sigilo.

Em relação à situação atual, o projeto de lei per-
mitirá regulamentar esforço já em andamento por par-
te da Diretoria do Banco Central, mas que, por falta de
diploma legal, pode vir a ficar comprometido.

Em sua justificação, os Senadores da CPI res-
saltam que a proposição tem por objetivo criar as con-
dições instrumentais para que o Sistema Financeiro
Nacional modernize-se e consiga evitar abalos resul-
tantes de clientes que promovem sucessivas opera-
ções em vários bancos, em um processo de alavan-
cagem que acaba por comprometer a capacidade de
solvência.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.

É o relatório.

II – Análise

Em discussão anterior feita nesta Comissão, vo-
tou-se o encaminhamento do projeto em comento
para a apreciação da Comissão de Constituição e
Justiça e Cidadania, para a análise de sua constituci-
onalidade. Naquela Comissão, o eminente Senador
Bello Parga apresentou parecer favorável, na forma
de substitutivo.

O substitutivo apresentado mostra-se perfeita-
mente compatível com a

proposta original, incluindo modificações forma-
is que o aperfeiçoaram adequando a sua juridicidade.
Portanto, a proposta apresenta-se de acordo com, os
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seus fins e com o que foi negociado na CPI do Siste-
ma Financeiro.

Assim, cabe aqui destacar que, na análise da
proposta, pode-se perceber claramente a preocupa-
ção e a seriedade com que a CPI dos Bancos tratou a
questão de modernização de nossas instituições de
acompanhamento e controle financeiro.

Sem dúvida nenhuma, a CPI dos bancos indu-
ziu um intenso processo de mudanças, conduzido
pelo Banco Central e direcionado para uma série de
aperfeiçoamentos não cogitados anteriormente (mais
de 10 modificações derivaram de fatos diagnostica-
dos na CPI). Só por isto já poderíamos afirmar que tal
CPI contribuiu para o desenvolvimento institucional
do nosso Sistema Financeiro. Com a institucionaliza-
ção da Central de Riscos do Banco Central do Brasil
dar-se-á um importante passo para garantir que o
nosso Sistema Financeiro possa orientar-se racional-
mente, impedindo a ocorrência de crises especulati-
vas derivadas de excessiva alavancagem de alguns
investidores. O projeto em análise, de fato, apresenta
não só relevante importância econômica, mas tam-
bém social. Só para dar um exemplo, a existência de
tal Central de Risco poderia ter minorado os efeitos
do caso ENCOL, quando ocorreu alavancagem finan-
ceira excessiva por parte dos gerentes daquela em-
presa, causando prejuízos próximos a R$ 1 bilhão.

III – Voto

Em não havendo óbices dos pontos de vista re-
gimental, legal ou constitucional, bem como conside-
rando o relevante mérito da proposta, manifesto-me
favoravelmente ao Projeto de Lei do Senado nº 683
(complementar), de 1999 nos termos do substitutivo
que foi apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça e Cidadania.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2000 – Ney
Suassuna, Presidente – Osmar Dias, Relator – Pau-
lo Hartung – Luiz Otávio – José Alencar – Ricardo
Santos – Paulo Souto – Osmar Dias – Jonas Pi-
nheiro – Gerson Camata – José Eduardo Dutra –
Freitas Neto – Gilberto Mestrinho – Pedro Piva –
Romeu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Constituição da República Federativa do Brasil

Art. 21. *Compete à União:

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

VIII – administrar as reservas cambiais do País
e fiscalizar as operações de natureza financeira, es-
pecialmente as de crédito, câmbio e capitalização,
bem como as de seguros e de previdência privada;
....................................................................................

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão instituir os seguintes tribu-
tos:

I – impostos;
II – taxas, em razão do exercício do poder de po-

lícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de servi-
ços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição;

III – contribuição de melhoria, decorrente de
obras públicas.

§ 1º Sempre que possivel, 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
individuais 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. 163. Lei complementar disporá sobre:

I – finanças públicas;

II – dívida pública externa e interna, incluída a
das autarquias, fundações e demais entidades con-
troladas pelo poder público;

III – concessão de garantias pelas entidades
publicas;

IV – emissão e resgate de títulos da dívida pú-
blica;

V – fiscalização das instituições financeiras;

VI – operações de câmbio realizadas por ór-
gãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;

VII – compatibilização das funções das institui-
ções oficiais de crédito da União, resguardadas as
características e condições operacionais plenas das
voltadas ao desenvolvimento regional.
....................................................................................

Art. 169. *A despesa com pessoal ativo e inati-
vo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabele-
cidos em lei complementar.
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§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, a criação de cargos, em-
pregos e funções ou alteração de estrutura de carre-
iras, bem como a admissão ou contratação de pes-
soal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da
administração direta ou indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo poder público, só pode-
rão ser feitas:

I – se houver prévia dotação orçamentária sufi-
ciente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II – se houver autorização específica na lei de
diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas
públicas e as sociedades de economia mista.

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei
complementar referida neste artigo para a adapta-
ção aos parâmetros ali previstos, serão imediata-
mente suspensos todos os repasses de verbas fe-
derais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios que não observarem os referidos
limites.

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabeleci-
dos com base neste artigo, durante o prazo fixado na
lei complementar referida no caput, a União, os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as
seguintes providências:

I – redução em pelo menos vinte por cento das
despesas com cargos em comissão e funções de
confiança;

II – exoneração dos servidores não estáveis.
§ 4º Se as medidas adotadas com base no pará-

grafo anterior não forem suficientes para assegurar o
cumprimento da determinação da lei complementar refe-
rida neste artigo, o servidor estável poderá perder o car-
go, desde que ato normativo motivado de cada um dos
Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou
unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do
parágrafo anterior fará jus a indenização correspon-
dente a um mês de remuneração por ano de serviço.

§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos pará-
grafos anteriores será considerado extinto, vedada a cri-
ação de cargo, emprego ou função com atribuições igua-
is ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos.

§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a
serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4º.
....................................................................................

Art. 192. *O sistema financeiro nacional, estru-
turado de forma a promover o desenvolvimento equili-

brado do País e a servir aos interesses da coletivida-
de, será regulado em lei complementar, que disporá,
inclusive, sobre:

I – a autorização para o funcionamento das insti-
tuições financeiras assegurado às instituições bancá-
rias oficiais e privadas acesso a todos os instrumen-
tos do mercado financeiro bancário, sendo vedada a
essas instituições a participação em atividades não
previstas na autorização de que trata este inciso;

II – autorização e funcionamento dos estabeleci-
mentos de seguro, resseguro, previdência e capitali-
zação, bem como do órgão oficial fiscalizador;

III – as condições para a participação do capital
estrangeiro nas instituições a que se referem os inci-
sos anteriores, tendo em vista, especialmente:

a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais:
IV – a organização, o funcionamento e as atribu-

ições do Banco Central e demais instituições financei-
ras públicas e privadas;

V – os requisitos para a designação de mem-
bros da diretoria do Banco Central e demais institui-
ções financeiras, bem como seus impedimentos após
o exercício do cargo;

VI – a criação de fundo ou seguro, com o objeti-
vo de proteger a economia popular, garantindo crédi-
tos, aplicações e depósitos até determinado valor, ve-
dada a participação de recursos da União;

VII – os critérios restritivos da transferência de
poupança de regiões com renda inferior à média naci-
onal para outras de maior desenvolvimento;

VIII – o funcionamento das cooperativas de cré-
dito e os requisitos para que possam ter condições de
operacionalidade e estruturação próprias das institui-
ções financeiras.

§ 1º A autorização a que se referem os incisos I e
II será inegociável e intransferível, permitida a transmis-
são do controle da pessoa jurídica titular, e concedida
sem ônus, na forma da lei do sistema financeiro nacio-
nal, a pessoa jurídica cujos diretores tenham capacida-
de técnica e reputação ilibada, e que comprove capaci-
dade econômica compatível com o empreendimento.

§ 2º Os recursos financeiros relativos a progra-
mas e projetos de caráter regional, de responsabilida-
de da União, serão depositados em suas instituições
regionais de crédito e por elas aplicados.

§ 3º As taxas de juros reais, nelas incluídas co-
missões e quaisquer outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à concessão de crédito, não
poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a co-
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brança acima deste limite será conceituada como cri-
me de usura, punido, em todas as suas modalidades,
nos termos que a lei determinar.
______________
*EC nº 13/96.
....................................................................................

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. 17. Consideram-se instituições financeiras,

para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas ju-
rídicas públicas ou privadas, que tenham como ativi-
dade principal ou acessória a coleta, intermediação
ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a cus-
tódia de valor de propriedade de terceiros.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da
legislação em vigor, equiparam-se às instituições fi-
nanceiras as pessoas físicas que exerçam qualquer
das atividades referidas neste artigo, de forma per-
manente ou eventual.

Art. 18. As instituições financeiras somente po-
derão funcionar no País mediante prévia autorização
do Banco Central da República do Brasil ou decreto
do Poder Executivo, quando forem estrangeiras.

§ 1º Além dos estabelecimentos bancários ofici-
ais ou privados, das sociedades de crédito, financia-
mento e investimentos, das caixas econômicas e das
cooperativas de crédito ou a seção de crédito das co-
operativas que a tenham, também se subordinam às
disposições e disciplina desta lei no que for aplicável,
as bolsas de valores, companhias de seguros e de
capitalização, as sociedades que efetuam distribui-
ção de prêmios em imóveis, mercadorias ou dinheiro,
mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por
qualquer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que
exerçam, por conta própria ou de terceiros, atividade
relacionada com a compra e venda de ações e outros
quaisquer títulos, realizando nos mercados financei-
ros e de capitais operações ou serviços de natureza
dos executados pelas instituições financeiras.

§ 2º O Banco Central da República do Brasil, no
exercício da fiscalização que lhe compete, regulará
as condições de concorrência entre instituições finan-
ceiras, coibindo-lhes os abusos com a aplicação da
pena (Vetado) nos termos desta lei.

§ 3º Dependerão de prévia autorização do Ban-
co Central da República do Brasil as campanhas des-
tinadas à coleta de recursos do público, praticadas
por pessoas físicas ou jurídicas abrangidas neste arti-
go, salvo para subscrição pública de ações, nos ter-
mos da lei das sociedades por ações.
....................................................................................

Art. 37. As instituições financeiras, entidades e
pessoas referidas nos arts. 17 e 18 desta lei, bem
como os corretores de fundos públicos, ficam obriga-
dos a fornecer ao Banco Central da República do Bra-
sil, na forma por ele determinada, os dados ou infor-
mes julgados necessários para o fiel desempenho de
suas atribuições.
....................................................................................

LEI Nº 5.172 – DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional e institui normas gerais de direito
tributário aplicáveis à União, Estados e
Municípios

....................................................................................
Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pres-
tar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização
dos tributos respectivos e permuta de informações,
na forma estabelecida, em caráter geral ou específi-
co, por lei ou convênio.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-18,
DE 27 DE ABRIL DE 2000

D.O-82, DE 28-4-2000, PÁG. 18

Dispõe sobre a administração dos re-
cursos de caixa do Tesouro Nacional, con-
solida e atualiza a legislação pertinente ao
assunto, e dá outras providências.

....................................................................................
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Art. 5º Nas operações realizadas pelas institui-
ções integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é
admissível a capitalização de juros com periodicida-
de inferior a um ano.

Parágrafo único. Sempre que necessário ou
quando solicitado pelo devedor, a apuração do va-
lor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor,
será feita pelo credor por meio de planilha de cálcu-
lo que evidencie de modo claro, preciso e de fácil
entendimento e compreensão, o valor principal da
dívida, seus encargos e despesas contratuais, a
parcela de juros e os critérios de sua incidência, a
parcela correspondente a multas e demais penali-
dades contratuais.
....................................................................................

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

OF./CAE/74/00

Brasília, 9 de maio de 2000

Exmo. Sr.
Senador JOSÉ AGRIPINO MAIA
Presidente da Comissão de Constituição
Justiça e Cidadania
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Encaminho à douta Comissão de Constituição

Justiça e Cidadania, para análise de sua constitucio-
nalidade e juridicidade, o PLS nº 683 de 1999 – Com-
plementar, em atendimento a deliberação desta Co-
missão.

Atenciosamente, Senador Ney Suassuna, Pre-
sidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

PARECER Nº 972, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, (nº 1.419/99, na Casa de origem),
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 16,
de 2000, que altera dispositivo da Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996.

RELATOR: Senador Paulo Souto

I – RELATÓRIO

O referente Projeto de Lei nº1.419/99, originário
da Câmara dos Deputados e de autoria do Deputado
Duílio Pisaneschi, altera dispositivo do art. 15, da Lei
nº 9.427, de 26-12-96, responsável pela criação da
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Este artigo, incluído no capítulo sobre o Regime
Econômico Financeiro das Concessões do Serviço
Público de Energia Elétrica, estabelece o chamado
“serviço pelo preço” para fixação das tarifas máximas
dos serviços de energia elétrica.

O projeto em exame acrescenta dois parágrafos
ao Art. 15.

O parágrafo 3º possibilita que os custos referen-
tes ao consumo de energia elétrica destinada a ilumi-
nação pública nas classes consumidoras das conces-
sionárias do serviço público de distribuição, exceto a
classe Rural, possam ser incluídos nas tarifas de for-
necimento, de acordo com critérios, limites e condi-
ções definidos pela ANEEL.

O parágrafo 4º condiciona, entretanto, que o es-
tabelecido no § 3º depende de expressa autorização
do município, mediante autorização de Lei Municipal
ou do Distrito Federal.

II – Voto

O Serviço de Iluminação Pública, definido como
sendo “prover de luz ou claridade artificial as vias e lo-
gradouros públicos”, é uma competência do Municí-
pio, abrangida pelo art. 30, inciso V, da Constituição
Federal, que não se confunde com o Serviço de Ener-
gia Elétrica (aí compreendidas as atividades de pro-
dução, transmissão, distribuição e comercialização),
de competência da União, nos termos do art. 21, inci-
so XII, alínea b.

Sendo, pois, a Iluminação Pública um serviço da
alçada de cada Município, as condições de sua pres-
tação e custeio (envolvendo a expansão, operação e
manutenção da rede, bem como o consumo da ener-
gia elétrica adquirida junto ao concessionário local e a
forma de rateio de seus custos entre a população be-
neficiária) devem ser definidas em Lei Municipal,
aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada
pelo Chefe do Executivo. A partir dos anos 1980, pas-
saram os Municípios a editar Leis que instituíam uma
taxa para cobertura da prestação daquele serviço, co-
nhecida por Taxa de Iluminação Pública – TIP.

Com o advento da CF/88 (que, no particular,
não trouxe qualquer alteração na competência de
prestação dos Serviços de Iluminação Pública e de
Energia Elétrica, relativamente ao Texto da Constitui-
ção de 1967), e as novas funções cometidas ao Mi-
nistério Público (especialmente aquelas relacionadas
à legitimação desse Órgão na interposição de ações
civis para a proteção de interesses difusos e coleti-
vos), passaram a ser impetradas inúmeras ações ju-
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diciais, praticamente em todos os Estados da Federa-
ção, questionando a constitucionalidade de leis muni-
cipais instituidoras de TIP, sob o argumento de que tal
tributo não observava os requisitos de especificidade
e divisibilidade, a que se refere o art. 145, inciso II, da
Carta Magna.

Sentenças proferidas pelos Tribunais Superio-
res (STF e STJ) e Tribunais de Justiça de Estados
vêm de reconhecer a procedência das alegações
apresentadas pelos impetrantes de tais ações e têm
declarado a inconstitucionalidade de leis instituidoras
de TIP, em diversos Municípios do País. Em nenhuma
dessas decisões judiciais, entretanto, há qualquer re-
paro ao entendimento quanto à competência da Mu-
nicipalidade para a prestação do Serviço de Ilumina-
ção Pública.

Apesar disso, muitos municípios tem consegui-
do manter a cobrança da TIP, através de leis munici-
pais. Os últimos levantamentos indicam que a TIP

está sendo cobrada em 2.239 municípios brasi-
leiros, cobrindo além do consumo as despesa com
manutenção e extensão.

As dificuldades que muitos municípios tem en-
contrado para cobrar a TIP é que está originando o
presente projeto.

Nos termos da proposição aprovada pela Câ-
mara dos Deputados, poderá ser repassado para as
tarifas de fornecimento das concessionárias de distri-
buição (exceto para a classe rural) o custo relativo ao
consumo de energia elétrica destinada à iluminação
pública (em parte ou em toda a sua área de conces-
são), atualmente suportado pelas Prefeituras Munici-
pais, de acordo com critérios, limites e condições a
serem definidos pela Aneel.

Como já vimos, o projeto estabelece ainda que a
inclusão pela Aneel dos custos referentes ao consu-
mo de iluminação pública só serão incorporados à ta-
rifa a partir de autorização expressa do município,
mediante lei municipal.

Entendemos que o custeio da iluminação públi-
ca é matéria controversa, pois tanto os exegetas do
direito tributário quanto os do direito administrativo
ainda não pacificaram a doutrina a respeito da nature-
za do tributo – se pode ser instituído como taxa e se a
competência para estabelecer a sua tarifa é da União
–, em face da competência privativa para legislar so-
bre energia, prevista no art. 21, XII, b, da Constituição
Federal, ou do Município, em razão de se tratar de
serviço público de interesse local, conforme o dispos-
to no art. 30, V, da Lei Fundamental.

Temos dúvida quanto à constitucionalidade do
projeto, pois tarifa é preço público que o consumidor
paga pelo serviço público que lhe foi diretamente
prestado, no entanto, a iluminação pública constitui
serviço público uti universi, que falece dos requisitos
de especificidade e indivisibilidade para a sua cobran-
ça individualizada, como é próprio da tarifa, ou mes-
mo da espécie tributária taxa.

Em relação ao mérito cabem algumas conside-
rações.

Suas disposições não são auto-aplicáveis: esta-
belece a necessidade da regulamentação, pela Ane-
el, dos critérios, limites e condições para a sua imple-
mentação, bem como condiciona a autorização dessa
nova forma de custeio da IP à expressa indicação
dessa alternativa, pelo Município ou Distrito Federal,
mediante Lei.

O Projeto de Lei dá cobertura exclusiva aos gas-
tos da conta de energia elétrica (consumo), viabilizan-
do recursos mensais apenas para esta finalidade.

Pelo projeto haverá tarifas diferenciadas por
município para os consumidores residenciais, comer-
ciais e industriais, gerando dificuldades operacionais
para as Concessionárias e de compreensão pelos
consumidores.

Haverá estímulo a ineficiência. Como a conta de
energia já estará automaticamente paga não haverá
interesse em modernizar ou eficientizar o sistema de
iluminação pública, levando-se o ônus para a socie-
dade como um todo. A população arcará com um
ônus desnecessário pois estará pagando por uma
conta de energia mais elevada do que a efetivamente
necessária.

Será mais dificil para a sociedade e para o pró-
prio Município conhecer os reais custos de consumo,
porque ele estará embutido na tarifa.

A manutenção do parque de Iluminação Pública
não será realizada, porque não há recursos previstos
e será inadmissível cobrar outro valor da população
que já está tendo a obrigação de pagar pela conta.

A reposição regular do sistema, também, não
está garantida. Haverá reposição mais barata e pre-
cária levando a deterioração fisica do sistema.

A expansão será realizada de forma precária ou
inexistente.

Os Municípios de maior porte que hoje já tem
sua situação melhor equacionada com a TIP — Taxa
de Iluminação Pública, correm o risco de perder uma
fonte de receita mais abrangente, com reflexo perigo-
so sobre a questão da segurança nas grandes cida-
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des brasileiras. Ressalte-se que a TIP já é cobrada
em onze capitais.

Cálculos realizados pela ANEEL indicam que,
com este projeto, o aumento médio nas tarifas de for-
necimento no Brasil poderá alcançar 2,74%, com va-
riações, por concessionária, entre 1,00% e 8,18%. De
acordo com levantamento realizado, o impacto tarifá-
rio será tanto mais significativo quanto menor é/ou
mais rarefeito for o mercado da distribuidora, afetan-
do sobremodo os consumidores dos Estados das re-
giões Norte e Nordeste do País. Quando considera-
dos os Municípios, isoladamente, em termos da rela-
ção entre o faturamento de energia para IP e o fatura-
mento total de energia no respectivó Município, tal
adicional tarifário poderá resultar em impactos ainda
mais significativos, atingindo especialmente os con-
sumidores das cidades de menor nível de atividade
econômica.

Dessa forma, tendo em vista:
-que muitos municípios já estão cobrando uma

TIP e que a instituição de uma nova legislação poderá
trazer dificuldades para estes municípios;

-que existem sérias dúvidas quanto a constituci-
onalidade do projeto, que passa para a tarifa os cus-
tos de iluminação pública;

-as várias desvantagens já apontadas para im-
plantação da cobrança de consumo de iluminação
Pública na tarifa, entre as quais ressalto a sua maior
incidência justamente sobre os consumidores das pe-
quenas cidades.

Concluo pela rejeição do presente projeto.
Sala da Comissão, em 10 de outubro de 2000. –

Ney Suassuna, Presidente. – Paulo Souto, Relator.
Jefferson Peres, Gilberto Mestrinho, Jose Alen-
car, Jose Eduardo Dutra, Osmar Dias, Luiz Otávio,
Pedro Piva, Jonas Pinheiro, Roberto Requião, Ro-
meu Tuma, Ramez Tebet, Freitas Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Art. 21.* Compete à União:
....................................................................................

XII – explorar, diretamente ou mediante autori-
zação, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens;

b) os serviços e instalações de energia elétrica e
o aproveitamento energético dos cursos de água, em
articulação com os Estados onde se situam os poten-
ciais hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-es-
trutura aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário e aqua-
viário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais,
ou que transponham os limites de Estado ou Territó-
rio;

e) os serviços de transporte rodoviário interesta-
dual e internacional de passageros;

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
....................................................................................

Art. 30. Compete aos Municípios:
....................................................................................

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regi-
me de concessão ou pemissão, os serviços públicos
de interesse local, incluído o de transporte coletivo,
que tem caráter essencial;
....................................................................................

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 servi-
ços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a 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
individuais 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.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE ( Nabor Júnior) – O expe-
diente lido vai à publicação.

O Projeto de Lei do Senado nº 683, de 1999 –
Complementar, cujos pareceres foram lidos anterior-
mente, será incluído em Ordem do Dia, oportunamen-
te.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que os Projetos de De-
creto Legislativo nºs 220 a 224, de 2000, lidos anteri-
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ormente, tramitarão com prazo determinado de qua-
renta e cinco dias, nos termos do art. 223, § 1º, da
Constituição Federal, e de acordo com o art. 122, II,
“b”, do Regimento Interno, poderão receber emen-
das, pelo prazo de cinco dias úteis, perante a Comis-
são de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que , com referência ao
Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2000 (nº 1.419/99,
na Casa de origem), que altera dispositivo da Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996 (incluindo na tarifa
de energia elétrica, exceto na zona rural, o custo do
consumo de energia destinada à iluminação pública),
cujo parecer foi lido anteriormente, abrir-se-á o prazo
de dois dias úteis para interposição de recurso, por
um décimo dos membros do Senado, para que a ma-
téria continue sua tramitação, de acordo com o dis-
posto no parágrafo único do art. 254 do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá-
rio em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 531, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, que a PEC

nº 2 de 2000, da qual sou o primeiro signatário, seja
desapensada das Propostas de Emenda à Constitui-
ção nºs 77, de 1999, 22 e 28, de 2000, de forma a re-
tomar sua tramitação própria.

Justificação

Uma das razões que fundamentam a tramitação
conjunta de proposições – quiçá a razão de fundo –
diz respeito ao princípio da economia processual.

Entretanto, para que isso ocorra efetivamente,
as proposições a serem juntadas, além de tratarem
efetivamente do mesmo assunto, terão de estar em
um mesmo estágio de tramitação. Assim, não cabe
apensação ou juntada para tramitação conjunta
quando uma proposição já estiver com a sua tramita-
ção adiantada, ou seja, já tiver tido parecer aprovado
em Comissão, já tiver sido incluída na Ordem do Dia
etc., e a outra, ou as outras, estiverem em estágios
anteriores de tramitação, pois teríamos um con-
tra-senso; o princípio da economia processual, ao in-
vés de ser homenageado, estaria sendo desprezado.

E esse é exatamente o caso da PEC nº 2, de
2000. Isso porque, como se sabe, essa proposição

está com sua tramitação bem mais adiantada do que
as demais com as quais se pretende tramite conjunta-
mente, pois já teve parecer aprovado pela Comissão
de Constituição e Justiça e, inclusive, já esteve na
Ordem do Dia e foi discutida em Plenário, enquanto
as demais não alcançaram esses estágios de tramita-
ção.

E sobre esse aspecto é de todo conveniente fa-
zer referência aqui a ensinamento do ilustre proces-
sualista Nelson Nery Junior, que arrola como uma das
condições para que haja a junção de processos em
razão de conexão de matéria a de que “esteja o pro-
cedimento num estágio tal que permita a reunião de
processos” (Cf Conexão – Junção de Processos, Re-
vista de Processo, out.-dez. de 1991, p. 159)

Nesse sentido, o art. 259 do Regimento Interno
do Senado Federal, ao preceituar que, uma vez apro-
vada a tramitação conjunta, os projetos juntados se-
rão remetidos à CCJ, se houver necessidade de apre-
ciação de aspectos constitucional e jurídico, ou à co-
missão a que tenham sido distribuídos, para aprecia-
ção do mérito, indica que proposições sujeitas a tra-
mitação conjunta são as que não tiveram ainda pare-
cer aprovado por Comissão.

Contrario sensu proposições que já tiveram o
seu parecer aprovado por Comissão não estão mais
sujeitas a tramitação conjunta.

Do mesmo modo, o inciso III do art. 260, estatui
que em caso de tramitação conjunta as proposições
juntadas serão incluídas na Ordem do Dia.

Ora, se serão (tempo futuro do verbo) incluídas
na Ordem do Dia, isso significa que ainda não o fo-
ram, o que mais uma vez indica que as proposições
são juntadas, para fins de tramitação conjunta, antes
de serem incluídas na Ordem do Dia.

Como conclusão, se impõe que a PEC nº 2, de
2000 não pode ser apensada a outras para fins de tra-
mitação conjunta, por já ter tido parecer aprovado na
CCJ; por já ter sido incluída na ordem do dia e por não
prejudicar nenhuma outra proposição por ter objeto
bem específico e preciso.

Sala das Sessões, 13 de outubro de 2000. – Se-
nador José Alencar.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O reque-
rimento lido será publicado e, posteriormente, incluí-
do em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, II, “c”, 8,
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Esgo-
tou-se quarta-feira última o prazo previsto no art. 91, §
3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-
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posto recurso no sentido da apreciação, pelo Plená-
rio, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 248, de 1999, de
autoria do Senador Roberto Requião, que altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para regula-
mentar a nomeação de ocupantes de cargo em co-
missão;

– Projeto de Lei do Senado nº 326, de 1999, de
autoria da Senadora Marina Silva, que inscreve o
nome de Chico Mendes no “Livro dos Heróis da Pá-
tria”; e

– Projeto de Lei do Senado nº 421, de 1999, de
autoria do Senador Djalma Falcão, que torna obriga-
tório o uso do alfabeto Braile nos manuais de especifi-
cações técnicas de eletrodomésticos e eletroeletrôni-
cos.

Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de
Educação, os projetos vão à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presi-
dência recebeu do Tribunal de Contas da União os
seguintes Avisos:

– Nº 186, de 2000 (nº 6.386/2000, na origem),
de 29 de setembro último, encaminhando cópia da
Decisão nº 818, de 2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente a au-
ditoria operacional realizada no âmbito de acordos de
cooperação firmados entre a União e suas entidades
e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento – PNUD (TC – 003.283/96-8), especificamente
sobre o Projeto BRA/91/013, firmado pelo Governo
brasileiro, por meio do Ministério do Trabalho e
Emprego, com o objetivo de apoiar o desenvolvimen-
to de políticas e programas do setor;

– Nº 187, de 2000 (nº 6.391/2000, na origem),
de 29 de setembro último, encaminhando cópia da
Decisão nº 815, de 2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente a re-
presentação acerca do descumprimento, por órgãos
e entidades estaduais e municipais da Lei nº 9.755,
de 1998, que dispõe sobre divulgação de dados e in-
formações pela internet, por meio da homepage Con-
tas Públicas, mantida pelo Tribunal de Contas da
União (TC – 011.784/99-7);

– Nº 188, de 2000 (nº 6.394/2000, na origem),
de 29 de setembro último, encaminhando cópia da
Decisão nº 229, de 2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente a le-
vantamento de auditoria em obras de hospitais no
Estado de São Paulo que receberam recursos orça-

mentários contemplados no Programa de Trabalho,
denominado ”Término das Obras dos Hospitais Esta-
duais em São Paulo“ (TC – 007.509/99-5);

– Nº 189, de 2000 (nº 6.426/2000, na origem),
de 29 de setembro último, encaminhando cópia da
Decisão nº 798, de 2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente a le-
vantamento de auditoria nas obras de construção do
Edifício Sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Re-
gião (TC – 008.503/2000-6);

– Nº 190, de 2000 (nº 6.458/2000, na origem),
de 29 de setembro último, encaminhando cópia da
Decisão nº 799, de 2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente a le-
vantamento de auditoria nas obras e serviços de en-
genharia relativos à construção da rodovia BR-174,
no trecho situado no Estado de Roraima (TC –
008.794/2000-1);

– Nº 191, de 2000 (nº 6.490/2000, na origem),
de 29 de setembro último, encaminhando cópia da
Decisão nº 800, de 2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente a le-
vantamento de auditoria no Projeto de Irrigação do
Passarão, situado no Município de Boa Vista, em Ro-
raima (TC – 008.797/2000-3);

– Nº 192, de 2000 (nº 6.522/2000, na origem),
de 29 de setembro último, encaminhando cópia da
Decisão nº 801, de 2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente a au-
ditoria de desempenho realizada junto ao Ibama, no
período de 9/8 a 29/10/99, objetivando avaliar o Siste-
ma Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios
Florestais – PrevFogo quanto aos aspectos da efi-
ciência, eficácia e efetividade (TC – 010.969/99-3);

– Nº 193, de 2000 (nº 6.554/2000, na origem),
de 29 de setembro último, encaminhando cópia da
Decisão nº 802, de 2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente a au-
ditoria realizada nas obras de infra-estrutura de irriga-
ção do Perímetro de Irrigação denominado Serrinha,
situado no Município de Serra Talhada, Estado de
Pernambuco (TC – 007.560/2000-8);

– Nº 194, de 2000 (nº 6.586/2000, na origem),
de 29 de setembro último, encaminhando cópia da
Decisão nº 803, de 2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente a au-
ditorias realizadas nas obras de infra-estrutura de irri-
gação de uso comum no Perímetro de Irrigação Tabu-
leiros Litorâneos, localizado nos Municípios de Par-
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naíba e Buriti dos Lopes, na região norte do Estado
do Piauí (TC – 008.468/2000-5 e TC –
008.846/2000-0);

– Nº 195, de 2000 (nº 6.618/2000, na origem),
de 29 de setembro último, encaminhando cópia da
Decisão nº 804, de 2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente a au-
ditorias realizadas nas obras de infra-estrutura de irri-
gação denominada Platôs de Guadalupe, situado no
Município de Guadalupe, próximo ao lago da Barra-
gem da Boa Esperança, na região centro-sul do Esta-
do do Piauí (TC – 009.989/2000-7 e TC –
009.997/2000-9);

– Nº 196, de 2000 (nº 6.682/2000, na origem),
de 29 de setembro último, encaminhando cópia da
Decisão nº 230, de 2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente a au-
ditoria realizada na Coordenadoria Regional da Fun-
dação Nacional de Saúde – Funasa/Corap, no Ama-
pá, no período de 8.3 a 8.4.99, abrangendo o exercí-
cio de 1998, relativas a irregularidades nas áreas de
licitações, pessoal, veículos e convênios (TC –
003.117/99-5);

– Nº 197, de 2000 (nº 6.714/2000, na origem),
de 29 de setembro último, encaminhando cópia da
Decisão nº 806, de 2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente a au-
ditoria operacional realizada no Departamento Nacio-
nal de Estradas de Rodagem, 6º Distrito, na obra da
BR – 381 – DNER/MG (TC – 004.632/2000-5);

– Nº 198, de 2000 (nº 6.746/2000, na origem),
de 29 de setembro último, encaminhando cópia da
Decisão nº 807, de 2000, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente a au-
ditoria, ainda em execução, no Departamento Nacio-
nal de Estradas de Rodagem – DNER e no Departa-
mento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais – DER/MG, nas obras de duplicação e moder-
nização da Rodovia Fernão Dias, BR-381 (TC –
003.827/2000-1); e

– Nº 199, de 2000 (nº 6.650/2000, na origem),
de 29 de setembro último, encaminhando cópia da
Decisão nº 805/2000, bem como dos respectivos Re-
latório e Voto que a fundamentam, referente a audito-
ria realizada na Secretaria de Infra-Estrutura do Esta-
do do Tocantins, nos Projetos de Construção, Refor-
ma e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais,
e de construção de trechos Rodoviários no Corredor
Araguaia-Tocantins, BR – 242, Trecho Peixe-Para-
nã-Taguatinga, com recursos oriundos do Departa-

mento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER
(TC – 010.106/2000-3 e TC – 010.142/2000-0);

Os Avisos nºs 186 a 191 e 193 a 199, de 2000,
vão à Comissão de Fiscalização e Controle.

O Aviso nº 192, de 2000, vai à Comissão de
Assuntos Sociais e à de Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presi-
dência recebeu o Aviso nº 200, de 2000 (nº
6.362/2000, na origem), de 28 de setembro último, do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da
Decisão nº 790, de 2000, do Relatório e Voto que a
fundamentam, bem como as informações constantes
dos Anexos I, II e III, referentes à realização de levan-
tamentos de auditoria em obras públicas constantes
dos orçamentos anuais da União, em cumprimento à
Lei nº 9. 995, de 2000, Lei de Diretrizes Orçamentári-
as para o exercício de 2001 (TC 005.088/2000-2).

O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Pas-
sa-se à lista de oradores.

Concedo a palavra ao Senador Francelino Pere-
ira, como primeiro orador inscrito, por vinte minutos.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs Senadores, estou encaminhando à Mesa um re-
querimento, com base no art. 222 do Regimento
Interno, para que, ouvido o Plenário, o Senado Fede-
ral manifeste um voto de aplauso ao teatrólogo, ensa-
ísta e jornalista Sábato Magaldi, pelo título de Pro-
fessor Emérito que lhe foi consagrado pela Escola
de Comunicações e Artes, da Universidade de São
Paulo – USP.

Sr. Presidente, como justificativa desse requeri-
mento, desejo pronunciar algumas palavras.

No último mês de agosto, na Capital paulista, o
teatrólogo, ensaísta, escritor e professor mineiro Sá-
bato Magaldi foi homenageado com o título de Pro-
fessor Emérito, a ele conferido pela Escola de Comu-
nicações e Artes, da Universidade de São Paulo.

Foi uma homenagem a quem, durante quase
quatro décadas, fez parte do corpo docente da Facul-
dade, vivendo e convivendo o tempo todo com o tea-
tro.

Muito me apraz trazer ao conhecimento do Ple-
nário do Senado Federal a notícia dessa homenagem
tributada pela USP a esse intelectual brasileiro, meu
ex-colega na Faculdade de Direito da Universidade
de Minas Gerais, em Belo Horizonte.
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Para minha maior alegria, lembro com desvane-
cimento uma singularidade da turma com a qual con-
vivi, ao longo de cinco anos.

Dela fazia parte um outro aluno que, como Ma-
galdi, viria a se tornar um nome de relevo nas letras.
Falo de Autran Dourado, o escritor mineiro laureado,
agora em 2000, com o Prêmio Luiz de Camões de Li-
teratura.

Portanto, de uma única turma da gloriosa Facul-
dade da Praça Afonso Arinos saíram pelo menos dois
escritores, que dignificam a cultura e a literatura de
Minas e do Brasil.

Estive em São Paulo para assistir à outorga do
título a Sábato e, assim, pude compartilhar de mo-
mentos de grandes alegrias, vividos por ele, pela es-
posa Edla e por seus numerosos amigos, incluindo o
diretor da escola, prof. Tupã Gomes Corrêa, a quem
coube a entrega do título.

A trajetória de Sábado começa em 1948, no Te-
atro Brasileiro de Comédia, criado pelo empresário
ítalo-paulistano Franco Zampari, na rua Major Diogo,
no bairro da Bela Vista, hoje chamado pelo povo de
Bixiga.

No TBC, surgiu também a Escola de Arte Dra-
mática, da qual Sábato Magaldi foi o segundo nome a
integrar seu quadro de professores. Ali ele criou a dis-
ciplina História do Teatro Brasileiro. Mais tarde, essa
disciplina foi levada para a Escola de Comunicações
e Artes, da USP, que absorvera a escola da rua Major
Diogo. Com ela, também Sábato foi para a ECA.

Ali Sábato deu seqüência a uma brilhante carrei-
ra como professor universitário, atividade à qual, den-
tre as demais que exerceu, dedicou seu apreço maior.

Essa carreira é, agora, publicamente reconheci-
da pela Escola de Comunicações e Artes, com a ou-
torga a seu mestre maior do seu também mais signifi-
cativo título.

Quem escreve um verbete para enciclopédia só
pode ser um expoente. O teatrólogo Sábato Magaldi
escreveu não um, mas dois verbetes. Ambos sobre o
teatro brasileiro, tema de sua paixão, a ponto de sua
trajetória de vida confundir-se com a própria história
do teatro em nosso País.

Cultor do bom texto, empenhado na qualidade
literária, foi por isso que lhe coube, a convite, a mis-
são de redigir o verbete sobre Teatro Brasileiro, para
a Enciclopédia Mirador, além de escrever verbete
assemelhado para uma enciclopédia francesa.

Foi também ele o autor do capítulo sobre o Tea-
tro Brasileiro para a obra História das Literaturas de

Língua Portuguesa no Mundo, publicada na Itália,
em Portugal e na França.

Além de estudioso do teatro brasileiro, Sábato
ostenta em seu currículo também atividades desen-
volvidas como jornalista, na área de crítica teatral, e
de escritor, igualmente devotado a essa atividade.

São dele dois livros de texto básico para o co-
nhecimento do teatro: Nelson Rodrigues: Drama-
turgia e Encenações e O Texto no Teatro.

Como crítico de teatro de O Estado de S. Pau-
lo, produziu, em co-autoria com Maria Thereza Var-
gas, o histórico de Cem Anos de Teatro em São Pa-
ulo, editado em quatro números semanais do Suple-
mento do Centenário, por ocasião do centésimo ani-
versário daquele jornal brasileiro.

Com uma riquíssima bagagem intelectual, Sá-
bato Magaldi chegou à Academia Brasileira de Le-
tras, onde é detentor da cadeira nº 24, na sucessão
do escritor Cyro dos Anjos, de quem foi amigo pesso-
al durante o tempo em que, deixando Minas, foi para o
Rio para ser crítico de teatro no antigo Diário Cario-
ca.

Como ele, outros mineiros do mundo das letras
seguiram o mesmo caminho e foram fazer carreira no
Rio de Janeiro. São escritores que deixaram a terra
mineira, mas sem jamais perder a intimidade com Mi-
nas. Sempre foi assim. Quem não conhece Otto Lara
Resende, Paulo Mendes Campos, Hélio Pelegrino,
Autran Dourado e Fernando Sabino?

Do Rio para São Paulo,
Na solenidade, na escola paulista, para entrega

do título de Professor Emérito, Sábato usou palavras
simples para rever o percurso de sua carreira. Foram
momentos de emoção, em que ele se declarou re-
compensado e realizado com a homenagem que re-
cebia, explicando que lecionar, mais do que as outras
atividades constituiu o seu objetivo precípuo e fonte
de permanente prazer.

Para quem ouviu a declaração, ficou a certeza
de que a ECA acertou ao premiar seu grande mestre.
Afinal, Sábato, posso dizer, vive e respira o tempo
todo o teatro, sendo, portanto, merecedor da honra-
ria.

No desempenho de suas atividades, o hoje Pro-
fessor Emérito da Escola de Comunicações e Artes
sempre adotou postura compatível com sua formação
de Mestre, seja na crítica teatral, que exercia em O
Estado de S. Paulo, seja como dirigente da revista
Anhembi ou como redator-chefe de outra publicação,
a Revista do Teatro Brasileiro, passando também
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pelo Suplemento Literário, dirigido pelo crítico Décio
de Almeida Prado, naquele jornal paulistano.

Com essa intensa vivência na área teatral, Sá-
bato Magaldi credenciou-se para criar e estruturar o
currículo da disciplina História do Teatro Brasileiro, na
Escola de Arte Dramática. Afinal, ele próprio sempre
foi personagem dessa história, participando desde
1953 de quase todos os acontecimentos da área.

Talvez tenha sido essa experiência a inspiração
que o levou, em seu discurso na ECA, a definir um
ponto de vista pessoal sobre a arte que ele sempre
dominou: Em teatro – disse Sábato -, qualquer espe-
táculo importante a que se assiste modifica as coor-
denadas da História do Teatro, reclamando perma-
nente renovação de conceitos.

A História do Teatro Brasileiro, por ele mencio-
nada, guarda íntima vinculação com a criação da
Escola de Comunicações e Artes, para a qual foi
transferida a Escola de Arte Dramática, do TBC. Sá-
bato foi o segundo professor da nova faculdade, pelo
que lhe foi possível acompanhar as vicissitudes que
se viu compelida a enfrentar, diante do quadro de
anormalidade institucional então vivido pelo País.

No mesmo discurso, ele, como um autêntico
professor de História lembra a postura do professor
Júlio Garcia Morejón, primeiro diretor da escola, “que
habilmente conseguiu formar um corpo docente sem
que os professores precisassem apresentar atestado
ideológico de submissão ao regime”.

Apesar do notório reconhecimento de quantos
conviveram com Sábato no magistério, agora publica-
mente reafirmado pela ECA, ele próprio considera
essa sua trajetória como um permanente aprender,
ao assim afirmar: “Esse aprendizado, como profes-
sor, me deu segurança para escrever vários livros. E
a escola me proporcionou visibilidade para lecionar,
durante quatro anos letivos, na Universidade de Paris
III, a chamada Sorbonne Nouvelle, e na Universidade
de Provence, no campus de Aix-en-Provence”.

No mesmo discurso de São Paulo, ao se referir
à vida acadêmica, Sábato faz uma outra confissão,
reveladora de seu imenso apreço ao magistério: “Um
dos prêmios que mais me honraram foi o recebido da
Reitoria da Universidade de São Paulo, em 1993, por
relevante desempenho na área de pesquisa, na
ECA”.

São deles igualmente estas outras palavras,
que confirmam sua dedicação também à pesquisa: “É
difícil encontrar um equilíbrio entre as várias ativida-
des que se esperam de um professor. Mas, se estou

recebendo hoje a mais alta homenagem atribuída a
um docente, creio que eu a devo a minha paixão pelo
ensino e pela pesquisa”.

Esse devotamento fez com que, mesmo apo-
sentado, Sábato Magaldi continuasse a receber ori-
entandos para o Mestrado e o Doutorado, com o que,
segundo proclama, se mantém atualizado em muitos
campos, “já que o acompanhamento de uma pesqui-
sa é sempre uma forma de participar dela, enrique-
cendo-nos e afastando o espectro da velhice impro-
dutiva”.

A pesquisa pela qual se empenha Magaldi en-
volve também, talvez pela sua formação jornalística,
um forte interesse pela qualidade do texto. Numa
conferência que proferiu em Belo Horizonte, refe-
riu-se à revalorização da forma de escrever, que disse
estar ocorrendo na produção teatral.

Essa mudança, segundo explica, é uma decor-
rência da distensão política desde o final dos anos 70,
uma realidade que, ao mesmo tempo, criou um novo
desafio ao dramaturgo brasileiro, após um longo pe-
ríodo em que se viu obrigado a escrever por metáfo-
ras. A abertura democrática restabeleceu a liberdade
de criar sem restrições, fazendo prevalecer a hege-
monia do encenador, que havia sido interrompida, a
partir de 1964, pela hegemonia da censura.

Pela sua vivência no cenário cultural brasileiro,
Sábado Magaldi foi o primeiro Secretário Municipal
de Cultura de São Paulo, de 1975 a 1979, época em
que criou, com o cenógrafo Aldo Cravo, as Bienais de
Artes Plásticas de Teatro, no quadro das Bienais da
capital paulista.

Detentor de diversas medalhas e condecora-
ções nacionais, ele recebeu também o reconheci-
mento do Governo da França, que lhe conferiu dois
títulos honoríficos: Cavaleiro das Artes e Letras, em
1967, e Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito do
Governo Francês, em 1979.

É esse extraordinário trabalho que me trouxe hoje
ao plenário do Senado Federal, para, com muita alegria
e vaidade, aplaudir o nome de Sábato Magaldi, um
grande mineiro que, com elevação, tem sabido honrar
o Brasil, no teatro, no magistério e no jornalismo.

Nesta oportunidade, solicito à Mesa que faça
constar, como parte integrante deste discurso, os
documentos que a ele anexo.

Muito obrigado.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO:

ANEXOS
Discurso proferido pelo homenageado,

SÁBATO MAGALDI

Ao receber, surpreso e comovido, a notícia de que seria
concedido o título de Professor Emérito da Escola de Comunica-
ções e Artes da Universidade de São Paulo, refiz em poucos ins-
tantes todo o percurso de minha carreira no magistério e me senti
realizado. Porque lecionar, mais do que as outras atividades a
que me dediquei ao longo de décadas, foi meu objetivo precípuo
e fonte permanente de prazer.

Achava-me em Paris, no ano de 1953, para obter o certifi-
cado de Estética da Sorbonne, que exigia ainda o estudo das dis-
ciplinas subsidiárias de História da Arte e Psicologia, quando
Alfredo Mesquita, fundador e diretor da Escola de Arte Dramática
de São Paulo, me convidou para colaborar em seu estabeleci-
mento de ensino. Eu já fazia crítica teatral desde 1950, no Diário
Carioca, e, como audoditada em artes cênicas, julgava necessá-
rio adquirir base mais sólida para o exercício da profissão. Aluno
de Edienne Souriau, autor de livros fundamentais como As 200
mil situações dramáticas e A Correspondência das Artes, nunca
tive coragem de mencionar para ele que era crítico militante. De
volta ao Brasil, em poucos dias, mudei do Rio para São Paulo,
atendendo à necessidade de continuar o programa oferecido na
disciplina História do Teatro pelo professor Paulo Mendonça, no-
meado diretor da UNESCO em Paris.

Não vou esconder que, nos primeiros meses, me arrepen-
di amargamente da decisão de trocar de cidade. Por divergência
incontornável, pedi demissão da revista Anhembi, logo depois de
publicado um artigo. Trabalhava até tarde na redação do jornal,
num setor que não me interessava, tendo deixado um posto de
prestígio na imprensa carioca. Por dificuldades financeiras, a
EAD atrasava com freqüência o salário. A situação só se tornou
tolerável no momento em que passei a redigir o noticiário teatral
de O Estado de S. Paulo e Alfredo Mesquita resolveu criar a re-
vista Teatro Brasileiro, de que eu era o redator-chefe. E, a convite
de Décio de Almeida Prato, crítico brilhante de O Estado, assumi
a coluna de Teatro do seu Suplemento Literário, por ele dirigido.

Da EAD, hoje incorporada à Escola de Comunicações e
Artes da Universidade de São Paulo, guardo a melhor lembrança,
pelo admirável espírito profissional nela impresso por todo o cor-
po docente. No trato com os alunos, suponho ter aprendido a dar
aula. Ao longo dos anos, familiarizei-me com a matéria lecionada,
embora, no início, terminasse o preparo de um assunto poucos
minutos antes de transmiti-lo e temia não conseguir preencher
mais do que quinze minutos. Já na EAD punha em prática um
procedimento utilizado em 40 anos de magistério: o de nunca re-
petir uma aula durante todos os cursos. E por um motivo simples:
ao entrar na Faculdade de Direito, em Belo Horizonte, minha ci-
dade natal, um amigo mais velho pôs à minha disposição as
apostilas de uma disciplina. Não me custou ver que o texto datilo-
grafado há uma dezena de anos era idêntico ao que o professor
dizia para a classe em tom ligeiramente oratório. Assim, por que
perder tempo saindo de casa ? Em teatro, qualquer espetáculo
importante a que se assiste modifica as coordenadas da História
do Teatro, reclamando permanente renovação de conceitos. Com

relação à EAD, tenho ainda o orgulho de haver criado nela a dis-
ciplina História do Teatro Brasileiro.

A nossa ECA – é do conhecimento geral – instalou-se com
dificuldade e em anos pouco propícios, por causa da ditadura mi-
litar. Admiro o Prof. Júlio Garcia Morejón, que habilmente conse-
guiu formar um corpo docente sem que os professores precisas-
sem apresentar atestado ideológico de submissão ao regime.

Nada foi mais justo do que o convite a Alfredo Mesquita
para ser o primeiro professor do Curso de Teatro. Tive a alegria
de ser o segundo professor convocado e iniciei o processo de li-
cenciamento de uma repartição autárquica federal, quando o Go-
verno proibiu que os servidores se afastassem para ocupar outra
função pública. Nem a então Escola de Comunicações Culturais
nem os alunos eram responsáveis pelo problema e, assim, resol-
vi dar aulas no ano letivo inteiro sem ser remunerado. Mais tarde,
o saudoso professor Antônio Guimarães Ferri, que havia assumi-
do a direção da Escola, renovou o convite para que eu ministras-
se uma disciplina que admitia compatibilidade com meu cargo fe-
deral.

Feito o balanço dos anos passados na ECA, afirmo, com
absoluta convicção, que eles foram, na maior parte do tempo, de
grande contentamento. Antes de mais nada, pelo convívio amigo
com os colegas e funcionários do Departamento de Artes Cêni-
cas e das demais unidades da Escola. É motivo de satisfação
que tantos ex-alunos ocupem hoje os postos que pertenceram
aos veteranos, e que outros lecionem por toda parte no País. E
não se pode esquecer o número expressivo de ex-alunos que se
distinguem nos vários setores do teatro, da televisão e do cine-
ma, ora no desempenho, ora na encenação, na dramaturgia, na
cenografia, na indumentária e na crítica. E, se já existe uma bibli-
ografia especializada consistente, ela se deve, em grande parte,
aos nomes saídos do Departamento de Artes Cênicas e da Esco-
la de Arte Dramática.

Quanto a mim, foi o aprendizado, como professor, que me
deu segurança para escrever vários livros. E a Escola me propor-
cionou visibilidade para lecionar, durante quatro anos letivos, na
Universidade de Paris III (Sorbonne Nouvelle) e na Universidade
de Provence, no campus de Aix-en-Provence. Além de numero-
sos convites para pronunciar conferências e dar cursos tanto no
Brasil como no Exterior. Um dos prêmios que mais me honraram
foi o recebido da Reitoria da Universidade de São Paulo, em
1993, por “relevante desempenho na área de pesquisa” na Esco-
la de Comunicações e Artes.

Não sei se deva desculpar-me, perante os colegas, pela
resistência em lidar com as tarefas administrativas e, sobretudo,
em assistir a reuniões. Justifico-me um pouco, talvez por ter sido
burocrata no serviço público e Secretário Municipal de Cultura em
São Paulo, durante a gestão do Prefeito Olavo Egydio Setúbal.
Na Universidade, se há docentes de comprovada competência
para administrar, e se eles aproveitam o conhecimento íntimo dos
problemas do ensino, a fim de melhor resolvê-los, muitos são in-
capazes de tomar uma decisão certa e ganhariam em ceder seus
postos aos que se formaram em escolas especializadas. É difícil
encontrar um equilíbrio entre as várias atividades que se espe-
ram de um professor. Mas se estou recebendo hoje a mais alta
homenagem atribuída a um docente, creio que eu a deva a minha
paixão pelo ensino e pela pesquisa.

Ao aposentar-me, continuei recebendo orientandos para o
Mestrado e o Doutorado, e com eles me atualizo em muitos cam-
pos que, de outra maneira, eu não disporia de tempo para fran-
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quear. O acompanhamento de uma pesquisa é sempre uma for-
ma de participar dela, enriquecendo-nos e afastando o espectro
da velhice improdutiva.

Só me resta agradecer ao Prof. Tupã Gomes Corrêa, emi-
nente Diretor da Escola de Comunicações e Artes, e aos mem-
bros da Egrégia Congregação que me conferiram o título mais
nobilitante que um docente pode almejar. A todos, o meu muito
obrigado.

Discurso do Prof. Waldenyr Caldas

O professor Sábato Magaldi, mineiro de Belo Horizonte,
iniciou sua carreira de crítico de teatro no Rio de Janeiro, no jor-
nal Diário Carioca. Foi professor de História do Teatro da Escola
de Arte Dramática de São Paulo, de 1953 a 1968, dividindo sua
disciplina com o saudoso Décio de Almeida Prado. Em 1962, ini-
ciou na EAD o ensino de História do Teatro Brasileiro, que, até
então não perencia ao currílo. É nesse momento que escreve o li-
vro, Panorama do Teatro Brasileiro, considerada a obra mais lite-
rária e de esforço de pesquisador, que o levam a análises refina-
das e completas de textos nacionais. O livro trata de obras teatra-
is de Anchieta, no século XVI, até a contemporaneidade de
Oswald de Andrade e Nelson Rodrigues.

Em 1967, a convite do professor Júlio Garcia Morejón pas-
sou a ser o primeiro professor de História do Teatro Universal, da
recém-criada Escola de Comunicações e Artes, da Universidade
de São Paulo. Posteriormente, o professor Antonio Guimarães
Ferri, novo Diretor da Escola, convidou-o para lecionar a discipli-
na Legdislação Teatral, hoje intitulada Legislação e Produção Te-
atrais.

Pesquisador e escritor arguto, suas pesquisas foram sem-
pre direcionadas para a História do Teatro Brasileiro, História do
Teatro Universal, Estética e Legislação Teatral. Desse trabalho
resultaram alguns livros como Temas da História do Teatro,
Aspectos, Aspectos da Dramaturgia Moderna, O Cenário no
Avesso, Iniciação ao Teatro, entre outros.

Para a tese de doutoramento, defendida em 1972, Sábado
Magaldi pesquisou o teatro de Oswald de Andrade, chegando, inclu-
sive, a encontrar textos inéditos e inacabados. Logo em seguida, ini-
cia as pesquisas para a livre-docência. O resultado foi o livro Nelson
Rodrigues: Dramaturgia e Encenações, publicado em 1987.

Pesquisador contumaz, Sábato Magaldi não parava de es-
crever. A pedido de Nelson Rodrigues, organizou a coletânea Te-
atro Incompleto, onde escreveu os prefácios de cada uma das
peças do dramaturgo.

Em 1983, redige sua tese de livre-docência, cujo título, em
livro, é Um Palco Brasileiro: o Arena de São Paulo, publicado em
1984 pela Editora Brasiliense.

De 1985 a 1986, foi professor associado da Université de
La Sorbonne Nouvelle – Paris III. Depois, ainda em 1986 e 1987,
lecionou no Instituto de Estudos Portugueses e Brasileiros.

Tenho pouco tempo para falar da grandiosa obra de Sába-
to Magaldi. Mas quero ainda registrar que seu trabalho de profes-
sor, pesquisador, ensaísta e colaborador dos mais importantes
jornais do País vem, desde os anos 50, acompanhando, por to-
das essas décadas, as formas que a produção dramatúrgica e
cênica tem assumido em nosso País. E mais: ele é um dos princi-
pais historiadores do nosso teatro, bem como o maior estudioso
do que os críticos chamam de fenômeno dramático.

Parabéns ao imortal Professor Sábato Magaldi.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – V. Exª
será atendido na forma regimental.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo
Cavalcanti

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 532, DE 2000

Nos termos do art. 222 do Regimento Interno,
requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, um Voto de Apla-
uso ao teatrólogo, ensaísta e jornalista Sábato Magal-
di, pelo título de Professor Emérito, que lhe foi outor-
gado pela Escola de Comunicações e Artes, da Uni-
versidade de São Paulo-USP.

Justificação

Sábato Magaldi, natural de Belo Horizonte, MG,
foi um dos primeiros professores de Teatro no Brasil,
membro do corpo docente da Escola de Arte Dramáti-
ca, anexa ao Teatro Brasileiro de Comédia, em São
Paulo, mais tarde absorvida pela Escola de Comuni-
cações e Artes, da Universidade de São Paulo – USP,
cuja Congregação concedeu àquele seu mestre o Tí-
tulo de Professor Emérito, em reconhecimento à sua
dedicação ao ensino da arte teatral, de cuja história
sempre foi um dos mais expressivos integrantes.

Sala das Sessões, 13 de outubro de 2000. – Se-
nador Francelino Pereira.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O reque-
rimento lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral, por vin-
te minutos.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, atrasos nos jul-
gamentos; ações semelhantes com decisões diver-
sas; legislação processual envelhecida; quantidade
excessiva de leis, que são modificadas permanente-
mente, inclusive por medidas provisórias; códigos le-
gais obsoletos; falta de legislação moderna referente
a temas polêmicos, como crimes virtuais, crimes so-
bre reprodução assistida e outros; tudo clama por ur-
gente reforma do Judiciário.

É por essa razão, Sr. Presidente, à vista de ter
sido eu indicado para Relator da Reforma do Poder
Judiciário, na Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, que ocupo esta tribuna, porque entendo que
a reforma do Judiciário deve ter como finalidade a
melhoria da prestação jurisdicional, sem perder de
vista a independência e a harmonia entre os três po-
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deres da União. As falhas existentes, sobretudo es-
truturais, não justificam uma reforma que não resolva
seus problemas e que contenha a inaceitável possibi-
lidade de restringir sua soberania, limitada apenas
pela Carta Magna.

Por isso, mesmo, Sr. Presidente, trouxe para
discussão essa matéria no dia de hoje, a fim de que
nos possamos debruçar sobre a nova organização da
Justiça. Foi esta Casa, na época da Assembléia Naci-
onal Constituinte, que deixou bastante claro que o Ju-
diciário é o poder responsável pelos direitos funda-
mentais do homem, o guardião da cidadania. O cum-
primento de suas funções constitucionais depende de
sua independência, que passa, necessariamente, por
sua autonomia administrativa, para que a Justiça seja
soberana.

A adaptação à vida moderna exige, há muito, do
Judiciário maior agilidade e mais eficácia para enfren-
tar o novo milênio. Temos leis que datam do século
passado e leis cujo conteúdo não se aplica mais aos
dias de hoje. Temos leis em excesso, mas incapazes
de punir, por exemplo, delitos informáticos ou a lava-
gem de dinheiro das máfias que traficam drogas e
materiais estratégicos. Os crimes tornam-se cada dia
mais complexos, como o registro e a pirataria de pa-
tentes genéticas de seres vivos e a manipulação da
vida, para citar alguns dos que estão sendo discutidos
pela bioética.

Em verdade, a esse respeito já se pronunciaram
vários Senadores. Lembro-me de que fiz um pronun-
ciamento, se não veemente, pelos menos apontando
o caminho, indicando soluções, sobre essa problemá-
tica da biopirataria.

Por isso, Sr. Presidente, recordando a crise do
Judiciário, verificamos que ela vem sendo discutida
há longo tempo por juristas, magistrados, advogados
e professores. Atualmente, existe abundante materi-
al, que não foi apreciado pelas comissões que tratam
da matéria. A abertura da economia, por exemplo,
exige legislação apropriada a novas situações que
vão surgindo. O arcabouço jurídico do País deve
adaptar-se às novas realidades econômicas, sobretu-
do no contexto internacional. É uma tarefa longa,
complexa, que se desdobra em múltiplos planos e
que não pode, nem deve, ser resolvida com pressa,
apenas para se dizer que o Congresso finalmente vo-
tou a Reforma do Judiciário.

Tenho dito, Sr. Presidente, com alguma insistên-
cia, que, sendo a problemática estrutural, não se
pode pensar numa reforma conjuntural, resolvida
com pressa, apenas para se dar uma satisfação aos

clamores que, de Norte a Sul, levam o nosso País a
reclamá-la. E por que digo isso, Sr. Presidente? Digo
isso porque a Constituição de 1988, com sabedoria,
amparou novos direitos do cidadão, provocando um
maior número de causas na Justiça. Dezenas de mi-
lhares de leis, decretos, regulamentos e, agora, medi-
das provisórias multiplicam-se a cada dia. O cidadão
comum não consegue acompanhar essa pletora le-
gislativa, que, concomitantemente, gera insegurança
e aumento de causas, estabelecendo inaceitável bal-
búrdia no sistema jurídico brasileiro.

Todas as vezes – e cito isto apenas como exem-
plo – que a legislação previdenciária ou administrati-
va é mudada, aumenta o número de causas recebi-
das pela Justiça em todo o País, o que demonstra que
o Executivo se está apossando da ação legislativa,
em função da passividade do Congresso. Foi o que
aconteceu recentemente com a aprovação das Refor-
mas Administrativa e da Previdência.

E, aqui, Sr. Presidente, cito um dado estatístico
irrefutável: no Superior Tribunal de Justiça, cerca de
60% das causas são oriundas do Poder Público. A re-
visão da legislação infraconstitucional, em andamen-
to no Poder Executivo, poderá dar um alívio aos
membros do Poder Judiciário, tão assoberbados de
trabalho.

O número de processos julgados nos tribunais
superiores é enorme. Veja V. Exª, Sr. Presidente, que
o Superior Tribunal de Justiça em 1989, ano de sua
criação, recebeu 6.103 processos e julgou 3.711. O
crescimento assustador de causas fez com que es-
ses números subissem, em dez anos isso é inimagi-
nável , para 92.107 e, depois, para 101.467. Isso dá
uma média, para cada Ministro, de 3.622 processos.
Ou seja, foram recebidas aproximadamente 500 mil
causas, e 400 mil foram julgadas pelo Superior Tribu-
nal de Justiça nesse período.

Agora veja a comparação, só para que se faça
um paralelo: enquanto isso, na Suprema Corte ameri-
cana, julgam-se 300 processos por ano. E, no entan-
to, quando é para se elogiar o sistema norte-america-
no, diz-se que há uma legislação, uma forma célere
de se julgar, não se registrando que, entre milhares e
milhares de processos na Justiça americana, os ma-
gistrados da Corte Suprema resguardam-se apenas
para julgar, todos, 300 processos por ano.

Vamos fazer um paralelo com o Supremo Tribu-
nal Federal. Em 1998 – ainda não tenho a estatística
de 1999 , o Supremo Tribunal Federal julgou 52.611
causas.
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Sr. Presidente, a Reforma Judiciária precisa to-
car nisso a fundo. Temos uma situação quase de
caos, para a qual a Reforma do Judiciário necessita
encontrar uma solução.

Meus anos de vida pública, como Deputado,
como Senador, como Relator do projeto que originou
a nossa Constituição vigente, minha passagem pelo
Ministério da Justiça, meu mandato como Presidente
da Ordem dos Advogados do Brasil e especialmente
minha atuação na advocacia – sou da turma de 1954.
Portanto, acho que disponho de um cabedal de expe-
riência, ainda que não de erudição, para dizer que
essa reforma é urgente, é necessária, é indispensá-
vel, mas deve-se ter a devida cautela. Esses anos to-
dos de experiência permitem-me também alertar a
população brasileira sobre os riscos de uma reforma
feita às carreiras, às pressas. Feita apressadamente,
uma tal reforma poderia arranhar o regime democráti-
co que alcançamos com tanto sacrifício.

Vejo dois juristas no plenário, os eminentes Se-
nadores Pedro Simon e Francelino Pereira – sem de-
mérito aos demais e a V. Exª, que preside a Casa –,
integrantes também da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Sugeri ali, exatamente para que
não se arranhasse o regime democrático, que fossem
convidados para trazerem as suas achegas os presi-
dentes do Supremo Tribunal Federal, Ministro Carlos
Mário Velloso, e do Superior Tribunal de Justiça, Mi-
nistro Costa Leite. Ambos já foram devidamente con-
vidados e, tendo aceitado o convite, comparecerão à
reunião da Comissão de Constituição e Justiça do
próximo dia 24, uma terça-feira – o primeiro falará às
10 h e o segundo, às 11 horas.

A Comissão ainda aprovou a vinda dos presi-
dentes do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, da Ordem dos Advogados do Brasil,
do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça e,
por sugestão do eminente Senador Francelino Perei-
ra, será convidado um dos líderes das classes ligadas
à magistratura.

Por que foram feitos esses convites Sr. Presi-
dente? Porque é preciso humildade para admitir que
as grandes inteligências do País devem ser ouvidas
antes de uma decisão definitiva do Congresso Nacio-
nal.

A nova organização da Justiça, Sr. Presidente,
passa por alguns tópicos importantes, como, por
exemplo, a súmula vinculante, que proíbe o julga-
mento de processos que tratem de temas que o Su-
premo Tribunal Federal já tenha julgado. No entanto,
a reforma que veio da Câmara se esqueceu de dar

também ao Superior Tribunal de Justiça os efeitos da
súmula vinculante. Evidentemente que nós, no Sena-
do, como câmara revisora, devemos, se não corrigir,
pelo menos ampliar para o Superior Tribunal de Justi-
ça.

Há também um tópico que ficou conhecido
como repercussão geral. É a chamada relevância. O
que é isso, Sr. Presidente? Um processo pode ter pri-
oridade de votação no Supremo Tribunal Federal se
ficar provado que a matéria é constitucional e alcan-
çou uma repercussão geral no País. Assim aconte-
cendo, temos que dar ao Supremo Tribunal Federal –
como está sendo dada – a chamada repercussão ge-
ral. Com isso, evitar-se-á que algumas causas de
grande repercussão no País sejam decididas no pla-
no inferior, no juízo de primeiro grau, de maneiras dis-
tintas. Essa será, Sr. Presidente, mais uma análise
sobre a qual o Senado terá que se debruçar.

A quarentena também é uma questão importan-
te. Hoje, um juiz que se aposente do tribunal do seu
Estado, no dia seguinte, passa a advogar perante o
mesmo tribunal. Ora, Sr. Presidente, é claro que isso
o põe em situação privilegiada, especial, pois se até a
tarde anterior ele tomava chá com seus colegas, po-
derá fazê-lo no dia seguinte. Essa quarentena não
proibiria que um juiz aposentado advogasse em qual-
quer lugar do país, apenas estaria ele impedido, du-
rante três anos, de advogar junto ao tribunal que inte-
grava. Ou seja, ele vai exercitar a advocacia, devida-
mente inscrito na OAB, mas terá que respeitar uma
quarentena de três anos antes de começar a advogar
perante o tribunal do qual era membro. Um ministro
do Supremo Tribunal Federal que se aposente, por
exemplo, não vai poder advogar causas junto ao STF
antes de passada essa quarentena de três anos.

Outro assunto relevante é o controle externo, Sr.
Presidente, que nada mais é do que aquilo que se
convencionou chamar de Conselho Nacional de Justi-
ça. Hoje não há quem não reconheça a necessidade
desse controle externo. O próprio Presidente do Su-
premo Tribunal Federal, Ministro Carlos Mário Vello-
so, fala no controle de qualidade. Já existe até uma
sugestão relativa à composição que teria esse conse-
lho controlador: um ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral; um ministro do Superior Tribunal de Justiça; um
ministro do Tribunal Superior do Trabalho; um desem-
bargador do Tribunal de Justiça; um juiz estadual; um
juiz do Tribunal Regional Federal; um juiz do Tribunal
Regional do Trabalho; um membro do Ministério Pú-
blico da União; um membro do Ministério Público es-
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tadual; dois advogados e dois representantes da soci-
edade civil.

Esses dois representantes da sociedade civil,
Sr. Presidente, pelo projeto que veio da Câmara, de-
verão ser escolhidos, um pelo Senado e outro pela
Câmara. Tal procedimento levaria – chamo a atenção
para isso – a comentários de que, na hora de escolher
esse conselho, haverá o chamado espírito de corpo
para que se eleja um senador e um deputado que não
conseguiram vencer as eleições. É preciso ter cuida-
do com relação a isso.

O Sr. Francelino Pereira (PFL – MG) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço o Senador Francelino Pereira.

O Sr. Francelino Pereira (PFL – MG) – Meu
caro Senador Bernardo Cabral, V. Exª, que todos co-
nhecemos muito bem, dispensa os elogios que fazem
parte das gentilezas desta Casa. Limito-me, portanto,
a dizer que a vocação de V. Exª, que vem da sua an-
cestralidade no campo do Direito, faz com que a Co-
missão de Constituição e Justiça, que integramos,
busque sempre o seu nome e, mais do que isso, o seu
renome, para tarefas dessa magnitude. A relatoria da
reforma do Poder Judiciário é da maior responsabili-
dade, pois essa instituição, a do Poder Judiciário,
sempre foi tida como um corpo respeitado, íntegro, a
tal ponto que nós, ainda durante nossa formação jurí-
dica, nas nossas faculdades de Direito, aprendemos
que não se conversa com ministro, juiz ou magistrado
para solicitar sequer o aceleramento da tramitação de
projetos; os magistrados eram inabordáveis.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Só
falavam nos autos.

O Sr. Francelino Pereira (PFL – MG) – Fala-
vam apenas nos autos e isso era uma tranqüilidade.
Depois, o país foi se abrindo e essas entidades tam-
bém participaram dessa abertura. A legislação se
multiplicou de tal forma que permitiu inclusive a aber-
tura para a corrupção ou atitudes duvidosas. Esse es-
tado de coisas suscitaram dúvidas e apreensões na
sociedade brasileira. E esta Casa teve a iniciativa de
abrir ainda mais o debate em torno do funcionalismo
da magistratura brasileira por meio de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, que trouxe soluções bási-
cas para o debate e também preocupações para a
própria instituição e para os próprios magistrados em
particular. Por este motivo, o Relator de um projeto
dessa natureza tem que ter dimensão intelectual, ca-
ráter e conhecimento da matéria. Além disso, essa di-
mensão e conhecimento devem ser conhecidos pelos

próprios integrantes da instituição. Daí por que nós
outros olhamos com respeito e humildade a tarefa de
V. Exª, que lhe confere uma responsabilidade que
chega quase à dramaticidade. Espero, portanto, que
a reforma do Poder Judiciário, que passa por suas
mãos, alcance no Congresso Nacional, particular-
mente no Senado Federal, os melhores caminhos
possíveis e as melhores soluções. Não pode haver
preocupação em relação à possibilidade de matéria
retornar ou não à Câmara dos Deputados. Importa é
que a matéria seja debatida e concluída com o apoio
e a compreensão da sociedade brasileira. Parabéns a
V. Exª pelo exercício penoso dessa tarefa. Muito obri-
gado.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se-
nador Francelino Pereira, V. Exª tem razão quando
fala que esta reforma tem que tornar o poder jurisdici-
onal operante, seguro, eficaz. Tem razão ainda quan-
do diz que não se deve ter medo de que possa a ma-
téria retornar à Câmara dos Deputados. E V. Exª tem
razão exatamente porque, sendo esta Casa câmara
revisora, ela não se pode transformar em um tabelio-
nato para apenas reconhecer a firma e autenticar o
que vem da Câmara. E diz V. Exª com a segurança de
quem foi Governador da potencialidade que é Minas
Gerais, de quem é advogado, de quem foi Deputado
Federal e exerceu cargos fora de qualquer outro re-
lance que não estivesse sempre voltado ao espírito
público. V. Exª, ao longo do desempenho dos seus
mandatos, neles entrou modestamente em termos fi-
nanceiros e deles tem saído cada vez mais modesto.
Portanto, tem a seriedade que matéria dessa magni-
tude requer.

Claro que agradeço a V. Exª as palavras que,
sem dúvida nenhuma, são timbradas pela generosi-
dade, já que temos convivido ao longo de mais de 30
anos e, portanto, um sabe quem o outro é. Agradeço,
a V. Exª pelo aparte.

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

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Te-
nho o privilégio de ouvir o Senador Pedro Simon, que,
como V. Exª, Senador Francelino Pereira, também foi
Governador de Estado, Ministro, é advogado e muito
me honra com o seu aparte.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Nobre Se-
nador Bernardo Cabral, estamos em uma sexta-feira
13 e, neste dia, V. Exª aborda um dos assuntos mais
importantes que esta Casa terá pela frente nos próxi-
mos dias. Confesso que me tranqüilizou muito a esco-
lha da sua pessoa para Relator dessa matéria. Ficaria
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aqui longo tempo para mencionar as causas pelas
quais me tranqüilizei. V. Exª é um jurista, é um advo-
gado militante de longo período, das boas e más ho-
ras, na democracia e no regime militar, e foi um advo-
gado militante sem seus direitos políticos, começan-
do lá debaixo, quando praticamente só com muita
qualidade e respeito um advogado, sem os seus direi-
tos políticos, conseguia atrair clientes. Foi também
Deputado Relator da Constituinte, foi Presidente da
OAB e, em um dos momentos mais difíceis, foi Presi-
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania. Não há dúvida, portanto, de que V. Exª é um
grande jurista, mas, além disso, tem a capacidade,
tem a competência e tem a experiência por onde já
passou. Existem divergências entre o Poder Executi-
vo e o Judiciário. E divergências sérias: a medida pro-
visória, o vencimento da magistratura. E V. Exª foi Mi-
nistro da Justiça, tendo acompanhado, como Ministro
da Justiça, o relacionamento entre os Poderes. Além
disso, também sabe, como eu, que são vários os pon-
tos de divergências profundas entre a OAB e a Justi-
ça, o Poder Judiciário. Em várias questões o Judiciá-
rio assume uma determinada posição e a OAB, por
sua vez, assume outra radicalmente contrária. Por-
tanto, é difícil encontrar uma pessoa que reúna tantas
qualidades e tantos atributos, que conheça tanto a
matéria e que tenha tanta possibilidade de diálogo na
Casa, no Judiciário, no Executivo, com nossos cole-
gas advogados militantes, quanto V. Exª. Por esses
motivos é que fico tranqüilo com o nome de V. Exª re-
latando essa Comissão. E digo isso porque confesso
que não gostei da forma com que este assunto trami-
tou na Câmara dos Deputados. Tenho o maior respei-
to pela Câmara dos Deputados, onde se encontram
inúmeros juristas da maior grandeza, da maior capa-
cidade, da maior competência. Mas a verdade, é que
essa matéria tramitou de uma maneira que não me
pareceu a melhor. Todos sabemos que o Presidente
Antonio Carlos Magalhães teve um desentendimento
com o Judiciário e, como fruto desse desentendimen-
to, S. Exª defendeu a criação de uma CPI sobre o Ju-
diciário. Isso criou uma situação de impacto. Eu, por
exemplo, não assinei o requerimento para a criação
da CPI. Fiz parte da CPI, participei da mesma, mas,
na hora de assinar, fiquei com aquela dúvida sobre o
artigo da Constituição que fala em poderes harmôni-
cos e que merecem respeito recíproco.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – No-
bre Senador, saiba V. Exª que eu também não apus a
minha assinatura.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Veja V. Exª,
nobre Senador Bernardo Cabral, que quando, por ins-
tinto, estou na mesma posição que V. Exª, é porque
realmente tenho que agradecer a Deus. Mas saiu a
comissão. E aqui entre nós: o trabalho desenvolvido
na comissão foi impressionante, foi como caminhar
em cima de ovos ou andar sobre um fio de arame sem
sombrinha. Mas a comissão teve muita competência
em levar os trabalhos. O problema é que a criação da-
quela comissão gerou também um atrito com a Câ-
mara dos Deputados. E para responder à criação da-
quela comissão, que o Presidente da República desa-
conselhou, o Presidente do Senado, diante desse de-
saconselhamento, manifestou estranhamento, por-
que, segundo S. Exª, foi o Presidente da República
quem o estimulou a apresentá-la. Isso criou uma situ-
ação muito delicada, muito desgastante. Como fruto
disso, foi aprovada na Câmara dos Deputados a cria-
ção da Comissão da Reforma do Judiciário, que tra-
balhou concomitantemente com a CPI daqui. Entre-
tanto, várias vezes, os assuntos que predominavam
na Comissão da Câmara não eram os mais necessá-
rios e mais importantes ao Judiciário; eram sobre as
manchetes dos jornais. Nós, da CPI do Judiciário, no
Senado – eu fui um dos que disse isto –, entendíamos
que se deveria aproveitar o andamento de seus traba-
lhos para analisarmos o desgaste, o equívoco e aqui-
lo que não estava funcionando bem naquele Poder, a
fim de passarmos esses dados para a Comissão da
Reforma do Judiciário na outra Casa. Entretanto, pa-
rece que essa idéia não surtiu efeito. Por isso, enten-
do que o seu trabalho vai ser muito difícil, muito com-
plexo, muito delicado e de muita responsabilidade. V.
Exª terá que ler, reler e estudar o projeto que vem da
Câmara – com o respeito que merece um projeto que
vem daquela Casa -, mas vai ter que se aprofundar
muito naquilo que, lamentavelmente, o projeto não
atingiu. Acompanhei o projeto e, na minha opinião,
em termos de reforma do Judiciário, itens diferentes
devem ser analisados. O primeiro deles é o combate
à impunidade. A realidade hoje é que a impunidade
existe e, vamos reconhecer, está em todos os níveis
do Judiciário. Mas, na verdade, a nossa legislação, o
desenvolvimento do processo penal, a existência do
inquérito policial fazem com que aconteça o que está
aí: quem tem um bom advogado e quem é importante
não vai para a cadeia. Empurra-se o processo por
um, dois, dez anos e nada acontece. Acredito que as
questões são profundamente delicadas. Tenho o mai-
or respeito pelo Judiciário, mas, às vezes, fico um
pouco magoado, pois vejo aquele Poder preocupado
– e com razão – com a questão dos vencimentos, com
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algumas questões internas, mas não o vejo magoado
com a falta de possibilidade de exercer a sua missão,
em função das dificuldades que se apresentam por
variadas razões. Nobre Senador Bernardo Cabral, V.
Exª foi Relator da Constituinte – uma atribuição muito
importante –, entretanto, acho difícil que V. Exª tenha
encontrado um papel tão importante, significativo e
responsável como esse que tem pela frente. Com mu-
ita modéstia e sinceridade, gostaria de ser um solda-
do de V. Exª. Coloco-me à sua disposição, porque, à
margem da minha falta de capacidade jurídica, com-
parando com a de V. Exª...

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Não
apoiado.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – ... tenho a
vontade, a paixão, o respeito por essa preocupação.
Estou me aventurando e defendendo algumas teses
e, inclusive, propondo novas posições que, talvez, eu
venha a concorrer. Eu sempre digo que os dois princí-
pios que considero básicos e que, se eu chegasse lá,
defenderia são a ética e o combate à impunidade.
Não há como combater a impunidade – e V. Exª sabe
melhor do que eu – se não tivermos, no Judiciário,
uma reforma clara e precisa, como teve em outros pa-
íses. Na Itália, nos Estados Unidos, no Japão, roubar
dinheiro público leva para a cadeia. O último presi-
dente do Banco Central japonês está na cadeia e o
penúltimo não está porque deu um tiro na cabeça.
Com toda a democracia espetacular e a liberdade que
se tem nos Estados Unidos, ao se fraudar o imposto
na loja, aparecem dez carros de polícia, fecham a loja
e levam todo mundo preso, e não há advogado, nem
ninguém que altere essa situação, porque, naquele
país, crime de sonegação é a coisa mais grave que
existe. Então, penso que está nas mãos de V. Exª,
nesse caso tão significativo, fazer alterações tão pro-
fundas e necessárias para mudar o Brasil. Não se
muda o Brasil sem ética, sem colocar na cadeia os im-
portantes, para que não se diga, como se está dizen-
do agora, meu querido Senador, que a corrupção é
endêmica no Brasil e que o brasileiro nasceu corrup-
to. Isso não é verdade. O brasileiro é um homem sé-
rio. Agora, vendo os homens importantes, a elite fazer
o que quer sem acontecer nada, faz com que o crime,
praticamente, seja impunível no Brasil inteiro. Quero
manifestar, nesta sexta-feira 13, a minha emoção em
vê-lo na tribuna, a minha alegria e a minha tranqüili-
dade em tê-lo como Relator. A partir de agora, durmo
tranqüilo. Quem não dorme tranqüilo é V. Exª, porque,
como Relator, tenho certeza que fará o possível e o
impossível; irá de Poder em Poder, debaterá com

quem for necessário para, no final, na minha opinião,
à primeira vista, fazer um substitutivo, que deverá vol-
tar à Câmara dos Deputados. Com todo respeito à
Câmara dos Deputados, ela haverá de atender, por-
que agiu com uma fórmula e num momento complica-
do, de horas difíceis e de divergência que não foram
levadas para o lado de um entendimento que deve
ser buscado, mas para o lado da conta de votos con-
tra e a favor. V. Exª haverá de dialogar, de conversar.
Tenho certeza de que a grande oportunidade e o mo-
mento que precisamos para iniciar a reforma das mu-
danças da nossa sociedade estão nas mãos de V.
Exª com essa legislação, que deve mudar muito e ter
profundas alterações. Se V. Exª me perguntar o que
considero mais importante, respondo que é estabele-
cer uma legislação que não dê chances nem para
procurador, nem juiz, nem deputado ter desculpas
para não se punir, para não se executar a lei. Vamos
fazer uma legislação tão clara e precisa como têm ou-
tros países, para que a impunidade não mais aconte-
ça. É com emoção que dou, do fundo do meu cora-
ção, um aparte de amor, de alegria, afeto e esperança
na competência, na dignidade, na honradez e na ca-
pacidade de V. Exª como Relator de tão importante
matéria.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, Nabor Júnior, peço a V. Exª que tenha um
pouco de tolerância – antes de ouvir o eminente Se-
nador Geraldo Melo, que não quis assumir a presi-
dência para me dar o seu aparte – para que eu possa
responder ao eminente Senador Pedro Simon. Sei
que V. Exª concordará.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – V. Exª po-
derá continuar discorrendo sobre esse importante
tema que está abordando na sessão de hoje.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se-
nador Pedro Simon, V. Exª tem um crédito enorme co-
migo, não só porque tem a capacidade de me emoci-
onar, mas porque já tivemos, pari passu, lado a lado,
em muitas campanhas; campanhas que o Brasil deve
ter colocado na sua coluna de débito a favor de V. Exª.
A última em que estivemos juntos foi a que promoveu
a reunião para ouvirmos os juízes que vieram da Itália
falar sobre a Operação Mãos Limpas. É uma pena
que a mídia dê publicidade – e eu não posso julgar
quais as razões que a levam a isso –, dê destaque so-
mente ao lado negativo do que acontece no País. So-
bre o lado positivo, nós não vemos a mídia falar nun-
ca – seja a mídia impressa, falada ou televisionada.
Não a vemos abordar um assunto como a Operação
Mãos Limpas, em que tanto juízes como membros do
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Ministério Público – e ali se confundem, porque uns
podem ir para uma carreira e voltar para outra – têm o
poder de requisitar, de fazer perícias, enfim, de aca-
bar com a lentidão da nossa Justiça e de dar passos
céleres para a solução de casos. V. Exª tem esse cré-
dito comigo e espero resgatá-lo no instante em que V.
Exª se oferece, espontaneamente, com um enorme
cabedal jurídico, para ajudar este seu companheiro.

É claro que, desde já, sinto-me um pouco mais
tranqüilo com esse fardo pesado, porque, se não sou
Jesus, pelo menos tenho um Cirineu para me ajudar a
carregar essa cruz. Esteja certo V. Exª de que, quan-
do cito a CPI do Judiciário – na qual ambos não apu-
semos nossas assinaturas –, eu o faço porque, ape-
sar de alguns casos de abuso de poder e até de cor-
rupção apontados por ela, considero a magistratura
objeto de relativamente poucas acusações desse ca-
libre por parte da sociedade. É por isso que quando V.
Exª e eu registramos que o que mais caracteriza a
Justiça atualmente é a lentidão, é porque essa recla-
mação reflete o que diz a sociedade, e aqui teria de
ecoar, como ecoam as vozes dos que clamam por
uma justiça melhor.

Por isso, no começo eu enumerava as autorida-
des que serão convidadas, e deixei para citar, no fim,
o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
uma entidade chamada de corporativista, que vem lu-
tando há décadas pela reforma do Poder Judiciário.
Não raro ela sofre críticas do poder político, mas,
como Presidente que fui da OAB, posso dizer que é
no auge da repressão aguda que a ela emerge mais
na defesa da sociedade. Hoje, com a democracia
posta a descoberto, a OAB se recolhe, mas nem por
isso poderia deixar de convidar o seu Presidente, Dr.
Reginaldo Oscar de Castro, para vir, junto com os
Presidentes dos Tribunais Superiores, dar aqui a sua
contribuição.

Temos que resolver todos esses problemas,
mas com cautela. Como V. Exª disse, Senador Pedro
Simon, não pode ser a toque de caixa, ou esporeado,
como dizia o velho Rui Barbosa, pela pressa. Temos
que ouvir os interessados, inclusive a sociedade; te-
mos que trazer para esse processo a colaboração de
todos, temos que ouvir para, depois, chegarmos à
nossa conclusão, e aí sistematizaremos. Não é a opi-
nião do Presidente do Supremo ou do Presidente da
OAB que vai prevalecer, mas o conjunto da decisão
que o Senado tomar, no que for melhor para a socie-
dade.

E é por isso, Sr. Presidente, que ouço, com mui-
ta alegria, o Senador Geraldo Melo, que também traz
a experiência de Governador do seu Estado.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – Senador
Bernardo Cabral, em primeiro lugar, agradeço ao Se-
nador Nabor Júnior, que está presidindo a sessão
neste momento, pela generosidade com que nos per-
mite prosseguir na discussão desse tema, que, sem
dúvida nenhuma, fere um dos problemas e uma das
ansiedades mais difundidas no espírito do povo brasi-
leiro e da sociedade do nosso País. A importância do
Poder Judiciário, a importância da existência de uma
Justiça na qual o cidadão possa confiar é tão essenci-
al à existência da democracia como é o conjunto de
direitos de manifestação, o conjunto de garantias de
que dispõem os cidadãos, que se tornaria inócuo se
não houvesse a segurança de que há uma justiça
para tutelar e assegurar a cada um os direitos que es-
tão inscritos na Carta Magna. Mas não é só em rela-
ção a isso. O Poder Judiciário, o aparelho judiciário,
na minha visão, é um instrumento que a sociedade
construiu, ao longo dos séculos, para servir a ela pró-
pria. Recebo, com muita alegria, a notícia de que V.
Exª é o Relator dessa matéria no Senado Federal, al-
guém que ao conhecimento jurídico, à cultura jurídi-
ca, respeitada pelo País inteiro, associa a cultura da
vida, aquilo de que nos falava o poeta, “o saber de ex-
periência feito”, o conhecimento da vida, que, na sua
atividade de homem público, foi acrescendo a cada
dia. Não poderia ser para mim mais alvissareira a no-
tícia de que está nesse tipo de mão, nesse tipo de ci-
dadão, nesse tipo de jurista a responsabilidade de re-
latar a reforma do Judiciário no Senado Federal. Tan-
to que me atrevo a entrar no debate entre dois juristas
– V. Exª e o Senador Pedro Simon – sendo eu apenas
um cidadão que acompanha, como os demais, com
atenção, com interesse, com responsabilidade e com
esperança a discussão dos assuntos de relevo para o
nosso País. V. Exª menciona, de um lado, a lentidão,
que é realmente uma doença cruel da Justiça brasilei-
ra, e o Senador Pedro Simon se refere à importância
de por fim à impunidade.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Por-
que uma leva à outra.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – Uma levan-
do à outra. Atrever-me-ia a dizer, começando pela
questão da impunidade, que o Senador Pedro Simon
fala muito, com aquela veemência que o caracteriza,
com aquela autoridade, inclusive moral, que tem, so-
bre a necessidade de se punirem todas as pessoas
que agridem, que saqueiam o Estado. E eu queria di-
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zer que acredito que é necessário incluir, nos objeti-
vos da punição, para o fim da impunidade, a punição
também do Estado. Temos um aparelho judicial, toda
uma estrutura jurídica, no País, voltada para proteger
o Estado, e, muitas vezes, para proteger o Estado
contra o cidadão. Veja V. Exª que tudo começa no du-
plo grau de jurisdição. Na ação que envolve o interes-
se do Poder Público, em que o Estado é parte, se de
um lado está o Estado, com todo o seu poder, com
toda a sua autoridade, com toda a máquina que o es-
trutura, às custas da sociedade, de outro lado está o
cidadão comum. Se o cidadão for perder a ação na
primeira instância, trate de recorrer dentro dos pra-
zos, porque, se não recorrer, ele perde, e perde defi-
nitivamente.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Para o Estado, às vezes, é em dobro, triplicado e qua-
druplicado.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – O Estado
não precisa se preocupar com isso. Embora tenha ad-
vogados e procuradores pagos pela sociedade, ele
não precisa se preocupar, porque o juiz, na primeira
instância, recorre da própria decisão quando ela é
contra o Estado – porque a decisão contra o Estado
tem que passar pelo duplo grau de jurisdição. Como a
decisão foi na primeira instância, vai automaticamen-
te para a segunda instância – se for contra o Estado.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – É
recurso ex officio, V. Exª tem razão.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – Se for con-
tra o cidadão, ele que trate de recorrer. Quanto aos
prazos, se o cidadão tiver cinco dias, o Estado terá
dez, no mínimo, podendo ter quinze ou vinte. Na ver-
dade, associa-se a isso o conjunto de manobras que
está à disposição do Estado, que leva a uma violência
que se confunde com o esbulho. Se olharmos para o
problema do ponto de vista do Estado, veremos que
ele provoca toda essa indignação a que assistimos
todos os dias. Do ponto de vista do cidadão, daquele
que questiona algum direito contra o Estado, se ele
ganha em todas as instâncias, até a instância final –
e, seguramente, ele levou vinte anos para chegar a
ela –, é porque o Estado o estava privando de algum
direito e a Justiça deu-lhe ganho de causa contra o
Estado. A moda, agora, para protelar a prestação ju-
risdicional, para protelar o cumprimento, pelo Estado,
da sua obrigação, é a ação rescisória. A mais brutal
agressão que eu vi, até agora, contra o direito indivi-
dual, no Brasil, foi a ação rescisória com efeito sus-
pensivo: sai-se da instância inicial, no processo judici-
al, vai-se até a instância final, ganha-se uma ação

contra o Estado no último tribunal – a mais alta hierar-
quia que houver no Poder Judiciário –, e um procura-
dor qualquer do Estado entra com uma ação rescisó-
ria. E o simples fato de entrar ele com essa ação, pe-
dindo o efeito suspensivo da decisão da mais alta
Corte do País, dá ao despacho que for proferido no
seu requerimento o direito de sustar a eficácia de de-
cisão que, ao longo de vinte anos, a parte esperou
fosse tomada. Para mim, isso é um abuso, uma
agressão e um insulto que não poderia ter sido prati-
cado contra o cidadão. A ação rescisória, sem que
nenhum fato novo a justifique, é um recurso protelató-
rio ao qual o Estado recorre abusivamente, porque
essa é uma orientação dada, sistematicamente, em
todas as hierarquias do Poder Público: perdida a
ação, deve-se entrar com ação rescisória. E para
quê? Para que se reinicie um processo, discutindo o
que já foi discutido e pedindo julgamento sobre o que
já foi julgado. Esse tipo de abuso, Senador Bernardo
Cabral, acredito que V. Exª abolirá, como tenho certe-
za de que V. Exª verá outros aspectos. Por exemplo:
o que pode estar causando mais lentidão à Justiça do
que o excesso de demandas judiciais desnecessári-
as? A ação rescisória a que me refiro, por exemplo, é
uma postura abusiva do Estado que serve para atra-
vancar o andamento da Justiça, para que se faça, de
um lado, conferência da fluidez do processo judiciá-
rio, mas, de outro lado, atravanca a mesa dos juízes.
Um outro aspecto, Senador Bernardo Cabral, é a Jus-
tiça a serviço dos credores, a serviço dos banqueiros.
Tivemos, na fase final do período inflacionário, no iní-
cio da fase de estabilidade econômica no nosso País,
e ainda temos hoje – por sermos um País que o per-
mite, que não põe na cadeia –, uma agiotagem institu-
cionalizada, que chega a cobrar 10, 12, 15% de juros
ao mês, por instituições oficiais. E isso com a moeda
estável! O Senador Pedro Simon nos está dizendo
que está pagando 12% ao mês ao Banco do Brasil.
Foi comum, na vida diária, a divergência entre o valor
cobrado pelo banco e o valor reconhecido pelo deve-
dor. E o que fizeram os bancos, sistematicamente? O
que fizeram esses agiotas, sistematicamente? Foram
à Justiça executar uma dívida cujo valor estava sendo
discutido pelo devedor. O mínimo que se pode dizer
sobre essa dívida cujo montante estava sendo discu-
tido é que ela não era líquida e certa. No entanto, che-
gando à propositura da ação executiva, não há como
ela não ter andamento. E a ação executiva, na minha
visão, Senador Bernardo Cabral, é um dos instrumen-
tos mais violentos de que dispõe a Justiça, porque
põe à disposição de um credor, freqüentemente pri-
vado – a loja de brinquedos que vendeu a prestação

556 ANAIS DO SENADO FEDERAL OUTUBRO 2000



ou o banco que emprestou dinheiro e que agora está
cobrando –, o poder de polícia do Estado. O poder de
polícia é posto à disposição do banco para que, no
caso de não-pagamento pelo executado, ele possa
tomar os bens e ficar com eles. A execução, portanto,
é uma medida extremíssima e, quando se dá em tor-
no de dívidas cujo valor é discutível, quando a execu-
ção não é pertinente, deveria ensejar uma punição
severíssima para quem tomou a iniciativa sem ter em
mãos um crédito líquido e certo. Isso não acontece e
por isso se fala na lentidão do Judiciário, que está
abarrotado de ações de execução imotivada, de exe-
cução que não atende sequer às exigências formais
do processo executivo. Portanto, Senador Bernardo
Cabral, primeiramente, veja com que esperança olho
para o que vai ocorrer nesta Casa, sendo V. Exª o ma-
estro de toda essa transformação. Veja, Senador Ber-
nardo Cabral – nos exemplos que acabo de dar, nas
casas deste País, nas pessoas que estão lidando
com a vida real aí fora, no seu dia-a-dia, nas questões
que dizem respeito à sua vida, ao seu direito, nas
pessoas que se sentiram esbulhadas pelo Estado,
que se sentem massacradas pelo poder absoluto do
sistema financeiro –, o quanto de esperança V. Exª
terá que recolher, e seguramente o fará, transforman-
do-a num ganho real para as pessoas que sonham
com ela neste País. Obrigado a V. Exª e desculpe-me
por ter-me alongado tanto, mas é o fascínio do tema e
é a certeza de que V. Exª saberá construir uma nova e
luminosa realidade numa questão tão importante.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se-
nador Geraldo Melo, no seu aparte não cabe vírgula,
porque eu teria de acrescentar mais alguma coisa;
nem cabem dois pontos, porque os dois pontos seri-
am uma continuação. A única coisa que realmente o
seu aparte merece é um ponto final, pois se colocar-
mos mais um sentido vertical, o ponto final é o lado
exclamatório. E o lado exclamatório nos leva ao silên-
cio. E o que é o silêncio? É o clamor de tudo aquilo
que não fala.

Estamos, portanto, de acordo com o que V. Exª
disse, e é evidente que, resguardadas as palavras
que o seu coração dita ao companheiro, devo dizer
que parte do seu pronunciamento é de procedimento
processual, que a Casa deverá enfrentar no momento
oportuno.

Veja, Sr. Presidente Nabor Júnior, como V. Exª
tinha razão em retardar um pouco o encerramento
desta minha despretensiosa fala. Sou de um Estado
em que existem muitos rios. Alguns são muito fracos
no seu início, mas, à medida que vão recebendo

águas emprestadas, esses rios vão engrossando,
vão-se tornando caudalosos. Era o meu pronuncia-
mento no início. Fraco, despretensioso; com os apar-
tes foi-se tornando caudaloso, foi enriquecido pelas
manifestações dos que aqui se ouviram, todos unâni-
mes que queremos uma Justiça moderna, rápida, efi-
ciente, capaz de dar ao jurisdicionado o que ele
aguarda e merece. Aquele que busca a Justiça, que
pede que lhe reconheçam um direito não pode ficar
esbarrando naquilo que o Senador Geraldo Melo re-
gistrou: 60% do que atravanca a Justiça são os recur-
sos feitos pelo Estado, meramente protelatórios –
mas isso é uma conseqüência do procedimento pro-
cessual.

Sr. Presidente, a reforma do Judiciário terá que
ser feita com cautela.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Ber-
nardo Cabral, V. Exª me concede um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Essa cautela não exclui que eu ouça o Líder do meu
Partido em exercício, o eminente Senador Edison Lo-
bão.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Ber-
nardo Cabral, quando o Senador José Agripino, com
os nossos aplausos, escolheu V. Exª para ser o Rela-
tor desse projeto, S. Exª o fez na segurança de que
estaria em muito boas mãos esse projeto de funda-
mental importância para toda a sociedade brasileira.
A Justiça, no passado, dizia respeito – parecia – a
uma pequena classe da sociedade brasileira, a cha-
mada elite. Hoje, a prestação jurisdicional espraia-se
por todos os segmentos e estamentos da sociedade
brasileira. Acaba de dizer V. Exª que o Estado é real-
mente aquele que mais se vale da Justiça, que mais
demandas oferece ao Poder Judiciário, daí estarem
os Tribunais Superiores com milhares e milhares de
causas por julgar – não há tempo para se fazer, no de-
vido momento, o julgamento dessas causas. Mas
uma de duas: ou se encontra agora uma solução – e
V. Exª é o responsável, o condutor dessa solução – ou
então virá a desesperança no lugar da esperança de
que nos fala o Presidente desta Casa. Portanto, V.
Exª tem, em suas mãos, uma responsabilidade imen-
sa, e haverá de dar conta dela – não tenho dúvida –,
pela competência, pelo patriotismo e até pela larga
experiência na matéria. V. Exª foi o Relator da Consti-
tuição atual e fez um trabalho brilhante, não poderia
ter feito melhor diante das circunstâncias. Sobre os
juros, por exemplo, ao tempo em que a Constituição
fala em juros de 12% ao ano, os bancos, abusivamen-
te, cobram 12% ao mês – ou mais. É preciso que se
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encontre, portanto, uma solução real para o proble-
ma. Eu não diria que os bancos devam ser engessa-
dos no que concerne aos juros, fixando-se-lhes um
teto, porque a economia, por ser dinâmica, muitas ve-
zes promove situações diferentes. Mas é preciso que
se encontre uma solução: se não pode ser o mínimo,
que não seja o máximo! O fato é que são exatamente
os juízes, hoje, os que mais reclamam uma legislação
adequada, correta, realista, que possa ser capaz de
devolver-lhes o prestígio que, paulatinamente, vão
perdendo em razão do acúmulo de processos nas
prateleiras dos Tribunais. Portanto, as preocupações
de V. Exª – como Relator, membro da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, eminente Senador
desta Casa – são também as nossas. Pode ficar certo
V. Exª de que estaremos como acólitos de V. Exª nes-
sa tarefa hercúlea da qual haverá de sair com brilhan-
tismo, como sempre fez.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se-
nador Edison Lobão, ao agradecer o aparte de V. Exª
e, portanto, concluir – o eminente Senador Presidente
Nabor Júnior já concedeu a este modesto Orador
uma hora, uma homenagem ao Judiciário, mais a ele
e à sua reforma do que ao que ocupa a tribuna –, que-
ro destacar uma palavra de V. Exª e uma outra do Se-
nador Geraldo Melo. A de V. Exª, a esperança; a do
Senador Geraldo Melo, a insegurança. Realmente,
quando o Senador Geraldo Melo fala na insegurança
do Estado, S. Exª está apontando a segurança do
Estado para a insegurança do indivíduo. É verdade. O
Estado se lembra dele, procura se valer de medidas
só para ele e esquece o lado humano, o ser humano.
V. Exª chama o ser humano para a esperança e não
quer que essa esperança seja uma frágil aspiração
em trânsito para o desencanto. Porque se for uma
simples e frágil aspiração em trânsito para o desen-
canto, a esperança desse ser humano redundará,
sem dúvida nenhuma, naquilo que sempre se disse:
”Meu Deus, por que eu não mereço coisa melhor!?“

E V. Exª não será um acólito, Senador Edison
Lobão. V. Exª será, assim como os demais compa-
nheiros da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, co-responsável pelo trabalho. E se nele houver
algum brilho, será creditado a V. Exª; se houver algu-
ma parte que não mereça senão um lado esmaecido,
este deverá ser creditado a mim.

Por isso, Sr. Presidente, agradeço, de viva voz,
a V. Exª pela sensibilidade que teve de não buscar no
Regimento frio do Senado Federal a forma de estan-
car a voz, que é a voz da sociedade, por uns dias me-
lhores no Poder Judiciário. Sobretudo, Senador Na-

bor Júnior, porque V. Exª é lá do Norte, e o Norte ge-
ralmente sofre mais os rigores de uma Justiça mais
lenta do que o Sul. Não porque os juízes de lá não te-
nham a mesma capacidade, a mesma inteligência.
Mas porque lá sempre é muito mais difícil julgar aquilo
que vem do interior do Estado, que padece horas e
horas em lancha, sem avião que leve, sem os recur-
sos que possam ser recheados pelo que há de mais
moderno. Por isso, V. Exª tem essa sensibilidade, que
eu junto à dos Colegas que me apartearam. Podemos
dar o primeiro passo, Sr. Presidente, para que essa
reforma continue.

Sr. Presidente, se os chineses inventaram a má-
xima de que “é com o primeiro passo que se começa
uma longa marcha”, o Senado, hoje, está reformulan-
do esta legenda para dizer que “não é com o primeiro
passo, mas com a decisão que antecede o primeiro
passo que se dá uma longa caminhada”. E essa deci-
são está sendo antecedida, no dia de hoje, dos apar-
tes com que os meus companheiros me honraram.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Bernardo
Cabral o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.

Durante o discurso do Sr. Bernardo
Cabral o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 3º Secretá-
rio.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Mozarildo Cavalcanti.

S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, os jornais da
grande imprensa nacional vêm noticiando, com insis-
tência, durante esta semana, a questão da guerrilha
na Colômbia, e, especificamente, a implantação do
Plano Colômbia, patrocinado pelos Estados Unidos,
que tem o objetivo de pôr fim à guerrilha que, há mui-
tos anos, vem prejudicando a democracia e o desen-
volvimento daquele país.

E é bom que, neste momento, todos nós faça-
mos uma reflexão sobre como um país vizinho ao
nosso, com uma extensa área fronteira com o Brasil,
ao ponto de ter um terço do seu território nacional sob
o governo das Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia, a guerrilha que vem dominando aquele
país.
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Sr. Presidente, V. Exª é de um Estado do Norte,
como eu e o Senador Bernardo Cabral. Nós, que es-
tamos, portanto, naquela região, sob a influência do
que ocorre na Colômbia, decerto nos preocupamos
muito com essa situação, primeiro porque, ao se im-
plantar esse Plano Colômbia, concretiza-se “uma in-
tervenção” dos Estados Unidos em um país da Améri-
ca Latina, intervenção essa defendida pelo Governo
colombiano como apenas uma ajuda para o desen-
volvimento daquele país.

Hoje, os jornais noticiam que, no Equador, fo-
ram seqüestrados dez influentes funcionários de em-
presas estrangeiras que atuavam naquele país, e a
denúncia é a de que esse seqüestro foi feito pela
guerrilha colombiana, que nega a sua autoria, dizen-
do que, na verdade, trata-se de uma ação da CIA para
criar um clima contra o Plano Colômbia, unindo os de-
mais países da América Latina nessa idéia.

Sr. Presidente, qualquer que seja a hipótese, ou
uma ação dos guerrilheiros ou uma ação da CIA, ve-
mos que há os ingredientes, os temperos para uma
efetiva intervenção estrangeira na Amazônia, a qual
se está concretizando. Temos que relembrar o Vietnã,
Kosovo e inúmeros outros exemplos por esse mundo
afora, onde uma questão localizada foi transformada
em ameaça à democracia e aos Estados Unidos, pas-
sando a receber intervenção da própria ONU, o que
levou à mudança do quadro geográfico desses paí-
ses. O que temos visto, ao longo do tempo, na Ama-
zônia como um todo, não só a brasileira, como tam-
bém a que engloba os nossos países vizinhos, inclu-
sive a Colômbia, é exatamente um grande descaso
dos governos em relação à efetiva ocupação desor-
denada da região.

O Brasil, por exemplo, tem esta imensa fronteira
com a Colômbia: cerca de 2.500 quilômetros. E, ago-
ra, mais um item nesse cenário interessante aconte-
cerá na próxima semana, que é o encontro dos Minis-
tros de Defesa dos países da América. Na verdade, é
a IV Conferência Ministerial de Defesa das Américas,
que o Brasil sediará pela primeira vez; as outras três
não ocorreram em nosso País. Esse evento será an-
tecedido pela presença do Ministro da Defesa dos
Estados Unidos, na segunda-feira, em Brasília, e, na
terça-feira, em Manaus, a capital do Estado do Ama-
zonas, que faz fronteira com a Colômbia.

O encontro, que visa discutir estratégias para
defesa das Américas como um todo, no fundo será a
oportunidade para se debaterem tais assuntos – que
devem ser abordados –, buscando-se legitimar a atu-
ação dos Estados Unidos, a qual se transformará,

com certeza, em uma intervenção militar e abrirá o
precedente, que há muito tempo se vem buscando,
para internacionalizar a Amazônia ou até mesmo
fragmentar os países amazônicos.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço V. Exª, com muita honra.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Não quis,
Senador Mozarildo Cavalcanti, interromper o discur-
so de V. Exª – que, penso, está por concluí-lo –, para
não comprometer o seu fio condutor filosófico. Enten-
do que V. Exª parte de uma premissa para chegar à
conclusão. A premissa é a Amazônia, com a chama-
da Operação Colômbia, e a conclusão, a internacio-
nalização da Amazônia. V. Exª faz bem, porque sua-
vemente embute uma denúncia grave, chamando a
atenção para essa potencialidade de forças que se
movem na Colômbia e que, provavelmente, à medida
que começarem a atuar, vão encurralar aquela popu-
lação para a nossa região amazônica. E, quando não
tivermos condições materiais – morais, nós as possu-
ímos – para enfrentar isso, dirão que a Amazônia pre-
cisa de ajuda e que a sua soberania deverá ser relati-
va. Aliás, essa é uma velha e surrada frase, que V.
Exª conhece tão bem quanto eu, porque da tribuna já
fizemos as mais oportunas reclamações em derredor
da matéria, no sentido de que – e nisto reside a gravi-
dade do que V. Exª fala – essa soberania relativa po-
derá tornar-se realidade, embora, em nenhum instan-
te, tenha ficado sinalizado, pelo menos pelas Forças
Armadas e pelas forças parlamentares que conhe-
cem a região, que abriremos mão dela. A Amazônia é
brasileira, pertence aos brasileiros. Quero juntar mais
um dado ao oportuno pronunciamento de V. Exª, Se-
nador Mozarildo Cavalcanti. Antigamente, falava-se
na hiléia amazônica; depois, passou-se para a inter-
nacionalização; em seguida, para o lago amazônico;
e se volta com as organizações não-governamentais,
as chamadas ONGs, em torno dessa região. Observe
que já não se fala mais nos grandes minérios, na ri-
queza do subsolo, mas na maior riqueza que possuí-
mos, a água. A água está desaparecendo no mundo.
Há carência e racionamento nos Estados do Nordes-
te e do Sudeste. Em 2025, haverá populações mor-
rendo no Extremo Oriente por falta de água. Para a
água, não há alternativa. Busca-se uma alternativa
para o petróleo e para qualquer outro minério, mas
não para a água. A água é a fonte da vida. Tenho dito
– e V. Exª me acompanhou nessa defesa – que a
água é o ouro do século XXI. O Canadá está expor-
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tando água para a Índia. E onde reside, Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, a maior reserva de água doce do
mundo? Na nossa região. Portanto, é bom que as au-
toridades competentes voltem-se também para esse
aspecto, porque a história da internacionalização não
diz respeito apenas à posse do solo e das riquezas,
mas também à sobrevivência, que depende da água.
Aplaudo V. Exª por trazer a esta sessão a chamada
Operação Colômbia e o seu desdobramento, que,
sem dúvida alguma, deixará para nós, desta outra
área, seqüelas inimagináveis.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Bernardo Ca-
bral. V. Exª representa o Estado do Amazonas, que
está bem perto do problema.

Veja bem, Senador, essa intervenção certamen-
te conta com a aprovação dos países desenvolvidos
do mundo. A desculpa básica é o combate ao narco-
tráfico, que está casado com a guerrilha colombiana;
a desculpa é a de que a

Colômbia corre risco de cair nas mãos de uma
facção marxista, retrógrada, como rotulam alguns
elementos do próprio Governo colombiano.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, permita que eu registre uma la-
cuna, uma falha. O primeiro toque de denúncia, neste
Plenário, deve-se ao Senador Nabor Júnior. Foi S.
Exª quem me trouxe a documentação sobre os narco-
traficantes unidos às entidades paramilitares, para
que nós dois fizéssemos a denúncia e fôssemos se-
qüenciados por V. Exª. Como cometi o lapso, gostaria
que ficasse registrado em seu discurso o nome do
Senador Nabor Júnior.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Perfeitamente, Senador Bernardo Cabral. Inclusive,
anteriormente à implantação desse Plano Colômbia,
já havia, portanto, a clara evidência, a clara constata-
ção da atuação de um braço da guerrilha colombiana
dentro do nosso País, exatamente no Estado do Acre.

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

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Concedo, com muito prazer, o aparte a V. Exª.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Realmente,
são muito importantes o pronunciamento de V. Exª e o
aparte do Senador Bernardo Cabral. Creio que esse é
o grande problema brasileiro. Hoje a questão mais im-
portante do Brasil é exatamente a Amazônia. Angus-
tio-me quando não sinto que as autoridades brasilei-
ras estão com toda aquela garra, com todo aquele
destemor que eu achava que deveria existir na defe-

sa dessa matéria. Penso que o Itamaraty e o próprio
Presidente da República agem de uma maneira meio
burocrática, como se fosse algo comum, banal, e não
se dão conta da importância, do significado e da gra-
vidade dessa situação. Nós mesmos, aqui no Con-
gresso Nacional, e a Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, embora em várias oportunida-
des muitos parlamentares tenham levantado a tese
de que ela deveria aprofundar-se na matéria – o
Embaixador das Relações Exteriores da Colômbia
depôs na nossa Comissão -, não estamos preocupa-
dos com isso. Parece que o assunto não merece, por
parte do Senado, a devida atenção. O discurso de V.
Exª nos chama a atenção para aquilo que é hoje man-
chete em todos os jornais do mundo. E o que é mais
doloroso, meu querido Senador, é que nós pratica-
mente estamos sozinhos no que diz respeito a essa
matéria. Diz muito bem V. Exª: se amanhã houver
uma operação no sentido de entrar na Amazônia, se
houver uma manifestação nesse sentido – a ONU, lá
pelas tantas, declarou que os palestinos tinham que
sair da Palestina e criou o Estado de Israel no territó-
rio da Palestina -, se houver uma declaração no senti-
do de que a Amazônia é patrimônio da humanidade
ou coisa que o valha, muitos aplaudirão. Os Estados
Unidos, a Inglaterra, a França, a Itália, a Rússia e vári-
os países do mundo dirão: “É isso mesmo. Está certo,
está correto. Aquele é um patrimônio muito importan-
te. Ali estão as maiores reservas de floresta, de miné-
rio, de água. A Amazônia é o pulmão da humanidade.
Portanto, é mais do que correto que a humanidade
dela tome conta”. E isso é um absurdo, porque não há
por que o Brasil não tomar conta da Amazônia. Não
há por que o Brasil não fazer aquilo que deve fazer,
mesmo porque o que tem acontecido, em termos de
devastação na Amazônia, é mais fruto de grandes
empresas multinacionais que agiram na Amazônia do
que de trabalho da gente brasileira. Então, vejo com
angústia o que está acontecendo na Colômbia, como
bem disse V. Exª. Há duas razões para o que lá está
acontecendo. Uma das razões eu a reconheço: o
americano, que não tem capacidade de equacionar o
problema do uso de droga no seu país, não tem con-
dições de limitar a entrada e o uso da droga no seu
país, esquece-se de uma lei tradicional e universal,
que é a lei da oferta e da procura. Se os colombianos
estão plantando droga é porque há mercado; está se
pagando preço de ouro por ela. Se o colombiano, ao
invés de plantar café, está plantando a droga é por-
que a droga tem um preço excepcionalmente alto
exatamente nos Estados Unidos. Os compradores
estão nos Estados Unidos; o dólar que vem para essa
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finalidade é daquele país. O americano podia querer
armar um grande dispositivo na fronteira do seu país
para impedir a entrada da droga, assim como aconte-
ce hoje, por exemplo, com a imigração mexicana nos
Estados Unidos. Ali, em toda aquela imensa fronteira
entre México e Estados Unidos, fizeram quase que
um dispositivo de segurança; foi construído quase
que um Muro de Berlim, pois eles controlam a entrada
dos mexicanos utilizando até cercas elétricas. Eles
não querem a entrada de latino-americanos nos Esta-
dos Unidos. Há um enorme controle no sentido de im-
pedir a entrada de latino-americanos e de outros es-
trangeiros nos Estados Unidos. E eles já não têm
essa preocupação, com tanto interesse, em relação à
droga. Ou melhor, eles têm essa preocupação, mas
preferem agir junto aos produtores. É normal que se
queira combater e destruir os plantadores de droga.
Na Colômbia, a questão é diferente, porque, naquele
país, há o problema das guerrilhas, que têm um movi-
mento misturado, e isso é doloroso. Esse é um movi-
mento meio patriótico no sentido da defesa de inte-
resses de grupos na Colômbia, que se defendem
contra as tradicionais oligarquias que, ao longo do
tempo, de um lado e de outro, governo e oposição,
sucedem-se na Colômbia. Mas, na verdade, esse
grupo, que nasceu com esse sentido, hoje se mistura
com os traficantes e é meio que sustentado por eles.
Com isso, é criado um ambiente realmente muito deli-
cado. Então, vem o americano, que quer intervir. Pri-
meiramente, falou com o brasileiro, com o argentino,
com o venezuelano, para que colocassem pessoas
dentro da Colômbia. Como nenhum país concordou
com essa idéia, eles o fizeram por conta própria. Foi
feito um acordo entre eles e a Colômbia, para que
houvesse uma intervenção na operação que V. Exª
chama muito bem de “Operação Colômbia”. Agora,
como isso terminará? Não sei. O que sei – e não há
dúvida alguma – é que ninguém sabe onde começa a
floresta amazônica brasileira e onde termina a vene-
zuelana; praticamente essa é uma terra só. Sabemos
que vão invadir, que vão entrar, e como isso termina-
rá eu não sei. O índio ianomâmi está de um lado, e, de
outro lado, estão as grandes empresas internacionais
e as organizações de defesa do meio ambiente e da
natureza. E o americano está com essa ânsia de en-
trar aqui. Sinceramente, isso me preocupa tremenda-
mente. Penso que V. Exª está absolutamente correto.
Magoa-me a reação brasileira a determinados pro-
nunciamentos. Inclusive, o candidato americano à
Presidência da República, o Vice-Presidente candi-
dato à Presidência da República, declarou, com toda
a tranqüilidade, que a soberania brasileira sobre a

Amazônia não é total; praticamente ele deixa a enten-
der que a Amazônia é um patrimônio da humanidade,
o que, aliás, dizem o Presidente da França, o Primei-
ro-Ministro da Inglaterra e outras autoridades as mais
respeitáveis. E nós praticamente estamos apenas as-
sistindo a tudo isso. Até quando? Não sei. Meus cum-
primentos a V. Exª pela tese importante, mas muito
triste, ao ouvir o seu pronunciamento e nenhuma res-
posta por parte do Governo brasileiro.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Senador Pedro Simon, agradeço imensamente o
aparte de V. Exª, que tem demonstrado ser um Sena-
dor que, efetivamente, preocupa-se com o Brasil
como um todo e muito especialmente com a Amazô-
nia, embora seja representante de um Estado do Sul.
Isso, na verdade, demonstra o seu profundo amadu-
recimento e seu conhecimento acerca dos problemas
nacionais.

E eu, que estou no meu segundo ano de manda-
to no Senado Federal, realmente, fico, no mínimo, de-
sestimulado quando vejo que – como disse V. Exª – a
resposta do Governo Federal a problemas tão facil-
mente visíveis é, senão tímida, pelo menos muito
acanhada. Na verdade, como V. Exª bem frisou, a
ação do Ministério das Relações Exteriores e até
mesmo de outros Ministérios importantes quanto a
essa questão da Amazônia é realmente muito tímida.
E isso abre um espaço muito grande para os eternos
e novos colonizadores, que não deixaram de ser os
países da Europa, que contam com um grande aliado
que, na verdade, é seu descendente: os Estados Uni-
dos.

Portanto, é de se admirar que o nosso contin-
gente militar na Amazônia seja de apenas 22 mil mili-
tares; enquanto isso, somente no Rio de Janeiro,
existem 44 mil homens do Exército brasileiro. Só por
aí já se vê que o Brasil ainda está naquele modelo do
tempo do império, em que tudo era concentrado no li-
toral, basicamente no Rio de Janeiro.

E quantas vezes a Amazônia foi invadida por
franceses, por espanhóis?! E, depois, os portugueses
tinham que ir lá para reconquistar e buscar o espaço
ainda na época da colônia. Isso hoje se faz de manei-
ra muito mais sutil, muito mais moderna. Esse é um
exemplo típico. Está-se invadindo a Amazônia,
está-se colocando o pé dentro da Amazônia com
esse plano de internacionalização, que não é de hoje;
é antigo e vem sendo denunciado há décadas. Infeliz-
mente, não há uma reação contra isso.

No entanto, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senado-
res, existem medidas que nós podemos, se não exe-
cutar porque não somos o Executivo, indicar e propor.
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Uma delas, com certeza, é essa mudança do enfoque
litorâneo de nosso País. Só agora estão tentando cri-
ar pelotões militares nas áreas de fronteira. Faz-se
necessária uma efetiva ocupação. Temos que louvar
algumas iniciativas a respeito, como o Projeto Sivam,
como a criação de algumas bases aéreas na Amazô-
nia, mas precisamos ir mais longe. Temos que ir mais
longe inclusive na proposta de uma nova divisão terri-
torial desses imensos Estados amazônicos, como é o
caso do Amazonas que, sozinho, tem 1 milhão e 600
mil hectares é maior que os sete Estados do Sul e Su-
deste. Isso faz com que essa fronteira imensa seja
desguarnecida e, como bem frisou V. Exª, uma fronte-
ira que não se sabe onde começa e onde termina
exatamente.

Assim, como já propus, faz-se necessário o des-
membramento e a criação de um novo Estado. O Se-
nador Jefferson Péres, ao apresentar o seu substituti-
vo, propôs a matéria foi aprovada na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania a criação de três
territórios federais. Isso seria apenas o começo.

Na época de Vargas, criaram-se Amapá, Rorai-
ma e Rondônia, hoje Estados. Assim, ocupou-se de
maneira ordenada aquelas fronteiras, garantindo-se
para o Brasil, efetivamente, a presença do brasileiro
naquela Região. Somente assim, creio, poderemos
afastar da Amazônia o risco de, em estando as nos-
sas fronteiras completamente abandonadas, serem
elas um alvo fácil, primeiro, para os guerrilheiros, os
contrabandistas, os narcotraficantes; depois, para
uma intervenção “justificada” de uma potência, como
os Estados Unidos. Uma conseqüente declaração da
ONU poderia causar o desmembramento de áreas do
nosso território, possivelmente para a criação de ou-
tros países, fragmentando e enfraquecendo o poder
do Brasil em inúmeras situações estratégicas, como
bem frisou o Senador Bernardo Cabral na questão da
água.

É lógico que o interesse dessas grandes potên-
cias é, sobretudo, econômico. O problema humano
nunca está em questão, mas, sim, o problema econô-
mico.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo

a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB RS. Pronuncia o

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs. e Srs. Senadores, ontem, 12 de outu-
bro, foi o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Ontem,
12 de outubro, foi o Dia da Criança. Ontem, 12 de ou-
tubro, foi o dia em que se completaram oito anos do
desaparecimento de Ulysses Guimarães.

Há oito anos, na madrugada, a imprensa notici-
ava que, desde o final da tarde daquele domingo, o
avião que tinha saído de Angra dos Reis conduzindo
o Dr. Ulysses Guimarães, o Senador Severo Gomes e
suas respectivas esposas não havia chegado a São
Paulo. Uma imensa procura se desenrolou, o Presi-
dente Itamar Franco determinou que todos os setores
do Brasil que pudessem ajudar o fizessem, e foi uma
tremenda corrida para saber o que tinha acontecido.
Eu diria que o Brasil inteiro se pôs a rezar, para que al-
gum milagre tivesse acontecido que ressalvasse as
pessoas dos tripulantes e dos passageiros, notada-
mente o Dr. Ulysses.

Aos poucos, as notícias foram sendo mais pes-
simistas. O helicóptero havia caído no mar, tinha pra-
ticamente implodido no mar, e não restou nenhum so-
brevivente. Foram encontrados os corpos da esposa
do Dr. Ulysses, do Dr. Severo, da sua esposa e dos
dois tripulantes, foi encontrado o helicóptero, mas até
hoje não foi encontrado o corpo do Dr. Ulysses.

Vários monumentos já foram construídos em
homenagem a Ulysses Guimarães. Dante de Oliveira
fez um belíssimo monumento – que foi o primeiro –,
em Cuiabá, e o Prefeito de Campinas fez um excepci-
onal monumento em meio a um espetacular parque
natural. E até hoje não se tem absolutamente nada,
nem um osso ou algo que possa determinar um resto
do Dr. Ulysses.

Naquele final de tarde que ele tinha passado
com os amigos em Angra dos Reis, aparecia um ven-
to forte, e a recomendação da torre era de que o heli-
cóptero não levantasse. Conhecia o Dr. Ulysses há
longo do tempo, tendo percorrido o Brasil inteiro com
ele. Na época do regime militar, quando o MDB esta-
va começando lá no Rio Grande do Sul, nós já viajá-
vamos num avião monomotor, e não tinha chuva, não
tinha vento: a palavra dele era “vamos embora”. Nun-
ca teve qualquer preocupação em entrar no barco, lá
na Amazônia, em sair por uma estrada à noite em
qualquer lugar do Brasil, por mais íngreme que ela
fosse, ou em voar pelos ares em qualquer ocasião.

Fico a pensar que estranho é isso e que tão
raro, porque os aviões caem todos os dias no mundo
inteiro. E, de vez em vez, pessoas importantes joga-
dor de futebol, artistas, intelectual, político, gente ilus-
tre terminam caindo, mas os restos são encontrados.
Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas
os restos foram encontrados.

Agora, aqui, onde se encontrou tudo, porque
não dá para dizer que o helicóptero foi lá ou veio para
cá; não, o helicóptero estava voando – as pessoas
assistiram a isso – e de repente caiu. As pessoas que
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estavam no helicóptero caíram com ele no mar. To-
dos foram encontrados, menos o Dr. Ulysses, nem
sequer um vestígio dele foi encontrado.

Sou um homem místico e a idade tem me feito
parar muito para pensar e refletir. Fazem parte do
passado aqueles impulsos da mocidade que eu tinha
– e os tive demais –, os meus arrojos de presidente da
UNE de debater, de querer salvar o mundo. Quando
jovem, eu tinha certeza absoluta de que a nossa gera-
ção iria fazer deste Brasil um país fantástico. Lem-
bro-me, quando guri, das madrugadas em que ficáva-
mos naqueles congressos da UNE, dos debates que
fazíamos com aqueles intelectuais e a convicção ab-
soluta que eu tinha – em função das reservas minera-
is, de água e de terra que temos – de que chegaría-
mos ao final deste milênio disputando com Rússia,
China e Estados Unidos a primazia pela liderança da
humanidade.

Hoje eu vou mais devagar. Não tenho mais os
arroubos da mocidade, embora Deus me tenha per-
mitido manter a esperança, a luta e a vontade. Eu di-
ria que sou o mesmo jovem, com a mesma disposi-
ção, com a mesma garra, só que mais devagar, com
menos esperança. Não que tenha perdido a esperan-
ça no futuro do País. Não! Eu não tenho nenhuma dú-
vida de que esta é uma nação que nasceu para ser
grande e, com certeza, será grande.

É com tristeza que vejo no jornal de hoje o Pri-
meiro-Ministro de Israel dizer que lamenta informar
que a paz, no Oriente Médio, não será mais uma con-
quista desta geração. Ele não vê mais – e ele é um
homem jovem – perspectivas de se encontrar a paz
no Oriente Médio nesta geração. Que triste declara-
ção, que dolorosa declaração, que infeliz declaração
essa! Que tristeza ouvir essas palavras no limiar do
Século 21! Há seis meses, reunidos na Casa Branca
o chefe da Autoridade Palestina e o Primeiro-Ministro
de Israel, celebrou-se um acordo que, a esta altura,
nos permitiria estar festejando uma paz total e absolu-
ta. Hoje, no entanto, vem o Primeiro-Ministro israelen-
se e diz que acha que a paz não é para esta geração.
Pergunto-me também, Sr. Presidente, se é para a mi-
nha geração ver o Brasil como desejamos, nos cami-
nhos que para ele sonhamos.

Registramos o oitavo aniversário da morte do
Dr. Ulysses e nada é mencionado em jornal algum;
não vi um comentário, uma notícia, uma crônica sobre
o assunto. Nada! Morrer no Brasil, sabemos, é assim:
morreu, morreu; o Brasil não é dado à história, o Bra-
sil não cultua seu passado.

Na minha opinião, esse pouco compromisso
com a própria história é uma das causas de não haver

um pouco mais de preocupação por parte das pesso-
as em manter a dignidade do seu nome; políticos não
têm lá muita preocupação quando vêem seus nomes
saírem no jornal associados a determinados fatos.
Não há muita preocupação porque – é essa a afirma-
ção que se faz – o povo brasileiro não tem memória.

O escândalo que o jornal publica na página de
hoje vale até depois de amanhã, quando vem um ou-
tro escândalo envolvendo outra pessoa. Pessoas
acusadas de imoralidades, de absurdos, dizem o se-
guinte: “Nós temos que deixar passar a onda, porque
deixando passar a onda se esquecem depois.”

Imaginem então o que acontece com relação às
pessoas ilustres, às pessoas importantes, às que fi-
zeram coisas boas para o nosso País... Meu Deus do
céu!

Quando vou aos Estados Unidos, gosto de ca-
minhar pelas ruas de Washington. Chama-me a aten-
ção, me emociona chegar ao monumento em home-
nagem a Washington, ao memorial do Kennedy, ao
memorial do Lincoln e ver caravanas e caravanas de
ônibus, centenas de jovens vindos de todos lugares
dos Estados Unidos para cultuar a sua história. Às ve-
zes aquelas crianças chegam a chorar ao verem es-
ses monumentos. A professora explica, eles ficam
olhando – eles já conhecem, não estão tomando co-
nhecimento. Eles estão apenas vibrando com o fato
de que aquele Kennedy, aquele Lincoln, dos quais
eles tanto ouviram falar estejam ali diante deles. Fi-
cam sentados tempos enormes, um fala, outro fala, e
outro fala... Eles aprenderam a amar a sua história, a
amar a sua biografia, a amar o seu povo e a amar a
sua gente.

Eu não vejo isto no Brasil. Houve um momento
em que a Nação inteira transformou o Dr. Tancredo
em deus – não chegava a ser deus, embora, para
nós, fosse um homem fantástico. O Dr. Tancredo Ne-
ves foi um mártir como Tiradentes. Aliás, há um dado
que me chama a atenção: os dois nasceram na mes-
ma cidade e os dois morreram esquartejados – Tira-
dentes foi esquartejado pelos portugueses que o ma-
taram e o cortaram em pedaços e o Dr. Tancredo Ne-
ves foi esquartejado pelos médicos, em nove cirurgi-
as – num mesmo dia, 21 de abril. O monumento que
temos aqui – eu estava no governo quando ele foi fei-
to – era para ser em homenagem a Tancredo Neves.
O tempo passou, não sei o que houve ou o que deixou
de haver e, hoje, não sei nem para quem é a homena-
gem. Se para com o Dr. Tancredo Neves, que chegou
à Presidência da República, há essa frieza, é compre-
ensível que com relação ao Dr. Ulysses haja também
esse desinteresse, embora o Sarney tenha chegado
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onde chegou em grande parte pela presença do Dr.
Ulysses na política. O Fernando Henrique pratica-
mente foi um discípulo do Dr. Ulysses e se criou ali,
em meio ao MDB de São Paulo.

Se eu fosse escritor, se eu pudesse escrever,
escreveria sobre o Dr. Ulysses. Eu escreveria sobre a
figura do Dr. Ulysses, sobre quando ele, alguns dias
antes de morrer, fez dois discursos espetaculares.
Quando larga a presidência nacional do PMDB, que
tinha ocupado durante tanto tempo, ele vai para o Ple-
nário e diz: saio da presidência, venho para a planí-
cie, mas não baixo as armas e não deixo de continuar
a caminhada da minha luta. Continuarei lutando pela
democracia, lutando pela liberdade, lutando pela jus-
tiça social, lutando pelo meu povo. Não morrerei na
cama; morrerei em um combate. E mais adiante diz o
Dr. Ulysses: que bom morrer no mar, que bom ter
como túmulo o nosso mar e morrer em meio à cami-
nhada em pleno mar. E ele dizia isso poucos dias an-
tes de o helicóptero cair. O Dr. Ulysses era apaixona-
do pelo mar. Talvez pelo seu próprio nome, pelas evo-
cações que o seu nome trazia em relação à história
de Ulisses, ele trouxesse em si a grandiosidade e a
beleza do mar.

Estive mais de uma vez em Angra, andei por ali
com o Dr. Renato, um grande amigo dele, hoje tam-
bém falecido, e fui até o lugar onde o helicóptero caiu.
Um jornalista que estava conosco, que tinha feito a
reportagem e tinha acompanhado todo o desenrolar
daqueles dias, desde a queda até a procura, le-
vou-me para falar com alguns dos marinheiros com
quem ele havia conversado naqueles dias. Eles me
contaram tudo o que tinha acontecido: o estrondo, o
olhar, a queda, como encontraram os corpos, como
trouxeram o helicóptero do fundo do mar; como en-
contraram, tempos depois, alguns ossos que imagi-
navam que fossem do Dr. Ulysses, mas depois viram
que não eram.

Primeiramente conversei com uma senhora, es-
posa de pescador. Não dá para sabermos se aqueles
cabelos brancos e aquela testa toda cheia de rugas é
fruto da idade ou do sol, pelo tipo de trabalho e de an-
gústia que vive uma mulher de pescador, que de ma-
drugada leva o seu marido ao barco em direção ao
mar, volta para casa para fazer os serviços domésti-
cos e fica imaginando se o seu marido voltará. Essa
senhora me contou que as pessoas daquela região
saem muitas vezes de madrugada para olhar o mar e
lá longe vêem, como que caminhando pelo mar, uma
figura enorme, magra e alta. E ela continha dizendo
que o seu neto também lhe contou que, um dia, ele e
seus amiguinhos levantaram de madrugada e foram

brincar na beira do mar. Lá pelas tantas, apareceu um
homem alto, de dois metros, magrinho, que vinha ca-
minhando pela beira do mar, com os pés molhados,
os olhos profundos. Ele sorriu para as crianças e as
crianças não tiveram medo. Sorriram para ele, que fi-
cou ali olhando. De repente, eles não o viram mais. E
contaram isso para o pai e mãe.

Também ouvi histórias de marinheiros, que me
contaram que quando enfrentam alguma tempestade
em alto mar, quando estão buscando a sua pesca e o
barco mexe, ginga demais, eles pedem: Ulysses, aju-
de-nos! É uma espécie de tradição que começou na-
quela região. E dizem eles, não sei, que diminui a
tempestade e eles têm uma certa tranqüilidade.

Lenda, não sei. História, não sei. Mas a mim pa-
rece que Deus, na sua infinita sabedoria, achou que a
figura do Dr. Ulysses, que percorreu este Brasil todo...
Não existe na história do Brasil, Sr. Presidente, ne-
nhum político brasileiro que tenha ido mais ao meu
Estado do que Ulysses Guimarães, fora os que ali
nasceram. E nessas suas andanças, o seu discurso
era de paz, de chamamento a um novo Brasil, de re-
construção da sociedade. Era uma época difícil,

Só vejo aqui jovens, as jovens taquígrafas que
estão contentes, porque já estão terminando o traba-
lho da sexta-feira – que imaginavam não ter, mas que
teve e que, felizmente, terminará logo ali. E até se-
gunda-feira não terão que ouvir esse disse me disse,
esse zumzumzum nos ouvidos. Mas o Dr. Ulysses
pregava numa época – que essas jovens taquígrafas
não viveram, porque são jovens demais – em que ha-
via violência, arbítrio, em que era proibido falar, em
que a imprensa não podia publicar. Hoje, estamos as-
sistindo a televisão falando, os jornais do Senado pu-
blicando, a imprensa debatendo; mas não foi sempre
assim, parecia que nunca iríamos acordar daquela
época negra da ditadura. Quando falávamos com al-
gumas pessoas daquela época, elas não falavam no
sentido de que a ditadura duraria por mais um ou dois
anos, mas sim como se ela fosse para sempre.

Em meio àquela época é que vale o trabalho, o
valor da presença do Dr. Ulysses. Vale uma palavra
que tinha orientação, que falava e o Brasil escutava, o
Brasil acreditava. Não temos isso hoje; o que está fal-
tando no Brasil de hoje, Sr. Presidente, é uma refe-
rência para o povo, para o estudante, para o jovem,
para o operário. Precisamos olhar para o Brasil, olhar
para Brasília e ter uma referência. Se olhamos para o
Presidente, Sua Excelência hoje diz que é branco,
amanhã diz que é preto, que é isso, que é aquilo. Se
olhamos para o Presidente do Senado, S. Exª diz que
é isso, que é aquilo outro; o mesmo acontece se
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olharmos para o Presidente da Câmara, para a Igreja,
para a Imprensa. Um pensa assim, o outro pensa as-
sado. Enfim, nós não temos referências. Entretanto,
naquela época negra, difícil, o Dr. Ulysses era essa
referência. Não sabíamos o que ia acontecer, o Con-
gresso fechado, sem eleição, governadores nomea-
dos, e quando não sabíamos o que ia ser de nós,
Ulysses era essa referência. Ele vinha, falava, brota-
va da sua alma um sentimento de que isso iria termi-
nar, iria acabar, que teríamos um regime de paz, de
democracia, de liberdade, de justiça.

Fui o primeiro que disse o que muita gente diz
hoje: Ulysses foi para o Brasil o que Moisés foi para o
povo judeu. Moisés conduziu, durante 40 anos, o
povo judeu pelo deserto. Quando chegou à Terra Pro-
metida, Deus disse: “Você não vai atravessar, você
fica do lado de cá”. Ulysses foi, durante todo o perío-
do do arbítrio, o nosso condutor. Mas não chegou a
ver a plenitude que desejávamos. Por isso estou aqui,
seu velho amigo – muitos dizem que eu era o maior
amigo do Dr. Ulysses –, acho que eu era um dos gran-
des amigos do Dr. Ulysses. Emociono-me em dizer
que Deus me permitiu conviver com uma geração
onde tinha Ulysses, onde tinha Tancredo, onde tinha
Teotônio Vilela, onde tinha Arraes, onde tinha Monto-
ro e onde ainda hoje tem Covas – que graças a Deus,
está tendo uma recuperação fácil do problema que
teve, porque grandes destinos lhe reserva o nosso
País.

Então, venho aqui, uma voz nostálgica, no ple-
nário, onde não tem nenhuma pessoa, só V. Exª, Pre-
sidente. Plenário vazio de uma sexta-feira 13, as ta-
quígrafas pensando: “Eu acho que agora ele termi-
na”. Falo neste plenário vazio sobre uma figura que,
eu sou testemunha, amou este País, lutou por este
País e fez história neste País. Acho, repito, que Deus
fez de propósito: Vocês não encontrarão o corpo de
Ulysses Guimarães. Ulysses Guimarães não terá um
túmulo como todos os mortais do Brasil têm. Ulysses
Guimarães tem como túmulo o mar! E por onde quer
que você ande, quando estou lá na minha rainha do
mar, com o pé descalço, caminhando à beira mar, às
vezes, sinto um frio, porque por ali pode estar passan-
do o Dr. Ulysses.

Que bom termos a imagem de um homem des-
ses! Que ruim não termos no Brasil o hábito de admi-
rar os nossos heróis! Ao contrário, de quem procla-
mou a Independência – D. Pedro -, só vemos os defe-
itos, porque a imprensa e os livros só publicam os de-
feitos. De um homem que sempre considerei excepci-
onal, D. Pedro II, as histórias que estão aparecendo

só mostram os defeitos. Da República, aparece como
um golpe de Estado. De um homem como a figura de
Getúlio Vargas, aparecem os equívocos e não a sua
figura fantástica da construção do Brasil. Do Jusceli-
no, alguém teve a coragem de publicar um livro sobre
um namorico que ele teria tido com alguém, esque-
cendo-se da obra fantástica que fez pelo Brasil.

Que trama engraçada essa a nossa de não res-
peitarmos a nossa História, de não valorizarmos o
nosso solo, de não respeitarmos a nossa gente. Por
isso estou aqui. Falo a ti, plenário vazio do Senado
Federal, numa sexta-feira 13, para reverenciar a me-
mória de Ulysses Guimarães, morto na queda do heli-
cóptero, exatamente no dia 13 de outubro, oito anos
atrás, cujo corpo não se encontrou nunca. Contam-se
histórias – lendas ou não –, pelos marinheiros, que
ele continua percorrendo os cantos do Brasil. Seu es-
pírito anda flutuando e olhando pelo nosso Brasil, que
um dia será livre, como ele sempre quis; será justo,
como ele sempre quis; e será grande pelo nosso tra-
balho.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Si-
mon o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Não há mais oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 30
minutos.)

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar convoca a 12ª Reunião do Conselho, a
realizar-se no dia 18 de outubro corrente, quarta-fei-
ra, às 17h, na sala nº 6 da Ala Senador Nilo Coelho,
destinada a ouvir o Senador Luiz Otávio, nos autos da
Denúncia nº 1, de 2000.

Brasília, 10 de outubro de 2000. – Senador Ra-
mez Tebet, Presidente do Conselho de Ética e Deco-
ro Parlamentar.
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