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da República, submetendo à apreciação do Senado Fe
deral, o nome do Senhor João Batista Brito Pereira. para
compor o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do
art. 111, da Constituição Federal. Seno Bernardo Cabral.
P:u-ecer n° 515, de 2CXX), das Comissões de Constitu
ir,:ão, Justiça e Cidadania, e de Assuntos Sociais, respectiva
mente, sobre o Projeto de Lei da Càmara n° 64, de 1999 (n°
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para ino'oduzir, a partir da 5" série, noções de Direito
Penal. Sen Djalma Bessa
..
Parecer nO 518, de 2000, da Comissão de Assun
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 557, de
1999, de autoria do Senador Arlindo Porto, que dispõe
st)bre o ressarcimento, pelo Sistema Único de Saúde,
dos gastos com medicamentos de uso contínuo indispo
nlveis na rede local do Sistema. Seno Luiz Estevão
.
Parecer n° 519, de 2000, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 69, de 1999, tendo corno primeiro sig
Itatário o Senador Luiz Ot;íVlO, que altera a redação da
alínea c do inciso I do art. 159 da Constituição Federal.
Seno Ramez Tebet..
.
Parecer nO 520, de 2000, da Comissão de Assun
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 554, de
1999, de autoria do Senador Luiz Estevão, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da cirurgia de Gastrectomia Par
cial nos casos de obesidad,,, mórbida, e dá outras provi
dências. Seno Sebastião Rocha
..
Parecer n° 521, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre as Emendas nOs 1 e 2-Plen., e o Projeto de Lei
do Senado n° 109, de 1995, de autoria do Senador Pedro
Sim~n, que dispõe sobre a outorga e renovação de con
cessao_ou permissão para exploração de serviços de radi
odifusao sonora e de sons e imagens. Sen. Luzia Toledo ..
· . _Parecer n° 522, de 2000, das Comissões de Cons
tItuIçao, JustIça e Cidadania, e de Educação, respectiva
m~nte, sohre o Projeto de Lei da Cãmara nO 73, de 1997
Cn 3.500/97, na Casa de origem), que institui a Semana
NaCIonal de Combate e Prevenção ao Câncer de Prósta
ta. Seno Lúcio Alcântara
· . _ Parecer n° 523, d~
d~~·C~~;~·~6~~ d~·C~~~~
lIturçao, Justiça e Cidadania, e de Educação, respectiva
m~nte, sobre o PrOjeto de Lei da Câmara nO 73, de 1997
(n 3.500/97, na Casa de oJi.gem), que institui a Semana
NaCIOnal
de Combate
e Prevença-o
ao Ca' ncer de Pró sta
· S
.
.
t<l. en. Sebastião Rocha
.. ..........................
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Parecer n° 524, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 4, de
2000 (n° 96/99, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Cultura de Guaí
ra LIda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Guaíra, Estado de São Pau
lo. Seno Jonas Pinheiro
.
Parecer n° 525, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 29, de
2000 (n° 288/99, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a autorização outorgada à Prefeitura
Municipal de Amparo - Rádio Cultura Municipal de
Amparo, para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modula da na cidade de Amparo, Estado
de São Paulo. Seno Jonas Pinheiro
.
Parecer n° 526, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 30, de
2000 (n° 291/99, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Canoa Grande
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Igaraçu do Tietê, Estado de
São Paulo. Seno Djalma Bessa
..
Parecer n° 527, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 51, de
2000 (n° 333/99, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade Espigão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Espigão d'Oeste, Estado de
..
Rondônia. Seno Am..ir Lando
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PECUÁRIA

.280

Satisfação com os resultados no controle da sanida
de animal na pecuária do Estado do Tocantins, e a moder
nização da indústria frigorifica. Seno Carlos Patrocínio.

322

PLANO DE ESTABILIZAÇÃO

281

Retrospectiva dos planos de estabilização da eco
nomia e das origens dos problemas econômicos brasilei
ros. Seno Ney Suassuna
..

526

POLÍTICA BRASILEIRA

284

Análise da evolução política brasileira e dos mo
vimentos de Esquerda/Sen. Roberto Freire
..

199

PREFEITO

509

Comentários sobre o escândalo de Londrina que
envolve o atual Prefeito, Antônio Belinati. Seno Roberto
Requião
.
PRÊMIO

509

Concessão do Prêmio Personalidade Empreende
dora do Paraná, em reconhecimento aos projetos sociais

056
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apresentado~ pelo estudante Antônio Carlos Basílio da
Silva. Seno Alvaro Dias
..

168

PRISÃO ESPECIAL
Justificativas para apresentação de projeto de lei que
extingue a prisão especial e dispõe sobre o cumprimento de
pena em dependência separada. Seno Rob rto Freire...

520

7

380

PROGRAtvlA LUZ NO CAtvlPO
Elogios à iniciativa do Governo Federal pelo lança
mento do Programa "Luz no Campo", que fornecerá ener
gia elétrica para a área rural no Brasil. Seno Romero Jucá...
Regozijo pelo lançamento do Programa Luz no
Campo, no Estado do Acre, durante visita do Ministro Ro
dolpho Tourinho, das Minas e Energia. Seno Nabor Júnior.
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098

367

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
522
Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 144, de 1999. Seno Carlos Patrocínio
.
Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 175, de 1999 . Seno Carlos Patrocínio
.
Redação final do Projeto de Dcreto Legislati
vo n° 109, de 1999 (Parecer na 500, de 2000-CDIR).
Seno Carlos Patrocínio
.
Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo nO 181, de 1999 .Sen. Carlos Patrocínio
..
Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 182, de 1999. Seno Geraldo Melo
..
Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo nO 172, de 1999 . Seno Geraldo Melo
..
Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 185, de 1999. Seno Geraldo Melo
.
Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 245, de 1999 . Seno Geraldo Melo
..
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Projeto de Lei do Senado n° 140, de 2000, de au
toria do Senador Romero Jucá, que denomina "Rodovia
Luiz Otávio Corrêa de Melo" trecho da BR 401, no
Estado de Roraima. Seno Romero Jucá
.
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Se
nado n° 27, de 1995 (n° 1.645/96, naquela Casa), que al
tera a Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe
sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a em
balagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e
embalagens, o registro, a classifIcação, o controle, a ins
peção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes
e afins, e dá outras providências. Seno Jonas Pinheiro.
Projeto de Lei do Senado n° 142, de 2000, que al
tera a Lei n° 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que dis

199

056

-

põe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do cor
po humano para fins de transplante e tratamento, e dá
oulTaS providências, e a Lei nO 9.656, de 3 de junho de
1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde. Seno Antero Paes de Barros
..
Substitutivo ao PrOjeto de Lei do Senado nO 54, de
1999, que dispõe sobre a concessão do seguro-desempre
go aos trabalhadores da pesca, duran te o período de defe
so, e dá outras providências. Seno Lúcio Alcântara
.
Projeto de Lei do Senado n° 143, de 2000, que al
tera o § 2° do art. 10 do Decreto-Lei na 791, de 27 de
agosto de 1969, "que dispõe sobre o p:dágio em rodovi
as federais e dá outras providências", para isentar do pa
gamento de pedágio os veículos conduzidos pelos res
pectivos proprietários maiores de sessenta e cinco anos.
Seno Mozarildo Cavalcanti
..
Projeto de Lei do Senado nO 144. de 2000, que
revoga a Lei na 7.170, de 14 de dezembro de 1983,
que define os crim~s contra a segurança nacional, a
ordem política e social, estabelece seu processo e
julgamento e dá outras providências. Seno José Edu
ardo Dutra
..
Projeto de Lei do Senado n° 145, de 2000, que re
voga dispositivos da Lei n° 8.245, de 18 de outubro de
1991, e da Lei n° 8.009, de 29 de março de 1990. Sen
Carlos Patrocínio
~
..
Projeto de Lei do Senado n° 146, de 2000, que al
lera o § IOdo art. 19 da Lei n° 6.001, de 19 de dezembro
de 1973, que dispõe sobre o estatuto do índio. Seno Mo
zarildo Cavalcanti.
..
..
Projeto de Lei do Senado nO 147, de 2000, que re
voga a Lei nO 7.170, de 14 de dezembro de 1983, que
define os crimes contra a segurança nacional, a ordem
política e social, estabelece seu processo e julgamento e
dá outras providências (Lei de Segurança Nacional).
Seno Roberto Freire
..
Projeto de Lei do Senado na 148, de 2000, de au
toria do Senador Roberto Freire, que extingue a prisão
especial e dispõe sobre o cumprimento de pena em de
pendência separada. Seno Roberto Freire
..
Apoio ao Projeto de Lei do Senado nO 306/95, de
autoria da Senadora Marina Silva, que dispõe sobre os
instrumentos de controle do acesso aos recursos genéti
cos do País. Seno Tião Viana
..
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PROJETO DE RESOLUÇÃO

063

Projeto de Resolução n° 28, de 2000, que autoriza
a concessão, pela União, da garantia da República Fede
rativa do Brasil, no âmbito do Protocolo de Cooperação
Técnica e Financeira, em aditamento ao contrato de fI
nanciamento externo fumado entre a Companhia de De
senvolvimento do Vale do São Francisco
CODEV ASF e a Empresa Húngara de Comércio Exteri
or
e
Empreendimentos
para
Exportação
AGROINVEST, bem como a dispensa da respectiva
contra garantia. Seno Bernardo Cabral
..

073
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Redação fmal do Projeto de Resolução n° 50, de
2000. Seno Geraldo Melo
.
Projeto de Resolução n° 30, de 2000, que autoriza
a União a contratar operação de crédito externo, no va
lor de quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e ses
senta e um euros, de principal, entre a República Fede
rativa do Brasil e o KIeditanstalt für Wiederaufbau 
K.fW, destinado ao financiamento da parcela à vista de
15% do contrato comercial para importação de bens e
serviços a serem fornecidos pela Empresa G.U.N. T.
Geratebau GmbH, no âmbito do Programa de Moderni
zação e Consolidação da Infra-EstruUlra Acadêmica das
Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais
Universitálios. Seno Roberto Satumino
.
Redação final do Projeto de Resolução n° 30, de
2000. Seno Geraldo Melo
..

214

221
222

(PRONAF)
Ações anunciadas pelo Ministélio do Desenvolvi
mento Agrário a respeito dos novos recursos destinados
ao Pronaf e à mudança de mecanismos na ação de finan
ciamento de safra da agricultura famíliar. Seno Romero
Jucá
.
Apelo ao Governo Federal pela destinação de re
cursos do Pronaf para o Nordeste. Seno Lúcio Alcântara.

381
521

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Proposta de Emenda à Constituição nO 19, de
2000, que altera o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, introduzindo artigos que criam o Fundo de
Desenvolvimento da Amazônia Ocidental. Seno Jéffer
son Péres
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 61, de 1999,
que dá nova redação aos §§ 2° e 3° do arl 14 da Constitui
ção Federal. (Direitos Políticos). Seno Álvaro Dias.....
Proposta de Emenda à Constituição n° 57, de 1995,
que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites
máximos de idade para a nomeação de magistrados e mi
nistros de tribunais e para a aposentadOlia compulsória do
servidor público em geral. Seno Pedro Simon
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 7, de 1999,
que altera o art. 101 da Constituição Federal e dá outras
providências (alternância de nomeações entre pessoas
do sexo masculino ou feminino para Ministro do Supre
mo Tribunal Federal). Seno Ademir Andrade
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 63, de
1999, que dá nova redação ao inciso II e à alínea b do
inciso m do § lOdo art. 40 da Constituição Federal
(aposentadoria baseada em parâmetros etários). Seno Ra
mez Tebet.
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 61, de 1999,
que dá nova redação aos §§ 2° e 3° do arl 14 da Constitui
ção Federal (Direitos Políticos). Seno Álvaro Dias.
Proposta de Emenda à ConstiUlição n° 7, de 1999,
que altera o art. 101 da Constituição Federal e dá outras

Pág.

prOVidências (alternância de nomeações entre pessoas
do sexo masculino ou feminino para Ministro do Supre
mo Tribunal Federal). Seno Ademir Andrade
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 67, de
1999, que altera o Ato das Disposições ConstiUlcionais
Transitórias, introduzindo artigos que criam o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza. Seno Antonio Carlos
Magalhães
..
Proposta de Emenda à Constituição n° 67, de
1999, que altera o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, introduzindo artigos que criam O Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza. Seno Antonio Carlos
Magalhães
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 57, de
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos
aos Limites máximos de idade para a nomeação de ma
gistrados e ministros de tribunais e para a aposentadoria
compulsória do servidor público em geral. Seno Pedro
Simon.......................
.
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 7, de 1999,
que altera o art. 101 da Constituição Federal e dá outras
providências (alternância de nomeações entre pessoas
do sexo masculino ou feminino para Ministro do Supre
mo Tribunal Federal). Seno Ademir Andrade
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 63, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ramez
Tebet, que dá nova redação ao inciso II e à alínea b do
inciso III do § l° do art. 40 da Constituição Federal
(aposentadoria baseada em parâmetros etários). Seno Ra
mez Tebet.
.
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129

142

Questão de ordem, nos termos dos arts. 403 a 405
do Regimento Interno, que será examinada pela Mesa e
oportunamente respondida pela Presidência. Seno Lúcio
Alcântara
.
Questão de ordem, referente à apreciação do Item
1, tendo sido contraditada pelo Senador José Eduardo
Dutra, e indeferida pelo Sr. Presidente (Senador Ademir
Andrade). Seno Romero Jucá
..
Questão de ordem, referente à apreciação do Item
I, tendo usado da palavra os Senadores Luiz Otávio e
José Eduardo Dutra e indeferida pelo Sr. Presidente (Se
nador Carlos Patrocínio). Seno Sérgio Machado
..
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REGIÃO NORDESTE
216
Cobrança de apoio governamental para a ativida
de turística no Nordeste. Seno Carlos Wilson.......
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QUESTÃO MONETÁRlA
Comentários ao Grupo de Trabalho sobre Ques
tões Monetárias Internacionais no âmbito do Senado Fe
deral. Seno Eduardo Suplicy
.
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REMÉDIO
217
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538
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547

112

161

162

206

244

Respostas ao discw'so do Senador Tião Viana,
proferido na sessão de ontem, sobre denúncias de super
faturamento de remédios no Acre. Seno Nabor Júnior.

114

REQUERIMENTO

I
RequeJimento nO 268, de 2000, solicitando a tra
mitação conjunta do Projeto de Lei do Senado n° 151,
de 1999, que dispõe sobre a destinação de recursos orça
mentários para o custeio das campanhas eleitorais, com
o Projeto de Lei do Senado n° 353, de 1999, que dispõe
sobre o financiamento público exclusivo das campanhas
eleitorais e estabelece critérios objetivos de distribuição
dos recursos no âmbito dos partidos, por disporem sobre
matéria da mesma natureza. Seno Pedro Simon
..
RequeJi.mento n° 214, de 2000, de autoria do Se
nador Luiz Pontes, solicitando que sobre o Projeto do
Senado n° 84, de 2000, de autoria do Senador Ronaldo
Cunha Lima, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assun
tos Sociais. Seno Luiz Pontes
.
Requerimento n° 272, de 2000, solicitando a
criação de comissão temporária interna, composta de
11 Senadores e igual número de suplentes, para, no
prazo de 120 dias, e com gastos limitados a
R$30.000,00 (trinta mil reais), levantar dados e in
formações a respeito da crise na indústria aeronáuti
ca brasileira, bem como propor conjunto de medidas
e recomendações com vistas à solução do problema.
Seno Geraldo Melo
..
Requerimento n° 219, de 2000, de autoria do Se
nador Álvaro Dias, solicitando a tramitação conjunta
das Propostas de Emenda à Constituição nOs 48, de
1996, e 6, de 2000, por regularem a mesma matéria.
Seno Álvaro Dias
..
RequeJi.mento n° 273, de 2000, de autoria do Se
nador Osmar Dias, solicitando ao Ministro de Estado da
Fazenda as informações que menciona. Seno Osmar
Dias
..
Requerimentos n° 274, de 2000, solicitando ao
Ministro de Estado das Minas e Energia as informações
que menciona. Seno Geraldo Cândido
.
Requerimento n° 275, de 2000, solicitando home
nagens de pesar pelo falecimento do Sr. Aziz Ibrahim,
empresário e político de destaque no Estado de Goiás.
Seno Íris Rezende.
.
..
Requerimento n° 276, de 2000, solicitando ao
Ministro de Estado da Justiça as informações que men
ciona. Seno Lúcio Alcântara
.
Requerimento n° 277, de 2000, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei do Senado
n° 81, de 2000, de sua autoria, que altera a redação
do art. 2° da Lei nO 7.292, de 19 de dezembro de
1984, que autoriza o Departamento Nacional de Re
gistro do Comércio a estabelecer modelos e cláusu-
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las padronizadas destinadas a simplificar a constitui
ção de sociedades mercantis, para tornar obrigatória
a inclusão do número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) na qualificação completade
todos os sócios das empresas. Seno Luiz Pontes
.
Requerimento n° 278, de 2000, solicitando a tra
mitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nOs 117
e 132, de 2000, com o Projeto de Lei da Câmara nO 22,
de 1997, por versarem sobre matéria cOlrelata. Seno
Arlindo Porto
.
Encaminhando a votação do Requerimento n°
280, de 2000, solicitando homenagens de pesar pelo fa
lecimento do ex-Deputado Eliel Martins. Seno Paulo
Souto
.
Requelimento n° 281, de 2000, solicitando que a
Mensagem n° 99, de 2000, que propõe a autorização da
contratação de operação de crédito externo, no valor
equivalente a até US$505,060,000.00 (quinhentos e cin
co milhões e sessenta mil dólares norte-americanos), en
tre a República Federativa do Brasil e o Banco Interna
cional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD,
destinada a financiar o Programa de Reforma da Previ
dência Social/Segunda Fase, no âmbito do Programa de
Apoio Financeiro ao Brasil, seja encaminhada ao exame
da Comissão de Assuntos Sociais, além da de Assuntos
Econômicos, constante do despacho inicial. Seno Heloí
sa Helena................
..
..
Requerimento n° 282, de 2000, solicitando ao
Ministro de Estado da Agricultura e Abastecimento
as informações que menciona. Seno Osmar Dias
.
Requerimento n° 283, de 2000, solicitando que
O tempo destinado aos oradores da Hora do Expedi
ente da sessão deliberativa ordinária do dia 14 de ju
nho de 2000 seja dedicado à memória do Jornalista
Carlos Castello Branco. Seno Freitas Neto .....
Requerimento nO 284, de 2000, solicitando ao
Ministro de Estado das Comunicações as informações
que menciona. Seno Geraldo Cândido
..
Requerimento n° 285, de 2000, solicitando ao
Ministro de Estado da Fazenda as informações que men
ciona. Seno Paulo Souto
..
Requerimento n° 241, de 2000, solicitando a
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do
Senado n° 621, de 1999, de sua autoria. Seno Moreira
Mendes......................
..
.
Requerimento n° 288, de 2000, de urgência
para a Mensagem n° 99, de 2000, que autoriza a con
tratação de operação de crédito externo no valor
equivalente a até US$ 505,060,000.00 (quinhentos e
cinco milhões e sessenta mil dólares dos Estados
Unidos da América), de principal, entre a República
Federativa do Brasil e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, na moda
lidade de ajuste setorial - Reforma da Previdência
Social/Segunda Fase. Seno Moreira Mendes
.
Requerimento nO 283, de 2000, lido no Expedien
te da presente sessão. Seno Freitas Neto
..
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Requerimento n° 289, de 2000, de autoria do Se
nador Eduardo Suplicy e outros Srs. Senadores, solicI
tando lJomenagens de pesar pelo falecimento do Depu
.
tado Estadual Paulo Jackson. Seno Eduardo Suplicy

SILICONE LÍQUIDO
561

RESPOSTA
. Resposta ao Senador Eduardo Suplicy. Seno
Antonio Carlos Magalhães
.

547

RODOVIA
Defesa da federalização da BR-156, em virtude da
incompetência do Governo do Amapá Seno Gilvam Borges.

568

ROYALTIE

I,
I

I

Ilegalidade do contrato de antecipação de royalti
es entre a Itaipú Binacional e o governo do Estado do
.
Paraná. Seno Osmar Dias

057

TRABALHADOR
Regozijo pela aprovação, na Câmara dos Depu
tados, de emenda de sua autoria que iguala os direitos
dos trabalhadores urbanos e rurais quanto à prescrição
de ações trabalhistas. Seno Osmar Dias
..

232

TRANSCRIÇÃO

566

SANEAMENTO
Necessidade de investimentos nas áreas de sanea
mento básico e segurança pública. Seno Paulo Souto

Comunicação da audiência pública, amanhã, na
Comissão de Assuntos Sociais para instruir a elabora
ção de relatório sobre projeto de lei que proíbe o uso
de silicone líquido no organismo humano. Seno Sebas
tião Rocha
..

559

Transcrição de artigos de autoria do Ministro
do Superior Tribunal Militar e Presidente da Socie
dade Bíblica do Brasil, Aldo Fagundes, intitulados
"A marca da diferença" e "Vou pescar ". Seno Pe
dro Simon
.
Transcrição nos Anais do Senado do discurso do
Dl'. Luís Roberto Ponte, pronunciado na ConferênCia
Nacioal da Indústria da Construção - CONFIC, em 8
..
do COlTente. Seno Pedro Simon

096

164

SEGURO OBRIGATÓRIO
UNIVERSIDADE
Questionamentos sobre a destinação dos recur
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Ata da 59ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 16 de maio de 2000
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Geraldo Melo, Ademir Andrade, Carlos Patrocínio
Jonas Pinheiro, Roberto Saturnino e Romero Jucá

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Agnelo Alves – Alvaro Dias –
Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Artur da
Tavola – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos
Patrocinio – Carlos Wilson – Casil do Mal da ner – Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo Su plicy – France li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Cân di do – Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho –
Gilvam Borges – Heloísa Helena – Hugo Napoleão –
Iris Rezende – Jefferson Peres – Jonas Pinheiro –
Jorge Bornhausen – José Agripino – José Alencar –
José Eduardo Dutra – José Jorge – José Roberto
Arruda – Juvêncio da Fonseca – Lauro Cam pos – Leomar Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lú dio Coelho –
Luiz Este vão – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Lu zia To ledo – Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves – Marina
Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira
Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney
Suassuna – Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo
Souto – Pedro Piva – Pedro Simon – Ramez Tebet –
Renan Calheiros – Ro ber to Fre i re – Roberto Requião
– Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma –
Sebastião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Thel ma Si que ira Campos – Tião Viana – Wellington Ro berto.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – 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, Se nador Carlos Patrocínio, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
Nº 327/2000, de 11 de maio corrente, encaminhando as informações em resposta ao Requerimen to nº 97, de 2000, da Senadora Heloísa Helena.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, à Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
OFÍ CIO
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 115/2000, de 15 do corrente, comunicando a
rejeição das Emendas do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 5, de 2000 (nº 2.329/2000, naquela
Casa), de iniciativa do Presidente da República, que
dis põe so bre o sistema de armazenagem dos produ tos agropecuários.
(Projeto enviado à sanção em 15.05.2000)
PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 94, DE 2000
(Nº 245/99, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Fundação João XXIII – Rádio por um
Mundo Melhor para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Governador Valadares, Estado de Minas
Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 20 de janeiro de 1997, que renova
por dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão da Fundação João XXIII – Rádio por
um Mundo Melhor para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Governador Valadares,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 126 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 20 de janeiro de 1997, que “Renova a
concessão da Fundação João XXIII – Rádio Por Um
Mundo Melhor, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média cidade de Governador Valadares, Esta do de Mi nas Ge ra is”.
Brasília, 22 de Janeiro de 1997.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 273, DE 16 DE
DEZEMBRO DE 1996, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o
incluso Processo Admi nis tra ti vo nº 50710.000649/93,
em que a Fundação João XXIII – Rádio Por Um Mundo Melhor solicita renovação da concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Governador Valadares, Estado de Mi nas Gerais, outorgada originariamente à Rádio Por
Um Mun do Me lhor Ltda., con for me Por ta ria MVOP nº
274, de 26 de junho de 1959, transferida para a re que ren te, pelo De cre to nº 75.133, de 31 de de zem bro
de 1974, e renovada nos termos do Decreto nº
89.552, de 12 de abril de 1984, publicado no Diário
Oficial da União em 13 se guin te, por dez anos, a par tir
de 1º de novembro de 1983, cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991.
2 – Obser vo que a ou tor ga ori gi nal está am pa rada juridicamente, considerando as disposições contidas da Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no Decre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re gu-
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lamentou, que consideram como deferidos os pedi dos de renovação requerida na forma devida e não
decididos ao tér mi no do pra zo de vi gên cia da con cessão ou permissão, sendo por isso admitido o funcio namento precário das estações mesmo quan do ex piradas as respectivasoutorgas.
3 –Com estas ob servações lícito e se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendên cia de sua renovação a curto ou a longo prazo não
determina necessariamente a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ulti mado.
4 – Em sendo renovada a ou tor ga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova ção ocorreria a par tir de 1º de no vem bro de 1993.
5 – Nessa conformidade e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972 e seu Regula mento Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assun to a superior consideração de Vossa Exce lên cia para
decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constitu ição.
Respeitosamente – Sérgio Motta, Ministro de
Esta do das Co mu ni ca ções.
DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Fundação
João XXIII – Rádio Por Um Mundo Melhor,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Governador
Valadares Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, no uso das atribuições 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
50710.000649/93 – 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 novembro de 1993, a
concessão da Fundação João XXIII – Rádio Por Um
Mundo Melhor, outorgada originariamente à Rádio
Por Um Mundo Melhor Ltda. pela Portaria MVOP nº
274, de 26 de junho de 1959, transferida pelo De creto nº 75.133, de 31 de dezembro de 1974, e re novada pelo Decreto nº 89.552, de 12 de abril de
1984, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para ex plorar, sem direito de exclusividade serviço de radio -
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difusão sonora em onda média na cidade de Governador Valadares Estado de Minas Gerais.

guinte, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações leis subseqüentes e seus regulamentos.

4 – 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 ser vi ço de radiodifusão sonora, e de 15
(quinze) anos para o serviço de televisão, que pode rão ser renovados por períodos sucessivos e iguais
(art. 33 – § 3º), períodos esses mantidos pela atual
Constituição (art. 223 – § 5º).

Art. 2º Este anto 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.
Brasília, 20 de Janeiro de 1997, 176º da Independência e 109º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sérgio Motta.

PARECER CONJUR/MC Nº 575/96

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”.

Referência: Processo nº 50710.000649/93
Origem: Delegacia do MC no Estado de Minas Gerais.
Interessada: Fundação João XXIII – Rádio Por Um
Mundo Melhor.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média cujo prazo teve seu
termo final em 1º de novembro de 1993.
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a
situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.

6 – De acordo com o art. 4º da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período
compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro)
mês anteriores ao término do respectivo prazo.

A Fundação João XXIII – Rádio Por Um Mundo
Melhor, concessionária do serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Governador
Valadares, Estado de Minas Gerais, re quer a renovação do prazo de vigência de sua concessão, cujo
termo final ocorreu em 1º de novembro de 1993.

9 – A peticionária tem seu quadro diretivo
aprovado quando da última renovação, com as se guintes composições:

2 – Mediante Portaria MVOP nº 274, de 26 de
junho de 1959, foi originariamente outorgada concessão à Rádio Por Um Mundo Melhor Ltda., transferida para a requerente pelo Decreto nº 75.133, de
31-12-1974, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Governador
Valadares, Estado de Minas Gerais.
3 – A outorga em questão teve sua última renovação promovida, a partir de 1º de novembro de
1983, conforme Decreto nº 89.552, de 12 de abril de
1984, publicado no Diário Oficial da União de 13 se-

7 – O prazo de vigência desta concessão teve
seu termo final em 1º-11-93, sendo que o pedido de
renovação foi protocolizado na Delegacia do MC no
Estado de Minas Gerais, em 29-6-93, tempestiva mente portanto.
8 – a renovação deverá ocorrer a partir de 1º
de novembro de 1993.

Presidente
Diretor
Gerente-Administrativo

José Heleno
Dalmy de Paula Costa
Odilon Lagares de Aguilar

10 – Vale ressaltar que, durante o período de
vigência da outorga a entidade sofreu advertências,
conforme se verifica dos seus assentamentos ca dastrais.
11 – A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas (fls. 49).
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12 – É regular a situação da concessionária
perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL, consoante informação de fls. 50.
13 – A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785,
de 1972, e o Decreto nº 88.066, 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
deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva permissão ou concessão, sendo permitido o
funcionamento, em caráter precário, dos serviços
outorgados e não renovados em tempo hábil, con cluindo-se, desta forma, que a terminação do prazo
da concessão ou a 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
– Exposição de Motivos e Decreto – com vistas ao
encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, autoridade competente para conhecer e decidir do pedido.
16 – Posteriormente, de acordo com o art. 223,
§ 3º, da Constituição, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de
renovação possa produzir seus efeitos le gais.
É o Parecer “sub censura”.
Brasília, 29 de novembro de 1996. – Zilda Beatriz Silva de Campos Abreu, Assistente Ju rídico.
Aprovo. Submeto ao Sr. Consultor Jurídico.
Brasília, 29 de novembro de 1996. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora de Comunicações.
(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 95, DE 2000
(nº 250/99, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Difusora da Campanha
Ltda, para explorar serviço de radiodifusãosonora em onda média na cidade de Campanha, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 20 de agosto de 1998, que renova
por dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a con cessão ou torgada à Rádio Difusora da Campanha
Ltda, para explorar sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
ci da de de Campanha, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.090, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacoinal,
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 Decreto de 20 de agosto de 1998, que “Re nova a concessão outorgada à Rádio Difusora da
Campanha Ltda, para explorar serviço de radiodifu são sonora em onda média, na cidade de Campa nha, Estado de Minas Gerais”.
Brasília, 9 de setembro de 1998. – Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 201/MC, DE 31 DE
JULHO DE 1998, DO SR. MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência
o
incluso
Processo
Administrativo
nº
50710.000380/94, em que a Rádio Difusora da
Campanha Ltda, solicita renovação da concessão
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Campanha, Estado de Mi nas Gerais, outorgada conforme Portaria MVOP nº
93, de 30 de janeiro de 1951, renovada nos termos
do Decreto nº 92.417, de 21 de fevereiro de 1986,
por dez anos, a partir de 1º 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
deferidos os pedidos de renovação requeridos na
forma devida e não decididos ao término do prazo
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de vigência da concessão ou permissão, sendo, por
isso, admitido o funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as respectivas ou torgas.
3 – Com essas observações, lícito é concluir-se que a terminação do prazo da outorga ou a
pendência de sua renovação, a curto ou a longo
prazo, não determinam, necessariamente, a extinção do serviço prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4 – Em sendo re no va da a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação 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 Regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da
Constituição.
Respeitosamente, Luiz Carlos Mendonça de
Barros, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão outorgada à Rá dio Difusora da Campanha Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Campanha, Estado de
Minas Gerais.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, nos termos do art. 6º, inciso I do
decreto nº 88066, de 26 de janeiro de 1983, tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50710.000380/94, 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 outorgada à Rádio Difusora da Campanha Ltda,
pela Portaria MVOP nº 93, de 30 de janeiro de 1951,
e renovada pelo Decreto nº 92.417, de 21 de fevereiro de 1986, sendo mantido o prazo residual da ou torga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Campanha, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este De creto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Teleco-
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municações, leis subseqüentes e seus regulamen tos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos le gais após deliberação do Congresso Na cional, nos ter mos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177º da Inde pendência e 110º da República. – FERNADO
HENRIQUE CARDOSO – Luiz Carlos Mendonça de
Bar ros.
PARECER CONJUR/MC Nº 279/98
Referência: Processo nº 50710.000380/94
Origem: Delegacia do MC no Estado de Minas Ge rais.
Interessada: Rádio Difusora da Campanha Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço de radio difusão sonora em onda média, cujo prazo teve seu
termo em 1º de maio de 1994.
Pe di do apre sen ta do tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
A Rádio Difusora da Campanha Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Campanha, Estado de Minas
Gerais, requer, a renovação do prazo de vigência de
sua concessão, cujo termo ocorreu em 1º de maio
de 1994.
2 – Mediante Portaria MVOP nº 93, de 30 de
janeiro de 1951, foi outorgada concessão à Rádio
Difusora da Campanha Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Campanha, Estado de Minas Gerais.
3 – A outorga em questão começou a vigorar
em 1º de março de 1951, data de publicação da
Portaria no Diário Oficial da União, sen do sua úl ti ma
renovação a promovida, a partir de 1º de maio de
1984, conforme Decreto nº 92.417, de 21 de feverei ro de 1986, publicado no Diário Oficial da União de
24 subseqüente, já na condição de concessionária,
conforme aumento de potência autorizado para a
sua estação transmissora, sendo o prazo residual
da outorga mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991.
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4 – O Código Brasileiro de Telecomunicações, insituído 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 de 15
(quinze) anos para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais
(art. 33 – § 3º), períodos estes mantidos pela atual
Constituição (art. 223 – § 5º).
5 – Por sua vez, o Regulamento dos Ser vi ços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de ou tu bro 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 acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, de verão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido en tre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anteriores ao término do respectivo prazo.
7 – O prazo de vigência desta concessão teve
seu ter mo em 1º-5-94, sen do que o pe di do de re no vação foi protocolizado na Delegacia do MC no Estado
de Minas Gerais, em 25-4-94, tempestivamente portanto.
8 – A renovação deverá ocorrer a partir de 1º de
maio de 1994.
9 – A peticionária tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pela EM nº 183, de 24 de outubro
de 1996, com as seguintes composições:
Cotistas
Aloísio Roque Oppermann
Gilberto Álvaro
Eduardo Cos me de Oliveira
Total

Cotas
117.000
2.000
1.000
120.000

Quadro Diretivo:
Gerente

Aloísio Roque Oppermann

10 – Vale ressaltar que, durante o período de vigência da outorga, a entidade sofreu várias penas de
multa, conforme se verifica de seus assentamentos
cadastrais.
11 – A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas, conforme indica o setor de engenharia fls. 48.
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12 – É regular a situação da concessionária
perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunica ções – FISTEL, consoante documento de fls. 52.
13 – A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785,
de 1972, e o Decreto nº 88.066, 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
deferido, porquando não decidido ao termo da res pectiva concessão ou permissão, sendo permitido o
funcionamento, em caráter precário, dos serivços
outorgados e não renovados em tempo hábil, con cluindo-se, dessa forma, que a terminação do prazo
da concessão ou a pendência da sua renovação, a
curto ou a longo prazo, não determinam, necessari amente, a extinção do serviço prestado.
15 – Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento do au tos ao Exmº Sr. Ministro de Estado das Comunica ções, acompanhados de minuta dos atos próprios –
Exposição de Motivos e Decreto – com vistas ao en caminhamento para o Excelentíssimo Senhor Presi dente da República, autoridade competente para co nhe cer e decidir do pedido.
16 – Posteriormente, de acordo como art. 223,
§ 3º, da Constituição, a matéria deverá ser aprecia da pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de
renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer “sub censura”.
Brasília, 18 de junho de 1998. – Maria da Gló ria Tuxi F. dos Santos, Coordenadora.
Aprovo. Submeto ao Sr. Consultor Jurídico.
Brasília, 18 de junho de 1998. – Adalzira Fra ça
Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de Assuntos
Jurídicos de Comunicações.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 96, DE 2000
(Nº 252/99, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à
Ibirá Radiodifusão Ltda., para explorar ser viço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na ci da de de Ibirá, Estado de São
Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Portaria nº 241, de 4 de dezembro de 1998, que outorga
permissão à Ibirá Radiodifusão Ltda. para explorar,
por dez anos, sem direito de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci dade de Ibirá, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decre to le gis la ti vo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.648, DE 1998
Senhor Membros do Congresso Na cional,
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 cons tante da Portaria nº 241, de 4 de dezembro de 1998,
que outorga permissão à Ibirá Radiodifusão Ltda.,
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
exclusividade, serviço de radiodifusão so nora em freqüên cia mo du la da, na cidade de Ibirá, Estado de São
Paulo.
Brasília, 29 de dezembro de 1998. –
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.

E.M.Nº 314/98-GM
Em 4-12
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribu i ções legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, de terminou-se a pu bli ca ção da Concorrência nº
024/97-SFO/MC, com vistas à implantação de
uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na localidade de Ibirá, Estado de
São Paulo.
A Comis são Espe cial, 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 documentação de habilitação e as propostas téc nicaS e de
preço pela outorga das entidades proponentes,
com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e da legis la ção específica de radiodifusão, conclu iu que a Ibirá Radiodifusão Ltda. obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter-
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mos estabelecidos pelo Edi tal, tor nando-se, as sim, a ven cedora da Concorrência, conforme ato
da mesma Co missão, que homologuei, havendo
por bem outorgar a permissão, na forma da Portaria
inclusa.
Esclareço que, de acordo com o § terceiro do
art. 223 da Constituição, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Na cional, para onde solicito seja encaminha do o referido ato.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do
mais profundo respeito. – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações Interino.
PORTARIA Nº 241
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
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação do Decreto
nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
53830.000694/97. Concorrência nº 024/97-SFO/MC,
resolve:
Art. 1º Fica outorgada permissão à Ibirá Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na localidade de
Ibirá, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuncia ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorga em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos le gais após deliberação do Congresso Na cional, nos ter mos 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 an terior, 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.
Ju a rez Qu a dros do Nascimento.
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uma falsa demonstração, essa é a verdade – de
pre o cu pa ção com as ques tões so ci a is, mas é in ca paz
de promover um diálogo. Nosso Presidente, o Senador Antonio Carlos Magalhães, disse, certa feita, daquela cadeira em que hoje se assenta mu i to bem nosso ilustre colega Ademir Andrade, que o Ministro Pedro Malan jamais havia visto um pobre na sua frente,
porque não é de sua índole, não é de seu temperamento, não é de sua vocação. Ora, em ocasiões de
crise, de conflitos sociais, o Ministro da Fazenda, na
medida em que as decisões de natureza econômica
que afetam profundamente esses conflitos nas suas
raízes estão em jogo, tem obrigação de ouvir as duas
partes, colocá-las em confronto, mediar um diálogo e
buscar uma solução que seja minimamente satisfatória.
Vou en cer rar, Sr. Presidente, porque V. Exª me
ad ver te do tér mi no de meu tem po. Mas achei que não
devia deixar passar esse episódio de ontem, esse
conjunto de episódios, a fala do Presidente no seminá rio, a fala do Mi nis tro Ma lan, o epi só dio de Co pa cabana, a cogitação da criação do Ministério da Segurança. Todos esses fatores englobados refletem apenas que essa política eco nô mi ca e so ci al não vai acabar bem, e é preciso que as elites endinheiradas desse País compreendam isso. É preciso que os Senadores e Deputados representantes da base governista compreendam que precisamos ser ca pa zes de mudar profunda e significativamente os rumos desta política destruidora da nacionalidade brasileira.
Durante o discurso do Sr. Roberto Saturnino, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jonas Pinheiro,
3º Suplente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Roberto Saturnino, o Sr. Jonas Pinheiro, 3º-Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con cedo a palavra à Senadora He lo i sa Helena como Líder do Bloco.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Como Lí der, sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si dente, Srs. Senadores, a prin cí pio que ro com par ti lhar das
observações feitas pelo Senador Roberto Saturnino.
To dos sa be mos que o pro ble ma não é de um bu ro crata como o Ministro da Fazenda a serviço do Fundo
Monetário Internacional. O problema não é os buro-
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cratas nem os tecnocratas e infelizmente está dentro
do Palácio do Governo e aqui no Congresso Nacio nal. Há uma falta de sensibilidade e visão em quem
caberia defender os interesses nacionais para enxer gar uma verdadeira guerra no Brasil. O problema não
é o vidro quebrado pelo MST. Todos sabem que o
MST disse que não o quebrou. O problema, de fato, é
que a elite política e econômica deste País não quer
vi su a li zar a guer ra ci vil que está acon te cen do, a guerra silenciosa que mata milhares de pessoas de fome,
que leva milhares de famílias ao consumo de droga,
que joga milhares de brasileiros na marginalidade
como último refúgio.
Ontem, no Rio de Ja ne i ro, no auge de sua in dignação por verem seus filhos assassinados, centenas
de pessoas desceram o morro, onde moram, para
mostrar ao Brasil que, mais cedo ou mais tarde, as
instituições passarão a tremer. Essas são sinaliza ções dadas pela sociedade civil or ganizada, pelo
povo bra si le i ro, submetido à fome, à miséria, ao sofri mento, mas, infelizmente, o Congresso Nacional e o
Governo Federal não as entendem.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria
de tra zer a esta Casa par te de um de ba te so bre a re forma do Código Florestal aprovada pela Comissão Mista
do Congresso. Nossa companheira Marina Silva, que
há muito tempo acompanha esse debate na Casa, já
nos con tem plou com os as pec tos téc ni cos, os as pec tos
ambientais, mostrando-nos todos os mecanismosestri tamente competentes vol ta dos para o de sen vol vi men to
sustentável, para o manejo responsável da floresta,
bem como as possibilidades concretas de desenvolvimento econômico, de ge ra ção de em pre go e ren da, por
meio da responsabilidade com o meio ambiente.
Declarações feitas por alguns membros da Bancada ruralista dão conta de que tudo o que está acontecendo ao meio ambiente é resultado da conspiração de
algumas ONGs in ternacionaisquequerempossibilitar a
invasão americana na nossa Amazônia.
Não tenho dúvida disso, até porque compartilho
inteiramente das preocupações como a nossa Amazônia e não de forma aleatória. Há várias declarações de
Che fes de Esta do, que, de for ma ir res pon sá vel, ne gam,
inclusive, a possibilidade de soberania do nosso País.
Comentando a frase “A Amazônia é nos sa!”, di zem que
o meio ambiente é uma bandeira universal. Há várias
declarações nes se sen ti do, mas so men te al gu mas poucas foram anotadas.
Cito apenas alguns exemplos:
“Em 1989, o Senador Kasten, dos
Estados Unidos, afirmou: ‘Ao contrário do
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que os brasileiros pensam, a Amazônia não
é deles, mas de todos’.
Em 1993, o Presidente Mitterrand e a
Primeira Ministra da Noruega, Groo Harlem
Brundtland, em ocasiões distintas, declararam, pública e explicitamente, que a importância da Amazônia para o Planeta é tão
grande – frase do documento aprovado –
que o Brasil não teria o direito de soberania
plena sobre ela, e que o status mais conveniente, em relação ao domínio sobre esta
área, seria o da soberania relativa (ou limitada) ou ainda administraçãocompartilhada.”
São frases das grandes na ções (soberania limitada, soberania relativa, administração compartilhada), de muitos países do
Primeiro Mundo que querem fa zer uma in tervenção direta em nossa Amazônia.
Em 1994, Gorbatchev declarou: ‘O
Brasil deve delegar parte de seus direitos
sobre a Amazônia aos organismos mundiais
competentes’.
Em 1996, defendendo a mesma tese
de soberania limitada, vários diplomatas, in clusive o Secretário-Geral da ONU, em relatório oficial ao Conselho de Segurança da
Organização, afirmou textualmente: ‘O tem po de absoluta e exclusiva soberania já passou. Agora, é tarefa dos líderes de cada
país encontrar o equilíbrio entre as necessidades de seus governos e as exigências de
um mundo cada vez mais interdependente’.
Não fica por aí, Sr. Presidente.
O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – V. Exª permite-me um aparte, nobre Senadora Heloisa Helena?
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Pois não, nobre Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Rober to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Senadora
Heloisa Helena, ouvia com muito interesse o pronunciamento de V. Exª. Tudo o que V. Exª diz e re la ta não
são suposições; são acontecimentos, são declarações. Tudo se fundamenta numa suposta irresponsabilidade bra si le i ra para pre ser var a Ama zô nia. E ago ra,
para fortalecer tais argumentos, vem o projeto emendado, ou desfigurado pela Comissão, que lamentavelmente aprovou o aumento da área passível de desmatamento. Srª Senadora, considero lícito para nós
desconfiar da ins pi ra ção. Não es tou di zen do que a inspiração seja a adoção consciente por parte desses
Parlamentaresque vo ta ram esse pro je to, mas há uma
inspiração in ternacional motivada exatamente pela
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cobiça na Ama zô nia, que é a ma i or fon te de bi o di versi da de do mundo, para mostrar que o Brasil não tem
responsabilidade e que, por conseguinte, tem que re partir realmente a administração dessas terras. O
pronunciamento de V. Exª vem, muito oportunamen te, mostrar esse fato, com essas declarações que re percutem mundialmente e que nos deixam numa po sição de fragilidade. Como é que, nessa altura dos
acontecimentos, nós, brasileiros, vamos admitir au mento do percentual de desmatamento da Amazô nia? Nun ca. Isso é uma lou cu ra; é re al men te uma posi ção de en tre ga a es ses ar gu men tos, a es sas ra zões
e a essas forças de cobiça da nossa Amazônia.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Saturnino. É
exatamente isso. A Bancadaruralista, que tan to vo ci fera contra as ONGs, dizendo que conspiram contra o
Bra sil, é que está cons pi ran do con tra a so be ra nia na cional quando desmoraliza a gestão pública em relação
ao meio ambiente, apoiando um projeto irresponsável
como esse. Então, é ela que tem conspirado contra a
soberania nacional não apenas nesse momento, por que a soberania nacional não é atingida apenas quan do se trata da nossa Amazônia, mas também quando
se dilapida o patrimônio público, que foi arrancado da
ges tão do povo bra si le i ro, com os pro ce di men tos ir responsáveis da privatização.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) – Sena do ra He lo i sa He le na, V. Exª per mi te-me um apar te?
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PDT – AL) –
Senador Sebastião Rocha, com muita alegria, vou
conceder o aparte a V. Exª, mas antes gostaria de ler
um documento que diz:
“O Parlamento europeu... aprovou uma
resolução com fortes críticas... à falta de
ações concretas para a preservação da flo resta amazônica.”... “Não entendemos a de mora do Governo brasileiro em aceitar o auxílio internacional”,... o episódio de Roraima
de i xou cla ro – palavras oficiais do Parlamento Europeu – que o Brasil não consegue enfrentar esses problemas sozinho”.
“Entre as quinze medidas elencadas
pelo documento,... está uma solicitação ao
G-8... que proponha medidas concretas, a
fim de agir conjuntamente com as Nações
Unidas para lutar mais eficazmente contra a
exploração abusiva e ilegal da floresta amazônica”. “Só o Governo brasileiro não é suficiente. Por isso, vamos propor uma ajuda
interna. A Amazônia não é um problema só
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do Brasil. Mas um problema da humanidade...”, afirmava o representante do Parlamento Europeu.
Recentemente, como para fazer eco
ao ex-Primeiro-Ministro britânico, John Ma jor, que já havia pro clamado: “as na ções desenvolvidas devem estender os domínios da
lei ao que é comum de todo o mundo”.
A Secretária de Estado dos Estados
Unidos, Madeleine Albright afirmou taxativamente que “quando o meio ambiente estiver
em perigo, não há fronteiras”.
Concedo o aparte ao Senador Sebastião Rocha.
O Sr. Sebastião Rocha (Blo co/PDT – AP) – Senadora Heloisa Helena, quero aplaudir o discurso de
V. Exª. Como homem da Amazônia, gostaria de colaborar com seu pronunciamento e, em nome do Amapá, Estado da fronteira norte do Brasil, em plena Floresta Amazônica, dizer que concordo com a abordagem fe i ta por V. Exª. Já fiz des ta tri bu na, nos anos anteriores à chegada de V. Exª a esta Casa, no mínimo
meia dúzia de pronunciamentos com o mesmo teor,
men ci o nan do os mesmos fatos. Enten do que V. Exª,
oportunamente, traz a esta Casa o tema. Outros Sena do res tam bém o fi ze ram, como o Se na dor Tião Vi ana, que conseguiu realizar um seminário sobre a
ques tão na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fesa Na ci o nal do Se na do. To dos os que acom pa nham a
política no mun do sa bem que os pa í ses ri cos têm uti lizado, como motivação para intervenção nas outras
nações, da questão humanitária; e, para nós, está
muito claro que, no futuro, a questão ambiental será
também utilizada como motivação para esse tipo de
intervenção mi li tar nos de ma is pa í ses. A Ama zô nia é,
de fato, um alvo, um foco pela cobiça que desperta
nos pa í ses es tran ge i ros. O que que ria acres cen tar ao
discurso de V. Exª – e digo isto porque não a ouvia
desde o começo, portanto, não sei se este tema já foi
abor da do – é que o Go ver no bra si le i ro, no meu en tendimento, também é co-responsável, já que, de certa
forma, se omite no tratamento de alguns problemas
graves da Amazônia, inclusive na questão da infra-estrutura. Se tenho discordâncias com os países
ricos e com as ONGs, isto se evidencia quando os
ouço falar sobre “um projeto de infra-estrutura para a
Amazônia”. Quanto à devastação, concordo plenamente com V. Exª: devemos todos ser contrários a
ela, devemos preservar o meio ambiente e tentar garantir, dentro daquilo que é necessário, o equilíbrio, a
harmonia entre o meio ambiente e uma vida de quali-
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dade para o ser humano; todavia, na questão da in fra-estrutura, acredito que o Governo brasileiro peca,
o Governo brasileiro erra, porque deveria prover a
Amazônia de recursos de infra-estrutura. Vale salien tar que ali, na fronteira entre o Amapá e a Guiana
Francesa, um Departamento da França, está sendo
construída uma estrada no meio da floresta, e nin guém está reclamando. Então, por que quando se
pensa, no Brasil, na construção de uma hidrovia ou
de uma rodovia que venha a prover a Amazônia de
melhores condições para seu desenvolvimento,
numa iniciativa pela qual o Governo brasileiro possa
dar condições a que o homem do campo busque e
conquiste uma melhor qualidade de vida, as ONGs
re cla mam? É com isso que não con cor do. A mi nha divergência com as ONGs e com os governos dos países desenvolvidos nessa questão ambiental está em
que eles pretendem privar o Bra sil, pri var a Ama zô nia
de condições ideais a garantir o seu desenvolvimen to, a melhoria da qualidade de vida do povo que habi ta a Amazônia. Vol to a dizer: quanto à questão da de vastação ambiental, palmas para V. Exª, por que concor do ple na men te com o seu po si ci o na men to. Esta va
na reunião da Comissão, onde, inclusive, tentei cola borar com a Senadora Marina Silva objetivando re verter aquela situação, o que, infelizmente, não foi
possível. Espero que o Congresso der rube o que foi
aprovado, modificando a situação criada, para que
pos sa mos, en tão, dar uma con tri bu i ção no sen ti do de
que o Brasil continue buscando a me lhoria da quali da de de vida do seu povo, pre ser van do, den tro do necessário, o nosso meio ambiente.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Acato o aparte de V. Exª, ainda porque não tenho dú vidas – inclusive já o registrei no início do meu pro nunciamento – da participação de V. Exª e da Sena dora Marina Silva na promoção de um debate extre mamente impor tan te so bre a possibilidade do desen volvimento sustentável, do manejo responsável da
floresta, das possibilidades de geração de emprego,
renda e da pro du ção de ali men tos. Por tudo isso, sinto-me extremamente contemplada pelo debate reali zado por V. Exª e pela Senadora Marina Silva.
Apenas não poderia deixar de trazer a esta
Casa a gigantesca preocupação que tenho em re lação ao necessário debate sobre a soberania nacio nal. Todos sabemos que os norte-americanos já es tão autorizados a instalar bases militares na América
La ti na: as sim foi no Equa dor e está qua se as se gu rada
a autorização pelo Governo peruano. Também sabe mos que existem aproximadamente cem mariners
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americanos sendo mobilizados em território peruano
com a criação de uma escola de operações ribeirinhas, em con vê nio com a Ma ri nha de Gu er ra do Peru,
além de várias outras autorizações em outros locais.
Há também a intervenção militar na Colômbia com a
desculpa do combate à guerrilha ou ao narcotráfico –
outra gigantesca irresponsabilidade. Diante de tudo
isso, comentava com o Senador Tião Viana que devemos, ainda junto à Comissão de Relações Exteriores e De fe sa Na ci o nal, dis cu tir que pa pel terá a se cretaria que está para ser criada, uma instituição com
vida própria.
Quanto ao Tratado da Ama zô nia, sou com ple tamente favorável, bem como quanto a vários tratados
que o Brasil assina e à sua forma de operacionalizar
esses tratados; todavia, precisamos saber, efetivamen te, como essa ins ti tu i ção ope ra rá, mes mo por que
o Bra sil já ofe re ceu um es pa ço de 330m² no pré dio do
Ministério das Relações Exteriores e se dispôs a arcar com 35% dos gastos para manutenção do organismo. Até aí tudo bem! Contudo, declarações foram
feitas que, no mínimo, servem para ficarmos atentos:
“Não podemos considerar o acordo que temos como
um escudo contra o mun do, mas como uma for ma de
interagir com a comunidade internacional”. “A secretaria a ser criada e constituída por todos os países
que integram a Amazônia terá personalidade jurídica
própria e internacional, com permissão para assinar
acordos com instituições internacionais e com direito
a voz nos fóruns, podendo tomar empréstimos internacionais em seu próprio nome”. Então, sabemos o
que isso pode significar.
Queremos saber se as decisões serão tomadas
por con sen so ou por ma i o ria, pois sa be mos a pres são
monstruosa que os Estados Unidos e a Comunidade
Européia exercem sobre os países pobres da América La ti na e como fun ci o nam es sas ins tân ci as de de cisão in ter na ci o nal. Então, não po de mos de i xar de lado
a discussão em torno da soberania nacional, que já
vem sendo golpeada a todo momento em função da
política econômica do Governo Federal, que não tem
como requisito irrenunciável a mesma soberania nacional; tem, sim, como requisito infame e próprio a
subserviência ao Fundo Monetário Internacional.
O Sr. José Eduardo Dutra (Blo co/PT – SE) – V.
Exª me concede um aparte?
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Concedo um aparte a V. Exª, Senador José Eduardo
Dutra.
O Sr. José Eduardo Du tra (Bloco/PT – SE) – Senadora Heloísa He le na, que ro me so mar ao pro nun ci-
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amento de V. Exª e acrescentar que, além da irres ponsabilidade quanto à aprovação desse projeto na
forma como está na Comissão Mista, há de ser regis tra da a for ma como se deu essa apro va ção. O Go verno conseguiu se superar. Até o presente momento,
temos visto serem utilizados, como moeda de troca
no Congresso, cargos nos Estados, liberação de verbas e co i sas do gê ne ro. A prá ti ca ago ra é a de ins ti tuir, também como mo e da de tro ca, a Ama zô nia bra si leira e o que resta da Mata Atlântica. Quanto ao fato, o
que se pode dizer é que, depois da votação, o Presi dente da República disse que iria vetar o projeto, ten tando assim, aparentemente, transferir a responsabi li da de ou a ir res pon sa bi li da de da de ci são para o Congres so Na ci o nal. O Governo poderia, se quisesse, ter
evitado a votação da matéria na Comissão, mas não
o fez com medo de que a Bancada ruralista, à noite,
votasse contra o salário mí ni mo pro pos to pelo Gover no, em uma de mons tra ção ine quí vo ca de que a ma i oria e as Lideranças do Governo deixaram que se co metesse aque la ir res pon sa bi li da de na Co mis são Mis ta que analisava a MP. Ou seja: não quiseram des pertar na Bancada ruralista, que estava se empe nhando bastante na votação daquele parecer do De putado, al guma vontade de se colocar contra o Go verno na votação da proposta do salário mínimo. Até
esse fato, Senadora Heloisa Helena, por si, demons tra a irresponsabilidade do Governo, independente mente do mérito do projeto – e concordo plenamente
com a análise de V. Exª. Contudo, as circunstâncias
em que se deu a aprovação da matéria evidenciam a
irresponsabilidade do Go ver no bra si le i ro e de suas Lideranças no Congresso Nacional. Mu i to obrigado.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Eminente Senador José Eduardo Dutra, compartilho
inteiramente do pensamento de V. Ex.ª, até porque
nada mais vergonhoso para o Congresso Nacional e
para o povo brasileiro do que o Presidente da Repú blica dizer publicamente que tráfico de influência é
algo legítimo, normal. Foi isto o que Sua Excelência
fez quando estabeleceu, como moeda de troca nas
votações, quer seja a nomeação para cargos no Go verno, quer seja a discussão e votação do Código
Florestal, ou seja lá o que for. Aliás, os resquícios da
Lei de Segurança Nacional, que tanto reivindicam
contra o Movimento dos Sem-Terra, deveriam ser
aplicados contra Sua Excelência, o qual fez graves
ameaças ao funcionamento das instituições, pondo
efetivamente em risco a integridade territorial e a so berania nacional.
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O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) – Permite-me V. Ex.ª um aparte, eminente Senadora Heloisa
Helena?
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Com muita alegria, ilustre Senador La u ro Cam pos.
O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) – Nobre
Senadora He lo i sa He le na, se o Se na do Fe de ral fos se
um sodalício em que imperasse a consciência livre e
desembaraçada dos representantes do povo que
aqui se assentam, V. Exª, indubitavelmente, seria
uma sen ti ne la avan ça da, com sua bra vu ra, seu de nodo, sua garra, sua vontade de defender o que resta
ainda do nosso velho Brasil. Para mim, não é surpresa alguma o que está acontecendo. Sur pre sa no sentido de que, finalmente, em alguma co i sa pa re ce que
o Presidente Fernando Henrique Cardoso tem coerência. Disse Sua Excelência que no Brasil – e escreveu, nos tem pos de sua lu ci dez – ia se for man do o anti-estado nacional. Indústrias e bancos estrangeiros
iam se aliando com políticos nacionais e comerciantes naci o na is, com fornecedores de parques e peças,
com o Exército nacional. Então, ia se constituindo no
Brasil o anti-estado nacional, que está avançando a
passos largos, nesses tempos em que o Presidente
Fernando Hen ri que Car do so co man da o Bra sil, pre side os nossos destinos para o pior, como nós estamos
vendo. V. Exª, com muita precisão, acaba de apontar
mais essa brecha que que rem abrir no Bra sil. Qu an do
se propõe que 50% das florestas e da Floresta Amazô ni ca po dem ser der ru ba das pe las ma de i re i ras na cionais e internacionais, o que se está fazendo é criando justa men te a desculpa para a eta pa se guin te, essa
que V. Exª, com muita precisão, acabou de apontar e
de denunciar. Auto ri zar mos 50%, eles der ru bam 60%
ou 70%. Aí, vêm os poderesinternacionais, o imperialismo externo, dizendo que o Brasil não pode ficar
como administrador da Amazônia e que não pode ter
a soberania sobre a re gião, por que ele está destruindo a Amazônia. Esse é um passo seguro e certo para
aca bar mos de vez com a Ama zô nia, dan do o pre tex to
que eles querem para realizar o que V. Exª apontou e
que já foi confessadamente declarado por várias autoridades internacionais: a invasão e o domínio crescentes sobre a Amazônia. Muito obrigado.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Agradeço o aparte de V. Exª.
O Sr. Geral do Cân di do (Bloco/PT – RJ) – Senadora Heloisa Helena, V. Exª me con ce de um aparte?
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Pois não, Senador Ge ral do Cân di do.
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O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Se nado ra He lo i sa He le na, in for mo que o tem po de V. Exª já
ultrapassou em cin co mi nu tos e peço aos apar te an tes
que sejam breves, porque há outros oradores inscri tos.
O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT – RJ) – Senado ra He lo i sa He le na, se rei bre ve, por que o seu tem po
já se esgotou, mas não poderia de i xar de pa ra be ni zar
V. Exª por esse importante pronunciamento, trazendo
a sua indignação, que também é a de todos nós. Fe lizmente, acabamos de sepultar esse projeto nefasto,
enterrando-o junto com o ipê.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Com o ipê-roxo, de raiva!
O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT – RJ) – Só estou preocupado que a cópia do projeto sepultada jun to com o ipê possa matar a ár vo re, tão ruim que ele é.
Enfim, vamos torcer para que a árvore sobreviva,
cresça e seja frondosa e represente a nossa vitória
em relação a esse projeto que conseguimos derrotar.
Neste País, ainda bem que há algumas pessoas que
defendem a nossa soberania, mas não pára de haver
aqueles que sem pre es tão preparando os golpes, fa zendo acordos espúrios, conspirando contra o Brasil.
Agora, começa também a tramitar um projeto para
privatizar, a pedido do FMI, definida na Cláusula 27,
constante do Acordo do FMI, a questão do sanea mento.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) – E
das hidrelétricas.
O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT – RJ) – Sim,
mas o que está por trás não é só o saneamento, mas
também as hidrelétricas e as nossas águas, o que é
pior.
O Sr. Roberto Sa turnino (Bloco/PSB – RJ) – E a
venda das ações da Petrobrás.
O Sr. Geral do Cân di do (Bloco/PT – RJ) – Pois é.
Por aí estão sempre aqueles que considero os vendi lhões da pá tria, sem pre tra i do res, fa zen do acor dos na
calada da no ite, tentando acabar com o restou do
nosso patrimônio e da nossa soberania. Quanto à
questão da ameaça dos Estados Unidos de interven ção na América Latina – e já está intervindo –, foi
aprovada no Congresso americano uma verba de
U$1,6 bilhão justamente para isso. Dizem que o obje tivo é combater o narcotráfico na Colômbia, mas na
verdade querem penetrar na Amazônia para montar
suas bases de apoio e combater a guerrilha da Co lômbia, que os está incomodando. É isso que eles
querem fa zer. Na época dos governos militares, era a
chamada Operação Condor, que, na calada da noite,
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eliminava os opositores. Assim mataram os
ex-Presidentes João Goulart e Juscelino Kubitscheck, o general Carlos Prates e sua esposa, o
ex-Ministro Orlando Letilliêr e a sua secretária e outros. E foram por aí afora, eliminando todos os opositores. Hoje, eles fazem de ou tra forma, mas são os
mesmos que tramam contra a nossa soberania, contra o povo da América Latina, escravizado pelo imperialismo. Infelizmente, temos governantes que não
têm ver go nha na cara e mantêm-se ajoelhados, lambendo as botas dos imperialistas. Muito obrigado,
companheira.Felicito V. Exª pelo pronunciamento.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Agradeço o pronunciamento de V. Exª, Senador Geraldo Cândido.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sei que
não deveríamos mais ter nenhum estarrecimento diante dos fatos porque, efe tivamente, não são fatos
novos.
Recordo-me do início da irresponsabilidade na
Amazônia e também do Senador Lauro Campos, certa vez, falando sobre o Projeto Sivam. Quem não se
lembra do projeto ilegal e imoral, montado para entregar a uma empresa nor te-americana a ges tão? Quem
não se lembra, inclusive, de outra empresa americana – E.E. Systems –, contratada para compartilhar
serviços de espionagem com uma outra empresa,
também americana, que tinha como presidente um
coronel reformado do Exército dos Estados Unidos,
com informações privilegiadas e sigilosas?
Sr. Presidente, não sei até onde o Congresso
Nacional fará vergonhosamente parte desse processo de gol pes con tra a so be ra nia na ci o nal. Re al men te,
não en ten do até quan do o Con gres so Na ci o nal de i xará o Governo Federal fazer deste País o que quer.
São tantos os fa tos e tan tas as ações ob je ti vas fe i tas
contra a soberania nacional, como se o Brasil pertencesse ao Presidente da República. Não pertence,
como tam bém não per ten ce a ne nhum par ti do po lí ti co
isoladamente, e, sim, ao povo brasileiro, que, nesse
caso, tem de ser respeitado, ao menos nos limites
que a Constituição, aprovada pelo Congresso Nacional, exige.
Assim, deixo mais uma vez esse protesto, para
que o Governo Federal e a Bancada ruralista não
conspirem mais ainda contra a soberania nacional,
como es tão fa zen do, a par tir do mo men to que des moralizam mui to mais a possibilidade de o Brasil dar
conta da sua gestão ambiental, possibilitando que os
interesses dos Estados Unidos e do Parlamento Eu-
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ropeu em invadir efetivamente a Amazônia sejam
consolidados.
É só, Sr. Presidente. (Pal mas.)
Durante o discurso da Sra. Heloísa
Helena, o Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Ro me ro Jucá) – Con ce do
a palavra ao Senador Romeu Tuma pela Liderança
do PFL.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Como Líder.
Sem revisão do Orador.) – Primeiramente, cumpri mento a Senadora Heloisa Helena, pois, como já fui
andarilho da Amazônia numa época da minha vida,
sinto a angústia que sentem ela, a Senadora Marina
Silva e ou tros que per ten cem à Ama zô nia quan do algum fato ameaça a estabilidade ecológica que aquela
região representa para todos os brasileiros e – por
que não dizer – para aqueles que vivem em nosso
universo.
O que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, são notícias ve i cu la das em órgãos da Imprensa envolvendo o meu nome num su posto bilhete que a mim seria destinado pelo empre sá rio Fá bio Mon te i ro de Bar ros, atu al men te pre so devido a acusações de desvio de dinheiro público por
meio do su per fa tu ra men to da obra de uma nova sede
para o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo.
Repudio veementemente o que foi divulgado.
Tais publicações ti ve ram ori gem numa úni ca fon te jornalística por intermédio de uma agência noticiosa e
aten tam con tra a ver da de. Obje ti va ram ape nas in clu ir
indevidamente o meu nome na avalanche de denún cias surgidas contra a referida obra.
Esclareço e enfatizo que não existe nenhuma
emenda de minha autoria relativamente àquela obra.
Exis te, isto sim, uma emen da de au to ria da Ban ca da
paulista de 1998. Aliás, tenho em mão uma carta que
recebi hoje do antigo Co ordenador da Bancada paulista no Con gres so Na ci o nal, o en tão De pu ta do Fe deral Hélio César Rosas, nos seguintes termos e com
trechos grifados ou realçados pelo próprio autor:
Caro Senador Tuma,
Como coordenador da Bancada paulis ta no Congresso Nacional nas Legislaturas
de 95 a 98 até janeiro de 1999 e atendendo
à solicitação do ilustre Senador, quero prestar os seguintes esclarecimentos:
1 – Na escolha das emendas coletivas
de São Paulo, para inclusão no orçamento
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anual, V. Exª sempre teve posição marcante
como intransigente defensor do INCOR e do
Hemocentro [que praticamente é o centro
de referência sobre o problema do sangue.]
2) A emenda do TRT, que tinha também o seu apoio, Era Consensual na Bancada, que entendia que essa emenda era
prioritária por razões que estão expostas
nos pronunciamentos consignados nas Atas
que estão arquivadas na Comissão de
Orçamento.
[Nenhum pronunciamento fiz eu. Estou
lendo a carta do Coordenador da Bancada.]
3) Cabe acrescentar que a obra do
TRT na época tinha aprovação do TCU e a
Bancada Paulista sempre e apenas tentava
garantir os recursos solicitados no orçamento enviado pelo Executivo. Nos exercícios
de 1995 a 1999 o valor total enviado pelo
Executivo era superior ao valor que a Ban cada paulista conseguiu manter no orçamento aprovado.
Reiterando o respeito que sempre tive
pela atuação parlamentar de V. Exª, coloco-me a sua disposição para quaisquer esclarecimentosadicionais.
16/05/2000
(a) Hélio César Rosas.
Fica claro que toda a Bancada, independentemente de partido político, assinou a emenda. Aliás,
essas informações, por alguns interesses, foram levantadas na Comissão de Orçamento, a fim de tentar
nos envolver du ran te as apu ra ções da CPI. Fi cou claro que apenas os Deputados e Parlamentares paulistas assinaram a emenda coletiva da Bancada para
vários itens. As últimas foram votadas e classificadas
na ordem de interesse dos Parlamentares. E, nos últimos dois ou três anos, não foi apresentada nenhuma
do Tribunal Regional do Trabalho.
Creio que o Incor e o Hemocentro continuam a
ser órgãos do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo e não de um
Tribunal Regional do Trabalho. Já disse ao Senador
Tião Viana, por mais de uma vez, que é importante a
nos sa luta a fa vor da área de sa ú de. E sem pre que for
possível apresentar uma emenda, fá-lo-ei, pois o sistema de saúde é sempre carente de qualquer real.
Chamo ao testemunho o Senador Tião Viana,
porque é um dos baluartes na luta pela melhora da
saúde. E, hoje, da tribuna, S. Exª falou da luta de seu

77

irmão à frente do Governo do Acre. Desculpe-me se
cha mo V. Exª como tes te mu nha, se na dor Tião Vi a na.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, é fá cil
imaginar quanto espanto e re vol ta sen ti ao tomar co nhecimento do assunto. sexta-feira última, dia 12,
através de telefonema de um repórter do Jornal do
Brasil, que, por volta de meia-noite, me localizou em
Recife, onde ainda me achava após reunião havida
com o ilustre Prefeito local. Já estava recolhido ao
quarto do hotel, e fiquei pasmo com o que ouvi. Mas,
pouco pude fazer, apesar da revolta.
O que ele me dizia? Que teria sido encontrado
com a documentação apreendida do principal envol vido no desvio de verba, o cidadão Fá bio, um bilhete
para o Senador T., sem assinatura. Ele leu o bilhete.
Eu dis se que aqui lo era um ab sur do, que era plan ta do
e que eu não podia aceitar, mas que ao chegar a São
Paulo tomaria conhecimento de tudo.
Cheguei a São Paulo e fui direto à Polícia Fe deral para saber que bilhete era aquele. O próprio dele gado que prestou informação a outros repórteres que
não aque le, que ti nha sido pri vi le gi a do, dis se que não
havia nenhum bilhete apreendido. Perguntei-lhe:
“Como não há bi lhe te apre en di do se o jornalista me ligou?” Como tinha lido o jornal do sábado e não tinha
visto nada publicado, fiquei meio na dúvida. Conheço
o repórter há muito tempo; não tenho nenhuma razão
para suspeitar de que ele tivesse cópia ou o próprio
bilhete em mão. Então, exigi prontamente que fosse
esclarecido esse problema. Aí apareceu o bilhete,
com mais algumas dezenas de documentos, na se gunda-feira, e o auto de apreensão começou da parte
que faltava ser lavrado ontem. Por tan to, ain da não tenho conhecimento oficial do bilhete.
Isso faz com que nos revoltemos. Por quê? Porque essa situação da emenda foi levantada durante a
CPI do Judiciário; vários parlamentares explicaram
que a assinaram por se tratar de emenda de Banca da, independente de partido, pois foi coletiva. Vários
parlamentares ofereceram a motivação que os levou
a assinar.
O que mais choca-me é eles estranharem o fato
de o próprio autor, que seria o Fábio, autodenunci ar-se em relação aos telefonemas ao Juiz Nicolau,
com quem eu tinha uma relação funcional. Qu e ro que
todo mundo saiba que o Tribunal Regional do Traba lho é um órgão federal, portanto, pode, a qualquer
tem po, re qui si tar força à Polícia Federal, para o exercício livre da atividade do tri bu nal. Eu era diretor, era
su pe rin ten den te em São Paulo e, a todo instante, ele,
ou outro presidente do Tribunal, chamava-me para
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discutir al gum as sun to que era importante no interesse da aplicação da Justiça do Trabalho.
Então, lá eu estava presente e conversava com
todos os juízes. E sempre há um ou outro juiz que
aqui vem re i vin di car al gu ma co i sa para o seu tri bu nal,
que é a Casa dos Representantes do Estado. Temos
essa obrigação, esse relacionamento funcional. Nunca neguei; a CPI achou que não havia razão alguma
para colher qualquer tipo de explicação. Seria até injurioso imaginar e colocar em dúvida um cidadão que
tem a vida trilhada pela seriedade por que re ce beu ou
deu telefonemas para uma autoridade, agente público, presidente, corregedor de um tribunal, que posteriormente mostrou-se incompatível com a função por
haver, vergonhosamente, se envolvido com o crime
organizado no desvio de dinheiro.
Assim, gos ta ria de de i xar isso cla ro aos meu Pares, por respeito a esta Casa. Não estou me explicando, pois não devo explicação. Mas creio ser minha
obrigação re latar os fatos em sinal de protesto pelo
que ocorreu. Agradeço a atenção de V. Exas.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Permite-me
V. Exª um aparte, nobre Se nador Ro meu Tuma?
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não,
nobre Senador Tião Viana.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador Romeu Tuma, gostaria apenas de registrar a surpresa
quando li um jornal diário de hoje que fazia citação a
esse possí vel bi lhe te. Afirmava “Senador T”, não especificava, o que pareceu es tra nho, pois não acre di to
na espontaneidade dos fatos, nos fenômenos que
ocorrem de maneira tão bem localizada e dirigida. Vivemos um momento delicado de apurações em relação à cor rup ção do TRT de São Pa u lo. O Se na do Federal tem demonstrado absoluta maturidade na condução do caso, tem procurado agir à luz da consciência ética, da lei que nos rodeia, que nos faz seguir e
determina obediência, que é o Regimento Interno.
Acredito que V. Exª está muito vulnerável a ataques
muito bem planejados que possam ocorrer pela condição de Corregedor da Casa e pela função que ocupa de investigador natural que lhe é atribuída dentro
de uma comissão. Assim, acredito que o fato não
deve surpreender muito V. Exª. Surpreende, sim, a
nós, que estamos um pouco fora do impasse de uma
investigação do Se na do Fe de ral. A Senadora Heloisa
Helena lembra muito bem que, quanto à emenda coletiva, até o Partido dos Trabalhadores assinou-a,
porque não imputa possibilidade de dúvida quanto a
uma ação ética que nós tenhamos tido dentro da Comissão de Orçamento em toda a nossa trajetória, e,
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por tan to, não de ve ria pa i rar qual quer dú vi da quan to a
sua independência e a sua retidão na condução da
Comissão de Orçamento. Quero registrar minha soli dariedade, porque V. Exª merece respeito de todo o
Senado Fe deral e o apo io para con ti nu ar como cor regedor, defender o Regimento Interno e desenvolver
as investigações necessárias a favor da imagem da
Casa perante o Brasil.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Agradeço a
V. Exª e à Senadora Heloisa Helena pela lealdade
com a verdade, pois não tiveram nenhuma dificulda de em informar que o PT assinou a emenda. O Sena dor Suplicy já havia declarado isso, mas nem por isso
de i xou de cumprir sua obrigação e exigir a apuração
dos fatos relacionados ao desvio do dinheiro.
Confio na Justiça, que tem a responsabilidade
pela apuração dos fatos. Eu sei que as investigações
irão a fun do, e os res pon sá ve is te rão que res ti tu ir o dinheiro e, se Deus quiser, ir para a cadeia.
Continuo a leitura:
Ao retornar a São Paulo, no dia seguinte, quis
saber mais sobre o apócrifo bilhete. Fui informado
pela Polícia Federal de que o mesmo não ti nha as sina tu ra nem cons ta va do auto de apre en são de cor rente do cumprimento de mandado de prisão contra Fá bio Mon te i ro. Fui in for ma do, pos te ri or men te, de que o
“bilhete” estaria entre centenas de documentos en contrados num apartamento ocupado pelo motorista
do acusado, dando a impressão de que ali havia sido
“plantado”. Tanto que, em meio a tamanha papelada,
entre quilos e quilos de documentos, logo o “bilhete”
iria ser “des co ber to” de pron to, re pas sa do à im pren sa
imediatamente e distribuído, àquela hora, por uma
das principais agências de notícias de âmbito nacio nal...
Portanto, nobres Pares, não poderia calar-me diante de publicações tão capciosas e sem fundamento.
Tenho certeza de que a Justiça, a quem cabe apurar os
aspectos criminosos imputados à obra do TRT paulista,
irá a fundo na investigação dos fatos e, ao final, terá
condições de responsabilizar to dos os cul pa dos.
Era o que desejava comunicar.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Romeu Tuma,
o Sr. Romero Jucá, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ademir
Andrade, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con cedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Ademir Andrade, Srªs
e Srs. Senadores, hoje, um número grande de aeronautas,aeroviários e tra ba lha do res do se tor de transportes aéreos encontram-se nas dependências do
Con gres so Na ci o nal. Estão vi si tan do o Se na do Fe deral e assistindo à nossa sessão. Trazem uma mensagem importante aos Congressistas sobre a crise na
aviação brasileira.
Os aeronautas, aeroviários e trabalhadores da
aviação civil encaminham a seguinte carta para que
Senadores e Deputados fi que mos aten tos para a problemática por que passa esse importante setor da
economia brasileira:
Prezado Parlamentar
Mais uma vez anuncia-se que a aviação comercial bra sileira está em crise. E
quem mais sofre com isso são os trabalhadores do setor e os usuários.
Nos últimos anos, mais de dezesseis
mil aeroviários e aeronautas per deram seus
empregos (37% da mão de obra) e a ten dência é a de que milhares de outros profissionais sejam alijados do mercado de trabalho nos próximos meses, se não houver urgente interrupção desse processo crítico.
Enquanto isso, as tarifas aéreas nacionais
praticam um dos valores mais altos do mundo.
Os transporte aéreo do Brasil sempre
foi visto como uma atividade capaz de cumprir um papel relevante para o desenvolvimento econômico, de integração e coesão
política do País, em virtude de suas dimensões continentais. Deve ser considerado,
também, seu caráter estrategicamente fun damental para o incremento de uma das potencialidades econômicas do Pais, que é o
turismo. Milhares de empregos diretos e in diretos poderiam surgir a partir do desenvolvimento do setor. Outro dado fundamental é
que o mercado de aviação da América Latina – em que o Brasil tem posição destacada
– é o que tem mais condições de evo lu ir em
todo o mundo. De acordo com o Secretário
de Transporte dos Estados Unidos, Rodney
Slater, até 2010, o comércio aé reo da América Latina e Caribe será para o seu País
um mercado maior do que o da Europa e da
Ásia juntos.
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Apesar de todas as potencialidades
dos setor, a aviação brasileira amarga mais
um período de grande instabilidade. As quatro grandes empresas do mercado – Varig,
Vasp, TAM e Transbrasil – têm dívidas acumuladas que já passam de R$7,5 bilhões.
O setor deve obrigações trabalhistas –
como FGTS e Previdência Social –, taxas
aeroportuárias, leasing de aeronaves etc.
Ao mesmo tempo, porém, cresce o nú mero de passageiros e o faturamento das
empresas aeroviárias. De acordo com dados fornecidos pelas próprias companhias
no ano passado, a TAM transportou quase
oito milhões de passageiros, registrando um
faturamento de R$1,29 bilhão; a Varig mo vimentou dez milhões de passageiros e faturou R$4,4 bilhões; a Transbrasil teve um faturamento de aproximadamente R$760 milhões, transportando quatro milhões e se iscen tas mil pessoas.
No entanto, grande parte do que as
empresas faturaram foi direto para o ralo da
política extorsiva do sistema financeiro.
Os trabalhadores, por sua vez, vêm
cumprindo excepcionalmente seu papel. O
custo com pessoal na estrutura de custos
operacionais do setor caiu pela metade – de
35%, em 1989, para 18%, em 1999. Esses
números revelam que a produtividade do
trabalho aumentou intensamente na última
década.
A quem interessa esse estado de coisas que intranqüiliza trabalhadores, usuários, empresários, fornecedores e credores e
imobiliza um setor que tem plenas condições de contribuir efetivamente para o de senvolvimento econômico e so ci al do País?
Sr. Parlamentar, nós das entidades re presentativas dos trabalhadores do setor
consideramos que compete aos legítimos
representantes da sociedade brasileira no
Congresso Na cional tomarem a iniciativa de
convocar uma ampla discussão sobre o assunto, antes que mais lares brasileiros sofram conseqüências negativas dessa po lítica que tem sido perniciosa.
Há cerca de um ano, os trabalhadores
apresentaram a proposta de criação de um
Fórum Nacional da Aviação Civil, que teria
como principais metas a elaboração de um
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diagnóstico dos motivos que, periodicamente, colocam a aviação nacional em crise e
debater e formular uma política para o setor.
É inadmissível despender recursos públicos para salvar empreendimentos privados sem que antes haja a definição de uma
política de transporte aéreo voltada para os
interesses gerais dos agentes do processo.
Não é admissível também a passividade do
Governo Federal, que se mostra alheio à
forte crise que se abate sobre a produção
aeroviária do País.
Acreditamos que os Srs. Parlamentares têm a grande responsabilidade social de
promover um amplo e urgente de bate sobre
a questão, chamando para a mesma mesa
de discussão todos os participantes da atividade econômica, de modo que sejam apresentadas propostas concretas no sentido de
revitalizar a aviação nacional.”
Assinam o Sindicato Nacional dos Ae ronautas, o Sindicato Nacional dos Aeroviários, o Sindicato Na cional dos Aeroportuários, a Federação Na cional dos Aeronautas e
Aeroviários, a Federação Nacional dos Tra balhadores em Transportes Aéreos, a Con federação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes da CUT e a Central Única dos
Trabalhadores.
Gostaria de assinalar, Senador Ro meu Tuma,
que se en con tram pre sen tes, além de representantes
das categorias mencionadas, a Srª Graziella Baggio,
Presidente do Sindicato dos Ae ro na u tas; o Sr. Pedro
Azambuja, Presidente da Federação dos Ae ro na u tas
e Ae ro viá ri os; a Srª Sel ma Bal bi no, Pre si den te Na ci onal dos Aeroviários; o Sr. Norival, Presidente da Federação dos Trabalhadores Aeronautas e Aeroviários; o Sr. Cláudio E. Silva, do Sindicato dos Aeronautas do Rio Grande do Sul. Estão presentes na tribuna
de honra após terem sido recebidos pelo Presidente
em exercício do Senado Federal, Senador Geraldo
Melo – uma vez que o Presidente Antonio Carlos Magalhães está em viagem ao exterior.
O Senador Geraldo Melo teve uma longa reunião agora com eles, e, de pronto, avaliou ser muito
importante que haja, de fato, a constituição deste fórum que pos si bi li te a par ti ci pa ção de todos os interessados.
O Senador Ney Suassuna, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que receberá os
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mesmos dirigentes dessas entidades, hoje, às
19h15min, transmitiu-me que foi aprovado o requeri mento para a presença na Comissão de Assuntos
Econômicos dos presidentes das empresas Varig,
Vasp, Transbrasil e TAM; que esta foi mar ca da para
daqui a duas semanas e que nesta reunião estarão
também presentes os representantes do DAC, do
BNDES, do Ministério da Aeronáutica, do Ministério
da Defesa – o Comandante da Aeronáutica já esteve
aqui e poderá voltar. Nesta ocasião, também os aero nautas e aeroviários terão direito à palavra. Será
como um primeiro passo efetivo na cons ti tu i ção des se fórum.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Permite-me V.
Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Serei bre ve,
pois tenho uma reunião na Comissão de Relações
Exteriores e estou sendo chamado. Mas nem sei se
devo cumprimentar V. Exª por trazer esse assunto ao
Plenário, porque é sério, amargo trazer problemas
como esse. Tenho certeza de que o Senador Geraldo
Melo fa lou em nome do Se na do, quan do aten deu aos
postulantes que aqui com pa re cem na es pe ran ça desse fórum. Como cidadão brasileiro, que, por tantas e
tantas horas, estive voando, tenho uma parte da mi nha vida nas mãos desses jovens. Nós, que gosta mos de voar, temos a vida depositada na mão dos
funcionários que trabalham no ar e dos que atuam em
terra, colaborando para a segurança do vôo. Senti,
Senadores Edu ar do Su plicy, He lo i sa He le na, Ge ral do
Melo e Ra mez Te bet, que re cen te men te tem su mi do o
sor ri so das aeromoças e da que les que estão sempre
procurando trazer maior conforto e alegria no vôo, os
quais, algumas vezes, sentam-se ao nosso lado, se
hou ver uma pol tro na va zia, e nos pe dem au xí lio tendo em vista a solução de um problema drástico: hoje
há funcionários trabalhando sem receber o salário e
com a própria desesperança de serem mantidos no
emprego numa área sensível, de interesse até da se gurança nacional, como já disse a Senadora Heloisa
Helena em seu discurso. Senador Edu ardo Suplicy,
va mos con tar com o Se na dor Ge ral do Melo no sen tido de trazer esse fórum, para resultados que real mente possam contribuir para a so lu ção do pro ble ma.
Recentemente, houve algumas discussões na Comis são de Assun tos Eco nô mi cos, se não me en ga no,
às quais compareceram alguns representantes de
companhia – outros não quise ram com pa re cer -, que
fizeram suas exposições. Cada um deles vol tou para
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casa, e a situação continua a mesma. Acredito, porém, que os empresários estão aflitos por resolver
esse problema. Está na hora de haver um debate sério no seio do Governo, para uma solução para a
questão, a fim de não deixar esses trabalhadores desamparados e desesperançados. Parabéns, Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Ro meu Tuma agra de ço o apar te. Cer ta mente esta é uma pre o cu pa ção de todos os brasileiros e
nós, como representantes do povo, temos que estar
atentos inclusive à forma como aqueles que há décadas trabalham na aviação civil, que têm um cabedal
de sugestões de extraordinária qualidade.
Estamos vendo nesses últimos dias modificações importantes na direção da maior empresa de via ção ci vil aé rea bra si le i ra, que é a VARIG. Anun cia-se
a mo di fi ca ção no seu con se lho de ad mi nis tra ção e na
sua própria presidência.
A VARIG até constituiu uma fun da ção na qual os
empregados têm a representação, mas seria importante que os aeronautas, os aeroviários, o conjunto
de trabalhadores efetivamente possam, não apenas
junto à direção da empresa onde têm uma certa influência, mas também ex ter nar para o con jun to da sociedade bra si le i ra o que precisa ser feito, do ponto de
vista do fortalecimento da viação aérea brasileira na
perspectiva de um mer ca do cada vez mais for te, cada
vez ma i or com uma po pu la ção hoje que ten de a crescer e com o poder aquisitivo.
Então, sabemos que as empresas internacionais estão de olho para entrarem ainda com muito maior
força e empenho. Cabe o devido resguardo para que
qualquer tipo de solução para o desenvolvimento da
nossa aviação civil não se faça em detrimento das
oportunidades de trabalho, do conhecimento e do
avanço tecnológico.
O Sr. Ge ral do Melo (PSDB – RN) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Concedo o aparte a V. Exª, que, como Presidente do
Senado no dia de hoje, recebeu os aeronautas e os
aeroviários.
O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – Senador
Eduardo Suplicy, muito obrigado a V. Exª pela oportunidade. Confirmo que realmente recebi uma comissão de dirigentes aeronautas e aeroviários que conversaram comigo sobre essa crise. Penso que tenho
o dever, aproveitando a oportunidade que V. Exª me
abre, de prestar uma informação a esta Casa e ao
País a respeito do assunto. Em primeiro lugar, essa
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conversa foi ex tre ma men te fe cun da e sé ria, com pessoas de alta res pon sa bi li da de. Não ouvi ne nhu ma colocação que pudesse, por exemplo, ser vista com
suspeição ou com preconceito, porque nenhuma de
natureza corporativa foi feita. Em segundo lugar, o
que ouvi foi uma preocupação com um problema que
não diz respeito apenas aos trabalhadores da indús tria aeronáutica brasileira; o problema está preocu pando a todos nós. O Senador Romeu Tuma falava
nos que “gos tam de voar”, mas não é só uma questão
de gostar de voar. Este País precisa de uma aviação
comercial efi ci en te, ca paz de tra ba lhar cus tos que sejam suportáveis por um mercado de inúmeras pesso as que precisam voar, e muitas delas sequer podem
pa gar o pre ço atu al. Ago ra, des sa for ma, che ga mos a
um ponto perigoso, porque, no momento em que se
fala no pre ço que se paga para usar a avi a ção co mer cial brasileira, não faltará quem se apresse em dizer
que a solução seria abrir os céus do Brasil à competi ção internacional e que essa seria a única forma de
baixar os preços. Isso é algo extremamente perigoso
para ser dito. Sou favorável à competição, reconheço
que, no mundo atual, o super-herói dos novos tem pos, o novo Batman da economia mundial é o merca do. Tudo bem. A mágica de todas as soluções está
com o mercado – está fora de discussão -, mas não
se pode pre ten der que ve nham a con cor rer no mer cado as em pre sas bra si le i ras às qua is não são da das as
condições de que desfrutam as empresas internacio nais que viriam para cá concorrer com elas. Então,
em con di ções de si gua is, não pode ha ver com pe ti ção.
Essa foi uma das questões colocadas. Portanto, foi
uma comissão de trabalhadores que discutiu, sim, os
seus problemas, que manifestou a sua preocupação
com os em pre gos de to dos, pre o cu pa ções jus tas e legítimas – eles têm mais é que lutar por isso mesmo -,
mas são trabalhadores que vieram também discutir o
problema das empresas, dos empresários e dos pa trões. Por tan to, não se tra ta de uma po si ção sus pe i ta
de alguém que está aqui que ren do ti rar van ta gens da
crise. Por isso, expresso publicamente o meu apoio à
proposta de cons ti tu i ção do fó rum. No en tan to, Se nador Eduardo Suplicy, acredito que poderíamos fazer
algo mais rapidamente, por que a pre o cu pa ção na ci onal aí está; não é apenas deles, mas, sim, de todos
nós. Os jornais estão recheados de informações a
respeito da cri se na in dús tria ae ro náu ti ca. V. Exª acaba de se referir ao assunto, e não estou querendo si nalizar com isso nenhum diagnóstico sobre crise na
Varig nem em companhia nenhuma; mas hou ve uma
mudança absolutamente importante no comando da
Varig, conforme acabo de saber. Há uma crise que
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precisa ser encarada. Se amanhã o assunto não for
amplamente discutido, na tu ral men te o Po der Exe cu tivo estará debruçado sobre o problema e terminará
chegando a uma proposta que poderá ser ótima. Na
realidade, não se trata de pretender usurpar o território de responsabilidade do Poder Executivo ou nele
ingressar. Como foi dito há pouco, à semelhança do
que houve nos Estados Unidos, que nos servem de
exemplo para tan tos as sun tos, quan do ocor reu a desregulamentação da aviação comercial naquele País,
o Senado americano instituiu uma comissão especial
que foi a precursora e a sinalizadora do conjunto de
medidas que deveriam ser recomendadas depois.
Assim sen do, per mi ta-me dizer a V. Exª que me proponho a assinar requerimento nesse sentido – com a
cer te za de que con ta rei com o apo io de V. Exª, da Senadora Heloisa Helena e da maioria dos companheiros desta Casa –, propondo a constituição de comissão especial que seria a semente desse fórum, seguramente amparado pela massa de dados que esses
trabalhadores podem oferecer, municiados pelas informações das empresas. Em contato com as entidades pró pri as do Po der Exe cu ti vo, es tou cer to de que o
Senado pode dar uma contribuição importante neste
momento. Está-se conversando mu i to so bre esse assunto, e algo precisa ocorrer o mais rapidamente possível. A minha proposta para escolher um atalho responsável entre o dia de hoje e o acontecimento de algum fato é discutir a formação de uma comissão especial nesta Casa que seja o embrião desse fórum
defendido pelos tra ba lha do res, cuja cri a ção in te res sa
ao País. Agradeço a V. Exª. (Palmas)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
A proposição de V. Exª encontra, dire ta men te, res paldo nos anseios dos aeronautas, dos aeroviários e de
todos aque les que tra ba lham na avi a ção co mer ci al civil bra si le i ra e cha mam o Se na do Fe de ral para o exercício do nosso dever e da nossa responsabilidade diante de setor tão importante da economia brasileira,
com enorme repercussão na balança de pagamentos, no turismo brasileiro, no desenvolvimento da
rede de hotelaria e assim por diante. Acrescente-se
ainda a importância do setor do ponto de vista dos
empregos gerados e da inter-relação da aviação civil
comercial com a in dús tria de aviões. O Bra sil hoje tem
na Empresa Bra si le i ra de Aeronáutica (Embra er) uma
importante indústria de aviões, e tudo isso se inter-relaciona. Nós, no Senado Federal, estamos
acompanhando de perto tudo o que acontece no desenvolvimento da Embra er, res sal tan do-se a aprovação de empréstimos e operações internacionais que
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propiciaram o desenvolvimento da empresa. Tudo
isso faz com que tenhamos, sim, de servir de catalisa dores deste fórum. Então, a proposição de V. Exª faz
todo sentido. E note-se que, nes se fó rum, é essencial
a participação não apenas dos dirigentes acionistas
das empresas, mas também do Governo e dos repre sentantes dos trabalhadores dessas empresas. Isso
é fundamental.
Senador Geraldo Melo, com respeito a sua observação so bre a cha ma da pro po si ção de céu aber to,
neste último domingo, o Presidente do Conselho de
Administração da Varig, Jorge Hilário Gouvêa Vieira,
afirmou que lá fora ninguém fala em open sky, a não
ser os Estados Unidos, porque eles são fortíssimos.
Ora, ainda há poucos dias, em “Fusão e Competição
nos Céus”, a Pre si den te Gra zi el la Bag gio, do Sin di cato Nacional dos Aeronautas, havia assinalado que,
ten do em vis ta que as qua tro gran des em pre sas aé reas nor te-americanas que ope ram em céus e ae ro portos brasileiros possuem mais de 2.200 aviões, en quan to nos sas qua tro gran des em pre sas aé re as possuem apenas 204 aviões – menos do que 10% -, há
que se ter a devida consideração na hora de colocar
gigantes extraordinários competindo com as empre sas nacionais, que ainda têm enorme caminho até
chegarem ao estágio de maturidade das empresas
norte-americanas.
Ressalto que, tanto na carta dos aeronautas
quanto no artigo de Graziella Baggio, observo uma
atitude de equilíbrio, de conhecimento, de profundi dade e de real interesse na melhoria da situação, ao
mesmo tempo em que defendem uma competição
que acarrete maior eficiência empresarial e custos
menores.
Assinala Graziella Baggio, assim como o documento dos trabalhadores, que, segundo os dados do
DAC, a receita por funcionário saltou de pouco mais
de US$31 mil, em 1989, para cer ca de US$170 mil em
1998, representando crescimento real de 448%, o
que denota extraordinário aumento da produtividade
do trabalhador brasileiro na aviação civil. Então, falta
o Governo fazer a sua parte, realizando aquilo que se
faz necessário.
Srs. Senadores, destaco ainda outra preocupação dos aeronautas e ae ro viá ri os que le ram a en tre vis ta
do Presidente da Embratur, Caio Luiz de Carvalho, no
jornal O Estado de S.Paulo, edição de ontem. Ele dizia
que um dos pontos do plano de turismo seria a liberação para empresas estrangeiras criarem rotas extras
para des ti nos hoje do mi na dos pe las com pa nhi as na ci onais, como a Amazônia, o Nordeste e o Pantanal. Se -
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gundo Caio de Carvalho, a intenção seria aumentar a
concorrência, diminuindo-se os preços. Dessa forma,
Senador Geraldo Melo, há pouco liguei para ele, externando minha preocupação quan to a esse pon to: se ria a
proposta do céu aberto? Primeiramente, ele resolveu
re ce ber na sede da Embra tur, às 18 ho ras e 30 mi nu tos,
a mesma co mis são que di a lo gou com V. Exª, dos Pre sidentes das entidades citadas. Contudo, ele me adiantou: “Pode transmitir a eles que a minha pro pos ta não é,
absolutamente, a de se abrirem os céus brasileiros. É
apenas uma proposta – ele vai explicar em ma i o res deta lhes – de pos si bi li tar a re a li za ção de vôos charter para
alguns lugaresespecíficos”. Mas isso, certamente, será
melhor discutido.
A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT -AL) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Concedo o aparte à Senadora Heloisa Helena.
A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT– AL) – Senador
Eduardo Suplicy, é claro que, com a presença de V. Exª
na tribuna, mais uma vez tratando do tema, até não haveria a necessidade de fazer o aparte. Várias vezes,
nesta Casa e nas Comissões V. Exª já tem chamado a
atenção para o tema. Mas, como o Senador Romeu
Tuma e o Senador Geraldo Melo, eu não poderia deixar
de falar da importância da constituição desse fórum,
pela relevância do tema para a segurança nacional e,
muito especialmente – e aqui falo em nome de todos os
companheirose companheiras do PT e do PDT, do nosso Bloco, que V. Exª tão bem, na condição de Vice-Líder, tem representado –, pela importância da criação de um atalho, como muito bem chamou o Senador,
Vi ce-Presidente des ta Casa, Ge ral do Melo, a fim de que
possamos discutir com todos os agentes do processo
as ações emergenciais. O que há de mais grave neste
País – daí a importância da comissão especial pro pos ta
por V. Exª, Senador Ge ral do Melo -, in fe liz men te, é que
só se buscam atalhos diante de tragédias. A criação
dessa comissão evitará que o Congresso Nacional, o
Senado Federal, no cumprimento do seu papel, tenha
que optar por atalhos dolorosos, frente ao trágico, a um
grande acidente, em função da complexidade das relações de tra ba lho, tan to em ter ra como nos céus. Por tanto, sa ú do o pro nun ci a men to de V. Exª e, mu i to es pe ci almen te, ao Se na dor Ge ral do Melo. Com a cri a ção des se
fórum nacional de aviação civil, deveremos ter uma
ação emer gen ci al com uma al ter na ti va mu i to cla ra, concreta, para que o atalho seja viabilizado não por uma
tragédia, pois elas podem acontecer a qualquer momento. V. Exª, nós, todas as entidades aqui presentes,
as trabalhadoras e trabalhadores do setor, à luz da par-
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ticipação de todos os envolvidos no processo, e não
ape nas do in te res se em pre sa ri al de um ou de ou tro setor, jun tos po de re mos ob ter uma pro pos ta con cre ta, clara e eficaz, que minimize os efe i tos tão per ver sos da ausência do Estado e das instituições num debate tão importante como esse. (Palmas)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço o apoio de V. Exª, Senadora Heloisa Helena,
a esta causa. Inclusive, Se na dor Ge ral do Melo, gos ta ria
de propor redigíssemos o requerimento da constituição
da co mis são es pe ci al do Se na do, as si na la da por V. Exª,
para examinar toda a problemática da aviação civil.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª me permite um aparte, nobre Senador Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ouço V. Exª, nobre Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª e os eminentes Senadores que o
apartearam já abordaram todos os aspectos do tema
que o traz à tribuna. Como re pre sen tan te de Mato Grosso do Sul, um ho mem do Cen tro-Oeste, pos suo uma visão do interior do Brasil, e sei o quanto é importante a
aviação na defesa da soberania nacional. A aviação,
em qualquer país do mundo, especialmente num país
de dimensão continental como o Brasil, desempenha
um papel relevante, importante, estratégico no desen volvimento de qualquer na ção. No Bra sil, há qua tro empresas de aviação. Será que vamos permitir que essas
empresas sucumbam? Que aeroviários e aeronautas
que trabalham há muitos e muitos anos padeçam? Se
não tomarmos providências imediatas, que bandeira
iremos ver tremular nos céus deste País? Da Amazônia, ainda desconhecida por nós, do Nordeste, do Sul,
do Cen tro-Oeste, en fim, da Pá tria bra si le i ra, que ban deira tremulará em nossos céus? As bandeiras de empre sas estrangeiras, que, com toda certeza, estão prestes
a adquirir as empresas nacionais? Senador Eduardo
Suplicy, o debate desta tar de é al ta men te sa lu tar. Pre cisamos criar esse fórum, uma comissão permanente,
para que aqui seja debatido o que está afligindo, e buscar mos a so lu ção para o pro ble ma das em pre sas na cionais; senão teremos um País sem empresas. Temos
quatro empresas e, como lemos nos jornais, há gente
querendo fundi-las. Precisamos fortalecer essas em pre sas, ver o que está acontecendo. Senador Eduardo
Suplicy, a sociedade exige essa atitude, ela indaga se
há crise, já que os aviões vivem superlotados e parte
dessa sociedade reclama que há poucas rotas, que os
aviões cortam os céus do Brasil com assentos vazios.
Os aeronautas e aeroviários, os que mourejam e vivem
da avi a ção e os que tra ba lham em ter ra, no se tor de se-
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gurança, estão de parabéns. Este País também é criticado porque só age depois da porta arrombada. Precisamos agir com antecedência, e o Senado cumprirá
sua missão se to mar a di an te i ra. Cum pri men to V. Exª e
todos os oradores que me antecederam, hipotecando
minha solidariedade a essa discussão que, com certeza, vai redundar em benefícios para o Brasil, para os
trabalhadores e para a sociedade brasileira. Era o que
eu tinha a dizer. Obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Ramez Tebet.
Creio que é muito importante aprofundar nossos
estudos a respeito da situação, já que, ao longo da última década, tantos custos foram cortados, inclusive
para diminuir gastos com pessoal. Em 1989, 35% das
despesas de empresas aéreas eram com pessoal; e,
em 1999, esse custo ba i xou para apenas 18%.
Há uma disparidade de tratamento. Enquanto as
empresas nor te-americanas, em re la ção ao seu fa tu ramento, pagam im pos tos na ordem de 7,5%, as empresas brasileiras pagam cerca de 35%, mas o que realmente tem pesado extraordinariamente nesses últimos
anos é o pagamento do serviço da dívida dessas empresas, decorrente de taxas de juros excepcionalmente
altas que têm caracterizado a economia brasileira.
Quero cumprimentar todos os aeronautas e aeroviários que se mobilizaram e vi e ram a Bra sí lia dis cu tir o
problema com o Congresso Nacional.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – V. Exª me
concede um aparte, Senador Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ouço V. Exª, Senador Moreira Mendes, com muita honra.
O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Emi nen te Senador, ainda que tardiamente, ainda que não tenha ouvi do por in te i ro o pro nun ci a men to de V. Exª, como te nho
uma li ga ção de cer ta for ma es tre i ta com este seg men to,
posso, da sua conclusão, avaliar o tema. Senador, concordo plenamente com seu posicionamento. É preciso
encontrar uma saída para a questão das companhias
aéreas nacionais, porque há grande desigualdade na
concorrência com empresas estran ge i ras, por for ça dos
tratados internacionais, que devem ser respeitados. É
preciso criar mecanismos que, efetivamente, tornem as
empresasaéreasnacionais mais competitivas.Aproveito o opor tu no pro nun ci a men to de V. Exª, com o qual me
solidarizo in te i ra men te, para lem brar tam bém a ame a ça
que paira sobre um segmento que represento, o dos
agentes de viagem. As comissões recebidas por esses
agentes de viagem devem sofrer uma diminuição por
força até da redução de custos, assunto tão bem abor-
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dado por V. Exª. As companhias aéreas, no afã de conter custos, estão cogitando a di mi nu i ção das co mis sões
de agen tes de vi a gem, que são, na sua ma i o ria, pe quenos empresários, havendo até empresas de cunho fa miliar. Se isso ocorrer, sem dúvida, causará desemprego generalizado no setor dos agentes de viagem.
Então, entendo que devemos encontrar uma saída, ob servando, sobretudo, a dependência da população da
região amazônica em re la ção ao trans por te aé reo. Mas
é preciso que se coloque na discussão desse problema
a situação dos pequenos agentes de viagem espalhados por esse imenso Brasil. Parabenizo V. Exª pelo
oportuno pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado,SenadorMoreira Mendes. É importante
o registro de V. Exª, acrescentando um aspecto relativo
à situação das empresas de tu ris mo e que, como agentes, normalmente empregam um grande número de
pessoas. Isto, obviamente, é parte desta discussão a
respeito da aviação ci vil aé rea bra si le i ra. Para for ta le cer
essas empresas, inclusive sem qualquer re ce io de concorrência entre elas, faz-se necessário estabelecer cri térios de concorrência com empresas internacionais.
Até porque o Governo brasileiro possibilitou o ingresso
de diversas empresas internacionais sem uma devida
contrapartida quanto a possibilidades brasileiras no ex terior, de preservaçãoe defesa dessas empresas e dos
empregos, que de vem ser con si de ra dos numa vi são de
médio e de longo prazos.
Saúdo, portanto, o apoio de todos os Senadores
que assim abraçam a pro pos ta de fa zer do Se na do Federal o fórum para o debate relativo à empresa civil aé rea brasileira.
Muito obrigado.
(Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Eduardo Su plicy, o Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Roberto Saturnino.
O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Sa tur ni no) – A Presidência manifesta a satisfação da Casa com a presen ça, de forma organizada, dos aeronautas e aeroviários,
que vieram nos tra zer uma questão grave, a ser enfrentada an tes que ocor ra com a avi a ção ci vil bra si le i ra o que
aconteceu com a nossa Marinha Mercante.
Con ce do a pa la vra a Se na do ra Ma ri na Sil va. (Pa usa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Na bor Jú ni or. (Pa usa.)
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Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos. S.
Exª dispõe de 18 minutos até o término da sessão.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Agradeço muito a advertência de V. Exª.
Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores, não dispondo
hoje sequer dos 20 minutos que me angustiam muito,
gostaria de relembrar um discurso que fiz aqui há pouco
tempo. Nesse discurso, re cu ei até os anos 50, para mostrar como o Governo Brasileiro, eivado de despotismo e
de autoritarismo, desde as suas arcaicas raízes coloniais, estabeleceu há muito tempo uma estratégia. Parabenizo o Presidente da Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães, por ter se mostrado muito hábil na condução
deste jogo. Naquela ocasião,reportei-me a um dualismo
instaurado na economia brasileira e que se vai repetindo
ao longo de nossa História.
Creio que, mais uma vez, funcionou aquilo que
chamei de ditadura bipartilhada, compartilhada. No Brasil, não existe ditadura. Talvez nunca tenha existido. Mas
há uma di vi são de tra ba lho en tre di ta do res. Por exem plo,
na década de cinqüenta, o Brasil foi dividido em face da
discussão polarizada entre dois pontos: desenvolvimentistas, favoráveis à Cepal; e monetaristas, favoráveis ao
FMI.
Quando o mundo debatia as questões referentes
ao socialismo e ao capitalismo, o País entrou numa discussão menor. Essa discussão conseguiu tomar conta
de pra ti ca men te todo o es pa ço da fala, do diá lo go, do debate neste País. De acor do com aque le que de po is se ria
Ministro, o Sr. Roberto Campos, a discussão entre monetaristas e estruturalista nada significavade importante.
Di zia ele no Chi le, por vol ta de 1958, que os mo ne te ra rista eram os estruturalistas no poder, que no poder os monetaristas vi ra vam es tru tu ra lis tas. Assim, eram fa ri nha do
mesmo saco.
De po is de 1964, vi mos uma ou tra for ma de mas carar a realidadee de estabelecer uma falsa dicotomia entre pontos de vistas opostos para obscurecer a dis cussão.
O Governo militar, uno, indivisível, também criou a
linha dura. Em determinado momento, a ela se referiu
Castello Branco dizendo: “Saia da sombra e venha lutar
à luz do dia.” Então havia essa divisão da ditadura militar
em dois grupos, os da linha dura e os liberais ditadores,
essa, totalmente falsa, pro va é que o Pre si den te da Repú bli ca e di ta dor na oca sião, Cas te lo Bran co, não co nhecia a linha dura e pediu para que ela saísse das trevas,
ela que, a todo mo men to, pa re cia ame a çar o Bra sil: “Se a
Câmara, se o Senado, se o Legislativo não aceitar essa
pro pos ta, a li nha dura vem e vai fa zer mu i to pior”. Foi as-
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sim que muitas conquistas antidemocráticas foram
realizadas.
Assistimos, há pouco tempo, ao desejo do Governo de retirar do Presidente do Congresso Nacional, Se nador Antonio Carlos Magalhães, a função de polarizador com o Poder Executivo e chamar essa discussão
para dentro do próprio Executivo. A articulação foi para
transformar o Ministro Pedro Malan em monetarista,
como se ele fosse antidesenvolvimentista, como se ele
fosse favorável ao FMI, tal como cinco décadas an tes se
dera no Brasil. O Ministro Pedro Malan não quis pres tar-se a esse papel, apesar de suas óbvias afinidades
com o FMI. Então o que ocorreu? Continuou-se aquele
jogo em que o Presidente do Senado Federal, Antonio
Carlos Magalhães, continuava a exercer o seu papel, às
vezes parecendo se opor ao Executivo, outras vezes
concordando com o Executivo para vencer e para impor
ao Legislativo a vontade oculta, latente, talvez envergonhada do Poder Executivo.
Agora fomos envolvidos pelo mesmo jogo, com o
mes mo te a tro, em di ver sos atos – e a al guns de les as sistimos aqui – a respeito do salário mínimo. Realmente,
senti na sua plenitude aquilo que é saber fazer política.
Nós da Oposição não sabemos fazer política. Por exem plo, agora, na questão do salário mínimo, nem sequer
entendemos o jogo que se desenrolava e que nos con duzia e que nos determinava o comportamento.
Certo dia, quando o nosso Presidente, Senador
Antonio Carlos Magalhães, saiu do Palácio do Planalto,
após mais de um mês de luta, de disputa, de brigas e de
querelas, com o PMDB crescendo e querendo assumir
esse papel de pólo oposto, em oposição aparente ao
Executivo, ouvimos S. Exª declarar: “só não praticamos
sexo”, ele e o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Assim sendo, aque las bri gas, aque las querelas, aqueles
atritos eram meramente teatro e talvez nunca tenham
sido para valer. É o que penso.
O que foi combinadonaquela ocasião? De acordo com a Srª Te re sa Ter-Minassian, representante do
FMI, o sa lá rio mí ni mo no Bra sil ti nha de ser de mí se ros
R$151,00. A Srª Teresa ba teu o mar te lo, re pe tin do isso
em Se at tle e em Nova Ior que. O sa lá rio mí ni mo es ta va
fixado em R$151,00, qualquer que fosse, obviamente,
a postura do Le gis la ti vo. Nós aqui ape nas tí nha mos de
referendar aqui lo que a Srª Te re sa Ter-Minassian ha via
determinado como ex pres são do po der dos po de res, o
FMI. Para que os míseros R$151,00 fossem aprovados, estabeleceu-se um teto. O piso foi R$151,00 –
não pode haver salário mais baixo – e o teto, mí seros
R$177,00. Se lu tássemos como lu ta mos pelos
R$177,00, a nossa vi tó ria se ria de Pir ro. Estaría -
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mos sen do der ro ta dos, por que mes mo que o Bra sil
con se guis se alcan çar um salário míni mo de
R$177,00 men sa is, es ta ria aba i xo da que le do Uruguai, do Para guai e oito vezes menor do que o da
França.
No Ja pão, uma pes qui sa fe i ta em 1996 – ci tada no segundo volu me do li vro de no mi na do Os japo ne ses e a his tó ria do Ja pão (p. 284) – re ve la que
a média dos gas tos de um ca chor ro no refe ri do
país é 18.500 francos france ses por ano, ou seja,
US$3,5 mil. Nessa ces ta bási ca do ca chorro ja ponês, está incluído massa gem re la xan te, sau na e,
naturalmente, atendimento psico ló gi co. Portan to,
US$300 por mês é o que rece be em média um cachorro ja ponês para cuidar de sua existên cia, de
sua sobrevida. E nós aqui, lutando por R$177!
O PIB brasileiro de 1940, desde quando foi
instituído o salá rio mí nimo, aumen tou 22,4 vezes,
ou seja, 2.140%. Nes se perío do, a po pulação brasileira cres ceu qua tro ve zes, isto é, 300%. O PIB
per capita bra si le i ro cresceu 5,6 vezes, o que corresponde a 460%. A PEA ocupa da bra sileira cresceu 4,6 vezes, por tanto 360%. O PIB por PEA ocupada bra sileira cres ceu 4,9 vezes. O salá rio mí nimo brasileiro de cresceu 48%, de acordo com a
Carta Ca pi tal. Mas há peque nas divergências: na
Carta Ca pi tal consta que cor res pon de a 52% do
salário mínimo de 1940. De acor do com Mário
Pochmann, da Univer si da de de Campinas, o sa lário míni mo decres ceu não ape nas 48% mas 69%,
enquanto o PIB brasi le i ro aumen tou 22,4 vezes. O
salário mí nimo, por tanto, teria decres ci do, de
acordo com Mário Poch mann, 69%, e hoje cor responde a 31% do que era em 1940. Fi nalmente, o
Dieese afir ma que o sa lário míni mo bra si le i ro decresceu 73% en tre 1940 e 1999 e corresponde a
27% do que era em 1940.
E nós caímos nessa esparrela.
Colocaram um teto e um piso mui to bem ar quite ta dos, com uma po lí ti ca mu i to in te li gen te, que nos
imprensou entre um piso de R$151,00 e um “maravi lho so” teto de mi se rá ve is R$177,00 e fin gi ram que
estavam brigando para oxigenar essa dicotomia a
que me refiro, essa falsa briga entre o Pre sidente
do Poder Le gislativo e o Presidente do Poder Executivo. Saem de lá e dizem: só não fizemos sexo.
Que briga é essa? Que discre pân ci as são essas? São muito bem arquitetadas. Estão de parabéns aque les que ar ma ram essa es par re la na qual
nós todos da Oposição ca ímos.
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Eu que havia fe ito aquele dis curso há mu ito
tempo logo percebi de que se tratava. Mas o que eu
podia fazer? Nós estamos numa armadilha. Temos
que escolher sempre en tre o pés simo, R$177,00, e
o pior ainda, R$151,00. A nós cabe apenas esco lher entre o pés simo e o pior ain da. Somos, portan to, pri si o ne i ros des sa ar madilha que, com mu i ta ha bilidade, com muita agilidade, com mu i ta ve lha ca ria
política, essa po lítica que me desagrada, esse tipo
de política que me desagrada, conseguiram imobi li zar, congelar, hip notizar toda a Oposição, que, en tre o péssimo e o pior ainda, ado tou o pés si mo e foi
derrotada no péssimo: R$177,00. E aqueles que,
de po is de tanta trama, depois de tanta prestidigita ção, depo is de tan ta hip no se coletiva, conseguiram
que aprovássemos, às duas ho ras da ma dru ga da, o
sa lá rio mi se rá vel de R$151,00 por mês também ti veram uma vi tória de Pirro, porque não é possível
que um país como o Brasil possa se de senvolver e
sair desta situação com uma multidão ganhando
R$151,00, ou menos, por mês. Como um país pode
ser rico com uma população toda pobre, com exce ção de 10%? Dez por cento po dem fazer a riqueza
de um país? É óbvio que não. Então, quero apenas
dizer da minha angústia e da minha insatisfação.
Vou terminar, Sr. Presidente, pois sei que meu
tempo esgotou e o da sessão também.
Já foi dito por alguém que pen sava muito melhor do que consegui pen sar na minha vida que é a
conscientização daquilo que está acontecendo que
nos angus tia. A nossa in teligência do processo é
que nos angustia.
Então, eu estava, ali, às duas da madrugada,
mais angustiado do que mui tos dos meus Colegas
que não ha vi am per ce bi do que es ta vam lu tan do de nodadamente para con seguir R$177,00. Foi uma
derrota ób via. De modo que não pude falar, não
pude fazer uma proposta al ternativa, porque seria
até ridícula uma proposta que se aproximasse da
dignidade e da decência. Não há es pa ço para a dignidade, não há es paço para a decência, não há es paço para a transparência.
Portanto, continuaremos a assistir a essa triste
dicotomia, a essa triste divisão de trabalho. É uma
ditadura compartilhada, em virtude da qual sofre o
povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino) – O
Sr. Senador Osmar Dias enviou à Mesa proposições
co-representativo de governo, não pareceram en contrar, até hoje, qualquer utilidade para a participa -
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ção popular na condução das re la ções in ter na ci o nais. Entretanto, a história con tem po râ nea vem se encarregando de demonstrar os perigos de tal concepção.
Por um lado, sabe-se que, em razão da complexidade das relações intergovernamentais e dos as pectos extremamente específicos que as caracterizam, torna-se em determinados momentos inconveniente o de ba te pú bli co da política ex ter na na ci o nal. A
re la ção en tre Esta dos so be ra nos é ex tre ma men te delicada em suas múl ti plas nu an ces. Por outro lado, entretanto, a última década do século XX trouxe profundas transformações à própria natureza das relações
internacionais. Se antes eram a segurança e as questões bélicas o pon to fo cal da for mu la ção das po lí ti cas
externas nacionais, no que os teóricos das relações
internacionaiscostumavamchamar de “high politics”,
hoje fo ram os te mas da “low po li tics” como o co mér cio
internacional, o meio ambiente, e os direitos humanos, alçados ao primeiro plano nos foros negociadores internacionais. Tal transformação, aliada ao notável avanço verificado no campo das comunicações,
gerou uma demanda entre os atores sociais e agentes econômicos por uma maior transparência na formulação das políticas ex ter nas na ci o na is, tra di ci o nalmente reservadas à con du ção, mu i tas vezes cercada
de segredo, pelas instâncias competentes do Poder
Executivo.
II – Dispositivos constitucionais
No caso do Brasil, a Constituição de 1988 atribui
ao Poder Executivo competência privativa para manter
relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, bem como celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referen do do Con gres so Na ci o nal (art. 54, in ci sos VII e VIII).
Ao Parlamento cabe aprovar os atos internacionais firmados pelo Presidente da República ou seu Plenipoten ciá rio, à luz do art. 49, in ci so I, ca ben do-lhe, tam bém,
se gun do o in ci so II, au to ri zar o Pre si den te da República
a declarar guerra e celebrar a paz, conforme segue:
Art. 49. É da competência exclusiva do
Congresso Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio nacional;
II – autorizar o Presidente da República
a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir
que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporaria-
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mente, ressalvados os casos previstos em
lei complementar; (...)
No que tange à aprovação de tratados e demais
atos internacionais, o procedimentoparlamentar tem se
limitado apenas à sua aprovação ou rejeição in totum.
Isto porque, tendo em vista óbvias razões de ordem
prá ti ca, não seria possível a um país aprovar emendas
a um tra ta do in ter na ci o nal ne go ci a do em âm bi to mul ti lateral. Com efeito, tal prática, se adotada por todos os
Estados contratantes, haveria de gerar um completo
caos na con vi vên cia in ter na ci o nal, tor nan do im pos sí vel,
do pon to de vis ta prá ti co, qual quer pre vi si bi li da de quanto à ratificação ou modificação de textos acordados ao
longo de inúmeras reuniões e muitas vezes difíceis ne gociações.
Assim, terminada a negociação de um tratado,
tem o Presidente da República, que a iniciara, a facul dade de dar ou não prosseguimento ao processo de
sua internalização no Direito Interno. Com exceção das
convenções internacionais do trabalho, que por sua natureza obrigam a sua submissão à aprovação do Parlamento Nacional, nos demais ca sos tan to pode o chefe
do go ver no man dar ar qui var o pro du to de uma ne go ci ação bi la te ral ou co le ti va, se o jul gar in sa tis fa tó rio, quan to
determinar estudos mais aprofundados na área do Executivo, e submeter, quando melhor lhe pareça, o texto à
aprovação congressual. 1
Os recentes esquemas de integração regional,
como o Mercosul, representam, entretanto, casos es pecialíssimos, uma vez que seus instrumentos jurídi cos emergem de um Acordo-Quadro anterior, como é
o Tratado de Assunção, o qual proclama a intenção
inequívoca dos Estados membros de procederem a
um processo de integração, para o qual faz-se neces sária a celebração de vários protocolos adicionais ao
Acor do ini ci al. Assim sendo, a presunção é a de que é
do interesse dos Estados signatários a célere aprovação congressual dos atos internacionais firmados no
âm bi to do pro ces so integracionista.
Na prática, entretanto, isso nem sempre ocorre.
Por vezes o instrumento negociado acaba por sofrer
restrições de setoresinteressados e os Governos op tam por sustar a sua tramitação no Congresso Nacio nal. Exem plo dis so é o Có di go Adu a ne i ro do Mer co sul,
que, aprovado pela Câmara dos Deputados, aguarda
há aproximadamentedois anos o seu exame pela Co missão de Relações Exteriores do Senado, enquanto
certos detalhes técnicos são renegociados.
Se em nenhum caso poderá o Presidente da
República manifestar o consentimento definitivo em
relação ao tratado sem a aprovação do Congresso
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Nacional, por outro lado tal aprovação não o obriga à
ratificação. Conforme assinala Francisco Rezek,
“Isto signi fi ca, nou tras palavras, que a vontade nacional, afirmativa quanto à assunção de um compromisso externo, repousa sobre a vontade conjugada dos dois poderes políticos. A vontade individualizada de cada um deles é necessária, mas não suficiente”2.
A decisão do Congres so Na ci o nal é formalizada
por meio de um decreto legislativo, promulgado pelo
presidente do Senado Federal, e publicado no Diário
Oficial da União. O decretolegislativo não rejeita nem
al te ra o tra ta do. Exem plos de rejeição são ra rís si mos,
mas, nesse caso, caberia apenas uma comunicação,
mediante mensagem, ao Presidente da República.
Entre os raros casos de desaprovação pode-se destacar, a título de exemplo, o tratado argentino-brasileiro de 25 de janeiro de 1890, so bre a fron te ira das Missões, rejeitado pelo plenário do Congresso
em 18 de agos to de 1891, por cen to e qua ren ta e dois
votos contra cinco 3.
A dou tri na di ver ge no que diz respe i to à possibilidade de al teração do tratado quan do de sua tramitação no Congresso Na cional. Sustenta uma das
correntes que, caso o tratado admita re ser vas, poderá o Congresso Nacional aprová-lo com restrições, as quais o Po der Executivo traduzirá em reservas no momento da ratificação. Do mesmo
modo, poderá aprová-lo com declaração de de sabono às reservas acaso fe itas na as sinatura, e que
deixarão de ser confirmadas, portan to, na ratificação. Foi neste sentido o parecer de 1962 do emi nen te ju ris ta Ha rol do Val la dão, quan do con sul tor jurídico do Itamaraty 4.
Alguns fatos histó ri cos narrados pelo Prof.
Amado Luiz Cervo per mite-nos supor que, à época
do regi me monárquico no Brasil, desempenhava o
Poder Legislativo um papel de maior protagonismo
na formulação de nossa política externa. Considerando o Tratado de Comércio e Navegação firmado
com a Ingla ter ra em 1827, as sim como um cer to número de outros instrumentos comerciais, celebrados à época da independência, lesi vos aos interesses na ci o na is, o Se na do não he si tou em re je i tar por
unanimidade a renovação do Tratado de Comércio
com a Áustria daquele mesmo ano. Assim também
foi rejeitado pela Câma ra dos Deputados o Tratado
de Comércio com Portugal, celebrado em 1836,
que nem sequer pas sou pelo cri vo do Se na do. A rejeição des tes tra ta dos pelo Par la men to exer ceu notável influência sobre a formulação de diretrizes de
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nossa política externa, levando o Go ver no a não mais
celebrar tra ta dos de co mércio com as grandes potên cias, visto que elas não observavam o princípio da reciprocidade e que faziam valer as estipulações ape nas a seu favor 5.
Mais uma vez faz-se necessário distinguir, neste contexto, os atos internacionais advindos do pro ces so de in te gra ção dos de ma is. Con cor dam os teó ricos da integração quanto ao status especialíssimo
que assumem os Estados par ti ci pan tes de tal proces so, em relação a terceiros países6. Em seminário re alizado pelo Conselho Brasileiro de Relações Interna ci o na is e pela USP em São Paulo, em 1993, as si na lava o eminente ju ris ta Luiz Ola vo Bap tis ta que, no processo de negociações do Mercosul, vem ocorrendo
um curioso fato no que diz respeito a determinadas
matérias de âmbito interno: decisões vêm sendo to madas pelos negociadores do Mercosul em nível
quadripartite, e internalizadas por via de portarias mi nisteriais, de tal forma que o centro de decisões é
transferido, por vezes, para um foro intergoverna mental, com prejuízo da competência legislativa do
Con gres so Na ci o nal, que nem se quer tem a pos si bi lida de de acom pa nhar to dos es tes pro ces sos de ci só rios que se desenrolam nos múltiplos foros negociado res do Mercosul. Trata-se aqui de uma situação sui
generis, porém própria dos processos de integração.
É interessante ressaltar, neste contexto, a existência
de uma Comissão Mista do Mercosul no seio do Con gres so Na ci o nal. A Comissão é integrada por legisla dores representantes do Parlamento Brasileiro na
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, órgão
pre vis to pe los Tra ta dos de Assun ção e pelo Pro to co lo
de Ouro Preto, o qual não dis põe, en tre tan to, de real
poder de controle sobre o processo negociador.
III – Competência privativa do Senado Federal
nas relações exteriores
Ao Senado Federal cabem, es pecificamente,
certas atribuições no campo das relações internacio na is con for me pre ce i tos cons tan tes dos in ci sos IV e V
do art. 52 da Constituição Federal. São elas: aprovar
previamente, por voto se cre to, após ar güi ção em sessão se cre ta, a es co lha dos che fes de mis são di plo máti ca de ca rá ter per ma nen te; e au to ri zar ope ra ções externas de natureza financeira, de interesse da União,
dos Estados, do Dis tri to Fe de ral, dos Territórios e dos
Municípios.
Quanto à intervenção do Senado na aprovação
de embaixadores, é interessante notar o exemplo da
re cen te praxis norte-americana, do uso, pelo Presi den te da Re pú bli ca, de en vi a dos ou emis sá ri os es pe-
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ciais para determinadas regiões. Foi assim que Thomas “Mack” McLarty, ami go pes so al e co la bo ra dor do
Presidente Clinton, tornou-se o seu “enviado para as
Américas”, aqui tendo mantido importantes contatos
políticos com vistas à conformação da ALCA. Tal mecanismo permite ao Presidente utilizar pes soa de sua
confiança pes so al no de sem pe nho de cer tas mis sões
de caráter internacional, sem que seu nome necessite de passar, conforme determina a Constituição,
pelo crivo do Senado.
A competência para a aprovação de operações
externas de natureza financeira foi uma inovação da
Constituição Federal de 1988, pro pos ta em vir tu de do
surpreendente endividamento ex ter no do País, dí vi da
esta contraída ao longo de vários anos e sem o co nhecimento e controle do Congresso Na cional.
Tanto a Câmara como o Senado possuem comissões especializadas rationae materiae , destinadas ao estudo e análise das matérias a elas encaminhadas, antes da votação em plenário. As matérias
relativas às ope ra ções ex ter nas de natureza financeira, de in te res se da União, dos Esta dos, do Dis tri to Federal, dos Territórios e dos Municípios, recaem sob a
competência da Comissão de Assuntos Econômicos.
Já as relações internacionais, em sua dimensão política e comercial, com pe tem à Co mis são de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. O Regimento do Senado atribui também a esta Comissão o tratamento dos
temas afeitos à segurança nacional, como as ques tões fronteiriças, por exemplo.
A par da análise e apro va ção dos atos in ter na cio na is e da apro va ção da es co lha fe i ta pelo Pre si den te
da República dos che fes de mis são di plo má ti ca, cabe
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil para a coleta de informações sobre temas de sua competência; e convocar Ministros de
Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições 7 .
Neste contexto, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado vem abordando
temas como a segurança, particularmente nas áreas
fronteiriças da região amazônica; tendo ainda convidado autoridades do Po der Exe cu ti vo para discutir a
implantação de uma área de segurança no Mercosul.
Ou tros te mas que cons ti tu í ram ob je to de de ba te, com
a pre sen ça de re pre sen tan tes do Mi nis té rio das Re lações Exteriores, fo ram a ques tão da re cen te ten ta ti va
de golpe de Estado no Paraguai, e a guerra dos Bálcãs.
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IV – Controle dos atos internacionais por outros
parlamentos
Se procedermos a um estudo comparativo do
pa pel dos par la men tos no pro ces so de ra ti fi ca ção dos
tra ta dos in ter na ci o na is e de sua in cor po ra ção ao di reito interno, verificaremos que a maioria das Constitui ções naci o na is con di ci o na a ra ti fi ca ção dos atos inter nacionais à manifestação do Poder Legislativo, atri bu in do a es tes com pe tên cia, em grau va riá vel, para a
aprovação daqueles atos. Em muitos deles o Presi dente da República não poderá ratificar certos tipos
de tra ta dos, a não ser com au to ri za ção le gis la ti va. É o
caso da França, por exemplo. Em alguns outros pa íses, a Constituição enumera os tipos de tratados que
precisam ser aprovados pelo Parlamento para que
sejam ratificados. Na Bélgica, por exemplo, os trata dos comerciais e aqueles que ensejam qual quer al tera ção nos di re i tos ci vis devem ser submetidos à aprovação parlamentar; em Mônaco, os tratados que possuam algum dispositivo com repercussão cons ti tu ci o nal deverão ser apro va dos pelo Con se lho Na ci o nal; e
na Irlan da, si mi lar men te à nos sa Cons ti tu i ção Fe de ral
de 1988, todos os atos internacionais que envolvam
compromissos financeiros deverão ser submetidos à
aprovação do Parlamento.
Na Holanda, a aprovação parlamentar de um
tratado internacional será explícita ou tácita. No pri meiro caso, um projeto de lei que autoriza a ratifica ção do tratado é apresentado, discutido e votado de
acordo com o procedimento legislativo ordinário. No
segundo caso, o Governo envia o texto do tratado às
duas Ca sas, acom pa nha do de uma car ta em que so licita o seu assentimento. Considera-se aprovado o
tra ta do se ne nhu ma das duas Ca sas se ma ni fes tar no
8
prazo de trinta dias .
O exemplo norte-americano de intervenção parlamentar em ma té ria de tra ta dos in ter na ci o na is é dos
mais interessantes. Segundo a Constituição dos
Estados Unidos da América, todo tratado, para tor nar-se definitivo, deverá receber a aprovação do Se na do, ex pres sa por pelo me nos dois ter ços dos membros presentes. Essa prer ro ga ti va se explica se con siderarmos que o Senado americano, assim como o
brasileiro, é o defensor da independência dos Esta dos Membros da Federação. Sua intervenção limita,
portanto, os po de res do Presidente, que de ve rá buscar o apoio de certos senadores influentes para a
9
condução da po lí ti ca ex ter na . Além dos tratados propriamente ditos, pode o Presidente negociar acordos
que não são submetidos à aprovação do Senado. São
os chamados “acordos executivos”. O aumento no
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uso desse tipo de instrumento pelo Governo norte-americano foi objeto de severo ataque por parte do
Senado após o término da Segunda Grande Guerra.
Na ocasião, o Governo norte-americano assinara os
Tratados de Yalta, que faziam importantes concessões aos soviéticos em detrimento da China, na forma de acordos executivos.
O Senado insurgiu-se particularmente contra o
elemento de segredo presente nas tratativas do Governo com outros países, em violação ao próprio espírito da Constituição americana, que condenava
energicamente os tratados secretos1 0.
Com o crescimento do interesse popular pelos
temas de política externa nos Estados Unidos, estes
passaram a atrair as atenções dos parlamentares e a
integrar as pautas das campanhas eleitorais. A questão ambiental e a guerra do Vietnã fo ram sem dúvida
pontos de inflexão na agenda parlamentar norte-americana.
A atuação do Congresso na formulação da política externa americana veio a fortalecer-se com a importância de que pas sa ram a se re ves tir, nas últimas
décadas, as transações comerciais internacionais.
Com efeito, dispõe o Arti go I, Se ção VIII, cláu su la (3)
da Cons ti tu i ção ame ri ca na que ao Con gres so com pete (...) “Regular o comércio com as nações estrangeiras, entre os diversos Estados e com as tribos e índi11
os;” .Tal competência poderá ser delegada ao Presidente da República por meio da “via rápida”, ou “fast
track”, mecanismo pelo qual o Con gres so con ce de ao
Po der Exe cu ti vo, por um prazo limitado, po de res para
negociar um determinado tratado de comércio. Esse
mandato vem sendo repetidamente negado ao Presidente Clin ton, que o solicitara com vis tas às ne go ci ações da Área de Livre Comércio das Américas
(ALCA).
Já a Constituição da Argentina, cuja reforma leva da a cabo em 1994 po si ti vou a su pre ma cia do tra tado em relação ao ordenamento jurídico interno, nos
termos do artigo 75, incisos 22 e 24, manteve, ainda
assim, o controle dos atos internacionais pelo Con gresso Nacional, salvo no que diz respeito àqueles
tratados que versem sobre matéria da competência
privativa do Presidente da República.
V – Participação de parlamentares em foros de
negociação in ternacional
A in fluên cia dos Par la men tos nas re la ções in ternacionais vem ampliando-se em razão da crescente
participação de seus membros em organizações parlamentares de âmbito regional e internacional, tais
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como a União Interparlamentar e o Parlamento Lati no-Americano.
A par dessa tendência, é possí vel iden ti fi car-se
também um interesse maior entre os parlamentares
pelos rumos que tomam as relações internacionais.
Tal interesse decorre do fato de que tais relações já
não mais se resumem às grandes questões bélicas e
estratégicas. Com efeito, após o fim da guerra fria,
que dividiu o mundo em zo nas de influência opostas,
a agenda internacional volta-se essen ci al men te para
o comércio e os investimentos. Por conseguinte, as
decisões concernentes às relações internacionais
vêm produzindo cada vez maiores e mais profundos
impactos sobre a estrutura produtiva no interior dos
Estados-nações.
Possivelmente por essa razão, e dada a transcendência dos temas em discussão, capazes de afe tar a própria sobrevivência de certos setores produti vos do país, os parlamentares têm mostrado interes se em integrar as delegações brasileiras encarrega das de negociações em foros regionais e multilatera is, como a ALCA e a Organização Mundial do Comér cio (OMC). Também o Poder Executivo tem mostrado
maior flexibilidade com relação a essa participação,
consciente da importância de se legitimar, por meio
da presença de parlamentares como observadores
nas delegações, as decisões tomadas em tais foros.
Sa be mos que, en tre os te mas em dis cus são na Organização Mundial do Comércio, estão questões como
a agrícola, informática, propriedade intelectual, e ou tras capazes de afetar profundamente os esforços de
estabilização e desenvolvimento envidados pelo
país. O mesmo ocorre nas discussões em curso no
âmbito da ALCA, que vêm abordando temas como
compras governamentais e serviços, temas estes
destinados a ocupar o topo da agenda econômica in ternacional em futuro não muito distante.
O caso do Mercosul é sui generis, uma vez que
a participação parlamentar foi prevista nos próprios
tratados constitutivos do bloco: o de Assunção, de
1991, e o Protocolo de Ouro Preto, firmado em de zembro de 1994.
VI – Conclusões
É pa ten te o cres cen te an se io de par ti ci pa ção da
sociedade civil no processos decisórios internaciona is. Exemplo dessa tendência são os movimentos po pulares contrários à globalização presentes inicial mente em Seattle, por ocasião da fracassada Confe rência Ministerial da Organização Mundial do Comér cio (OMC), que lan ça ria a Ro da da do Mi lê nio 12, e mais
recentemente em Washington, quando da reunião do
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Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial 13.
As ra í zes de tais ma ni fes ta ções es tão, sem dú vi da alguma, no chamado “déficit de mo crá ti co” a caracterizar decisões capazes de provocar profundos impactos no dia a dia do cidadão comum. Daí a necessidade de criação de mecanismos que permitam a participação do Parlamento no processo decisório levado a
cabo nos foros internacionais.
A presença de parlamentares nos foros negociadores, como observadores, e a atu a ção das Comissões de Relações Exteriores de ambas as Casas do
Congresso Nacional de forma pró-ativa no que tange
às conferências agendadas pelas Nações Unidas e
outros órgãos in ter na ci o na is em pres ta ri am ma i or vi sibilidade ao processo decisório internacional. Para a
vindoura Conferência do Milênio, por exemplo, a realizar-se em setembro próximo, e que deverá abordar
a questão da reestruturação da Organização das Nações Uni das, ca be ria uma ati va par ti ci pa ção do Par lamento brasileiro, por meio da realização de debates e
audiências públicas, com a presença de representantes do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, das uni versidades e da sociedade civil. Dessas re uniões, que
pos si bi li ta ri am o exa me e a dis cus são do tema em pauta, poderiam resultar propostas e recomendações
ao Itamaraty, com vis tas a sub si di ar a po si ção bra si leira nas negociações.
Tais iniciativas para uma maior participação do
Parlamento na formulação da política externa brasileira outorgariam às decisões tomadas nos foros internacionais um novo patamar de legitimidade.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer rar os trabalhos, lembrando as Srªs. e aos Srs. Sena dores que constará da sessão deliberativa ordinária
de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a
seguinte

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, DE 2000
(Em regime de urgência-art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 265, de 2000)
Discussão, em tur no úni co, do Pro je to de Re solução nº 50, de 2000 (apre sen ta do pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Pare cer nº 443, de 2000, Relator: Senador Wellington Ro ber to, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos),
que autoriza a Empresa Brasileira de Correios e Telé grafos – ECT a elevar temporariamente seus limites
de endividamento para contratar operação de crédito
externo, com o BG Bank A/S–Dinamarca, no valor to tal equivalente a até DM 37.054.758,00 (trinta e sete
milhões, cinqüenta e quatro mil, setecentos e cinqüen ta e oito marcos ale mães), destinada ao financi amento parcial do Projeto de Automação do Sistema
de Triagem de Objetos Postais, que integra o Progra ma de Recuperação e Ampliação do Sis te ma de Te lecomunicações e do Sistema Postal – PASTE.
–2–
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 61, DE 1999

1 Ver Rezek, Fran cis co Direito Inter na ci o nal Pú bli co, São Paulo:
Saraiva, 1991, p. 68.
2 Idem, op. cit., p. 69.
3 Idem, op. cit., p. 70.
4 Idem, op. cit., p. 73.
5 Cervo, Amado Luiz e Magalhães, José Calvet de Depois das
Caravelas: as relações entre Portugal e Brasil 1808-2000 Bra sília: Edi to ra Uni ver si da de de Brasília, 2000, p. 173.
6 Ver De utsch, Karl Análise das Relações Internacionais, Brasília:
Editora Universidade de Bra sí lia, 1978.
7 Art. 90, in ci sos II e III do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.
8 Union Par le men ta i re Les Parlements dans le Monde Bruxelles,
Le Centre International de Documentation Par lementaire de
l’Union Inter par le men ta i re, vol II, 1987, p. 1446.
9 Idem, op.cit., p. 1446.
10 Griffith, Ernest S. O Sistema Americano de Governo Rio de
Janeiro: Edi to ri al Nór di ca, 1983, p.162.
11 Corwin, Edward S. A Constituição Nor te-Americana e seu Sig ni fi ca do Atu al Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1986.
12 Re a li za da em 30 de no vem bro e 01 de de zem bro de 1999.
13 Reuniões de abril de 2000.

Quarto dia de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 1999, tendo
como primeiro signatário o Senador Álvaro Dias, que dá
nova redação aos §§ 2º e 3º do art. 14 daConstituição Fe deral. (Direitos Políticos) tendo
Parecer sob nº 316, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Car los Wilson, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ,
comalteraçãoposterioraprovadapelareferidaComissão.

,

–3–
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 1995
Primeiro dia de discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 1995,
tendo como primeiro signatário o Senador Pedro Simon, que altera dispositivos constitucionais relativos
aos limites máximos de idade para a nomeação de ma-
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gistrados e ministros de tribunais e para a aposentado ria com pul só ria do ser vi dor pú bli co em ge ral, ten do
Parecer favorável, sob nº 267, de 1996, da Comis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Senador Ney Suassuna.
– 4–
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 1999
Primeiro dia de dis cus são, em pri me i ro tur no, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Senador Ademir
Andrade, que altera o art. 101 da Constituição Federal e dá outras providências (alternância de nomeações entre pessoas do sexo masculino ou feminino
para Ministro do Supremo Tribunal Federal), tendo
Parecer sob nº 575, de 1999, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Lúcio Alcântara, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
de redação, que apre sen ta, com vo tos con trá ri os dos
Senadores Álvaro Dias e Iris Rezende.
–5–
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 1999
Primeiro dia de dis cus são, em pri me i ro tur no, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 1999,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ra mez Tebet, que dá nova redação ao inciso II e à alínea “b” do
inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal
(aposentadoria baseada em parâmetros etários), tendo
Parecer sob nº 293, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Ma ria do Car mo Alves, fa vo rá vel, com as Emen das
nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta, com abstenções dos
Senadores Lúcio Alcân ta ra e Roberto Freire.
–6–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 109, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 109, de 1999 (nº 747/98, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Cultura II FM de Poços de Caldas
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Poços de Caldas,
Estado de Minas Gerais, tendo
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Parecer favorável, sob nº 736, de 1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pereira, com abs ten ção do Senador Geraldo Cândido.
–7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 181, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 181, de 1999 (nº 26/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces são da Rá dio Pre si den te Ven ces lau Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Presidente Venceslau, Estado de São
Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 902, de 1999, da Co missão de Educação, Relator: Senador Gilvam Bor ges, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
–8–
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 54, DE 1999
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 54, de 1999, de au toria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a
concessão do seguro-desemprego aos trabalhadores
da pesca, durante o período de defeso, e dá outras
providências, tendo
Pa re cer sob nº 447, de 2000, da Co mis são Di retora, Relator: Senador Geraldo Melo, oferecendo a
redação do vencido.
À ma téria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
–9–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2000
Discussão, em tur no úni co, do Pro je to de Re solução nº 29, de 2000 (apre sen ta do pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Pare cer nº 335, de 2000, Relator ad hoc: Senador Osmar
Dias), que autoriza a União a contratar operação de
crédito externo com o Banco Interamericano de De senvolvimento – BID, no valor equivalente a até cento
e oitenta e cinco milhões de dólares dos Estados Uni dos da América, de principal, destinada ao financia mento parcial do Projeto de Profissionalização de
Trabalhadores da Área de Enfermagem – PROFAE.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 ho ras e 37
minutos.)
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Ata da 60ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 17 de maio de 2000
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Pre si dên cia dos Srs. Ge ral do Melo, Ade mir Andra de e Car los Pa tro cí nio

É lido o se guin te:
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alva ro Dias –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Va la da res –
Arlindo Por to – Artur da Ta vo la – Ber nar do Ca bral –
Car los Be zer ra – Car los Pa tro ci nio – Car los Wil son –
Ca sil do Mal da ner – Djal ma Bes sa – Edi son Lo bão –
Edu ar do Su plicy – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto –
Ge ral do Cân di do – Ge ral do Les sa – Ge ral do Melo –
Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam Bor ges – He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re zende – Ja der Bar ba lho – Jef fer son Pe res – Jo nas Pi nhei ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José Alencar – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Jorge – José Ro ber to Arru da – Ju vên cio da Fon se ca –
La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lú cio Alcân tara – Lú dio Co e lho – Luiz Este vão – Luiz Ota vio – Luiz
Pontes – Luzia Toledo – Maguito Vi lela – Ma ria d o
Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro
Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti –
Na bor Jú ni or – Ney Su as su na – Osmar Dias – Paulo
Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon –
Ramez Tebet – Renan Calheiros – Ro ber to Fre i re –
Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá
– Ro meu Tuma – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do
– Thel ma Si que i ra Cam pos – Tião Vi a na – Wel ling ton
Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 71 Srs. Se nado res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
sessão.
Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra balhos.
O Sr. 1º Secretário em exercí cio, Se na dor Na bor Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

EXPEDIENTE
OFÍ CI OS
DO MINISTRO DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Nº 137/2000, de 11 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções re fe ren tes ao Re que ri men to nº 73, de
2000, da Se na do ra He lo í sa He le na.
Nº 142/2000, de 12 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções re fe ren tes ao Reque ri men to nº 163,
de 2000, do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos Requerentes.
Os Reque ri men tos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Expedi en te lido vai à pu bli ca ção.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.
É lido o se guin te:
R EQUERIMENTO Nº 272, DE 2000
Se nhor Pre si den te,
Requeiro, com fundamento no art. 74, I, do Regi men to Inter no, a cri a ção de co mis são tem po rá ria inter na, com pos ta de 11 Se na do res e igual nú me ro de
su plen tes, para, no pra zo de 120 dias, le van tar da dos
e in formações a respeito da crise na indústria ae ronáu ti ca bra si le i ra, bem como pro por con jun to de medi das e re co men da ções com vis tas à so lu ção do proble ma. Para a con se cu ção de seus ob je ti vos, fica fixa do o va lor de R$30.000,00 (trin ta mil re a is).
Sala das Ses sões, 17 de maio de 2000. –Ge raldo Melo – Edu ar do Su plicy.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re que ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia opor tu namen te, na for ma do Re gi men to.
So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que seo
rão li dos pelo Sr. 1 Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Na bor Jú ni or.
São li dos os se guin tes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141
COMPLEMENTAR, DE 2000
Autoriza o Poder Executivo a ins tituir o Fundo de Participação dos Servi do res e dá ou tras pro vi dên ci as.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ins tituir o Fundo de participação dos Servidores – FPS
destinado a ga ran tir um bô nus anu al a to dos os Ser vido res Ci vis do Go ver no Fe de ral.
Parágrafo único – O Fundo criado por esta lei
de ve rá obe de cer aos prin cí pi os da trans pa rên cia, publicidade, bem como ges tão par ti ci pa ti va.
Art. 2º Cons ti tu em re ce i tas do FPS:
I – 10% do cres ci men to real das re ce i tas tri bu tári as apu ra das men sal men te;
II – 3% do Imposto de Renda Re ti do na Fon te
dos Ser vi do res abran gi dos por esta lei;
III – 1% da re mu ne ra ção dos Ser vi do res abrangi dos por esta lei;
IV – dota ções or ça men tá ri as;
V – 10% da re ce i ta de to das as mul tas, apli cadas por Ser vi do res da Admi nis tra ção no uso de suas
atri bu i ções le ga is;
VI – receitas fi nan ce i ras;
VII – ou tras que vi vem a ser des ti na das ao fun do.
Art. 3% Os recursos do Fundo serão geridos
pelo se guin te Con se lho de Admi nis tra ção:
I – três re pre sen tan tes sin di ca is, den tre os sindi ca tos que pos su í rem o ma i or nú me ro de fi li a dos;
II – um re pre sen tan te do Con se lho Na ci o nal de
Contabilidade;
III – um re pre sen tan te do Con se lho Na ci o nal
de Eco no mia;
IV – um re pre sen tan te do Tri bu nal de Con tas
da União;
V – um re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co Federal;
VI – um re pre sen tan te do Poder Le gis la ti vo;
VII – um re pre sen tan te do Mi nis té rio da Fa zen da;
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VIII – um re pre sen tan te do Mi nis té rio do Pla nejamento;
IX – o Mi nis tro da Fa zen da, que o pre si di rá.
§ 1º A es tru tu ra de fun ci o na men to des te Con selho será garantida pelo Ministério da Fa zen da.
§ 2º O Con se lho será no me a do pelo Pre si den te
da Re pú bli ca e tal Con se lho es ta be le ce rá o seu re gimen to in ter no.
Art. 4º Os re cur sos ar re ca da dos pelo Fun do de
que tra ta esta lei se rão ca pi ta li za dos no mer ca do financeiro le vando-se em consideração os princí pi os
de ren ta bi li da de e pru dên cia.
Art. 5º No mês de janeiro de cada ano, todo o
Ser vi dor que par ti ci par do Fun do re ce be rá um cré di to
no Ban co do Bra sil (BB) sob a for ma de ca der ne ta de
poupança.
Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua publicação.
Art. 7º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Justificação
A re for ma ge ren ci al do Esta do não pode se li mitar à re du ção das des pe sas. O au men to da ar re ca dação, a par tir do au men to da base tri bu tá ria e não da
criação de novos tributos, deve ser um instrumento
perseguido por todos os governantes no sentido d e
ampliar a arrecadação, portanto disponibilizar mais
re cur sos para as áre as so ci a is.
O pre sen te pro je to tem por ob je ti vo fun da men tal
criar instrumento para uma nova filosofia de ar re cadação ao mes mo tem po em que busca mo tivar o s
Servidores Pú bli cos a se sen ti rem só ci os do Esta do
na ges tão pú bli ca.
Assim, ao se autorizar a cri a ção de um fundo
que será ali men ta do ba si ca men te por re cur sos ad vindos do aumento real das receitas arrecadadas,
ter-se-á mo bi li za do os Ser vi do res na luta con tra a sone ga ção, tor nan do, cada um, par tí ci pe do es for ço de
aumentoarrecadatório.
É es sen ci al se de sa li e nar os ser vi do res em re lação as prá ti cas dos ges to res go ver na men ta is, sen do
que o ins tru men to aqui pro pos to, com cer te za cons titu ir-se– á em im por tan te pas so nes ta di re ção.
Além do mais, o pro je to cria vá ri os ins tru men tos
que pos si bi li tam a ma i or par ti ci pa ção dos ser vi do res
na ges tão go ver na men tal.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. –
Osmar Dias. Senador.
(Às Comissões de Constituição, Jus tiça e Ci da da nia e de Assun tos Eco nô mi cos.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 142, DE 2000
Alte ra a Lei nº 9.434, de 4 de fe ve re iro de 1997, que dispõe sobre a remoção
de ór gãos, te ci dos e par tes de cor po humano para fins de transplante e trata men to, e dá outras pro vi dên ci as, e a Lei
nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os palnos e se gu ros pri va dos
de asis tên cia à sa ú de.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se o se guin te ar ti go ao Ca pítu lo IV, da Lei nº 9.434, de 4 de fe ve re i ro de 1997:
“Art. 13-A Em cumprimento ao prin cípio constitucional da in tegralidade, o Siste ma Único de Saúde custeará todas as operações de transplantes necessários, em
hospitais próprios ou conveniados, reservando dotação or çamentária su ficiente para
a co ber tu ra dos gas tos pro ve ni en tes des sa
espécie de tratamento que somente sejam
passíveis de realização em ou tros pa í ses.”
Art. 2º Adi te-se o se guin te pa rá gra fo ao art. 10,
da Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de 1998:
“Art. 10. ...............................................
.............................................................
§ 4º Os transplantes de órgãos, te cidos e partes do corpo humano terão seus
cus tos in te gral men te co ber tos pe las empresas de que trata o art. 1º des ta Lei, segundo as nor mas edi ta das pela Agência Nacional de Saú de Su ple men tar." (AC)
Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor no ven ta dias após
a sua pu bli ca ção.
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Os pla nos e se gu ros pri va dos de assistência à
sa ú de re cu sam-se ve e men te men te a ofe re cer tal benefício aos seus usuários, ale gando uma eleva ção
dos cus tos que po ria em ris co a vi a bi li da de eco nô mica de seus em pre en di men tos. A ver da de, en tre tan to,
é que nun ca se pode ava li ar com cla re za e pre ci são a
margem de ganho des sas ins tituições, a qual não
deve ser des pre zí vel, haja vis ta a dis po si ção que demons tram em in ves tir em pu bli ci da de e no aumento
do nú me ro de es ta be le ci men tos no se tor.
Em 1999, as estimativas apontavam para uma
taxa de 3,6 doadores para cada milhão de ha bi tantes, su pe ri or à dos anos 1997 e 1998, que fo ram de
3 e 2,8, respectivamente. No Chile e Argentina,
existem 10 do adores por milhão de habitantes. N a
Europa, esse número é de 15 e chega a 20/milhão
de habitantes nos Estados Unidos da América.
Esses dados de monstram que a consciência d e
nossa população com relação a essa grave pro blemática ain da é in ci pi en te. Como agra van te, a fila de
pessoas es perando por um transplante não cess a
de crescer, segundo a Asso ciação Brasileira de
Trans plan te de Órgãos – ABTO.
Entre tan to, ain da de acor do com a ABTO, a situ a ção co me çou a dar si nais de melhoria com a criação, pelo Ministério da Sa úde, do Sistema Na ci onal de Transplantes.
Assim, procurando atender aos reclamos que
nos chegam de todos os pontos do território na ci onal, apresentamos esta proposição, em favor d a
maioria de sassistida de nossa população, es pe rando o mais amplo apoio dos nossos pares para sua
apro va ção.
Sala das Ses sões, 17 de maio de 2000. – Sena dor Ante ro Paes de Bar ros.

Justificação

LEGISLAÇÃO CITADA

Os meios de comunicação estampam diariamen te, em suas man che tes, inú me ros ca sos de pessoas que necessitam, com urgência, de um trans plante de órgão e, por falta de vontade política dos
Poderes Pú blicos, vêem-se obrigadas a su cumbir
lentamente em uma interminável fila de es pe ra, supor tan to toda a sor te de do res e sofrimentos.
A Cons ti tu i ção Fe de ral é man da tá ria quan do expres sa que a sa ú de é um di re i to de to dos e um de ver
do Esta do. Po rém, não tem sido essa a con cep ção
prevalente em nos so sis te ma de sa ú de, seja ele públi co ou pri va do.

LEI Nº 9.434, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997
Dispõe so bre a re mo ção de ór gãos,
tecidos e partes do corpo humano para
fins de trans plan te e tra ta men to e dá outras pro vi dên ci as.
O Pre si den te da República,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu san ci o no a se guin te lei:
..........................................................................
..........................................................................
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CAPÍTULO IV
Das Dis po si ções Com ple men ta res
Art. 10. O trans plan te ou en xer to só se fará com
o con sen ti men to ex pres so do re cep tor, após acon selhamento sobre a excepcionalidade e os riscos d o
procedimento.
Parágrafo único. Nos casos em que o receptor
seja ju ri di ca men te in ca paz ou cu jas con di ções de saú de im pe çam ou com pro me tam a ma ni fes ta ção vá lida de sua von ta de, o con sen ti men to de que tra ta este
ar ti go será dado por um de seus pais ou res pon sá ve is
legais.
Art. 11. É pro i bi da a ve i cu la ção, atra vés de qualquer meio de comunicação so cial de anúncio que
configure:
a) pu bli ci da de de es ta be le ci men tos au to ri za dos
a re a li zar trans plan tes e en xer tos, re la ti va a es tas atividades;
b) ape lo pú bli co no sen ti do da do a ção de te ci do,
ór gão ou par te do cor po hu ma no para pes soa de termi na da iden ti fi ca da ou não, res sal va do o dis pos to no
parágrafo único;
c) ape lo pú bli co para a ar re ca da ção de fun dos
para o financiamento de transplante ou enxerto em
be ne fí cio de par ti cu la res.
Parágrafo único. Os ór gãos de ges tão na ci o nal,
re gi o nal e lo cal do Sis te ma úni co de Sa ú de re a li za rão
pe ri o di ca men te, atra vés dos me i os ade qua dos de comu ni ca ção so ci al, cam pa nhas de escla re ci men to público dos benefícios es perados a partir da vigência
des ta lei e de es tí mu lo à do a ção de ór gãos.
Art. 12. (Ve ta do)
Art. 13. É obri ga tó rio, para to dos os es ta be le cimen tos de sa ú de no ti fi car, às cen tra is de no ti fi ca ção,
cap ta ção e dis tri bu i ção de ór gãos da uni da de fe de rada onde ocor rer, o di ag nós ti co de mor te en ce fá li ca fei to em pa ci en tes por eles atendidos.
.........................................................................
LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Dispõe sobre os planos e seguros
privados de assis tên cia à sa ú de.
O Presidente da Re pública, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guinte lei:
.........................................................................
.........................................................................
Art. 10. É ins ti tu í do o pla no ou se gu ro-referência
de assistência à saúde, com cobertura assistencial
compreendendo partos e tra ta men tos, re a li za dos ex-
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clu si va men te no Brasil, com pa drão de en fer ma ria ou
cen tro de te ra pia in ten si va ou si mi lar, quan do ne cessá ria a in ter na ção hos pi ta lar, das do en ças re la ci o nadas na Clas si fi ca ção Esta tís ti ca Inter na ci o nal de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, d a
Organização Mun di al de Sa ú de, res pe i ta das as exigências mí nimas estabelecidas no art. 12 desta lei,
exceto:
I – tra ta men to clí ni co ou ci rúr gi co ex pe ri men tal,
as sim de fi ni do pela au to ri da de com pe ten te;
II – procedimentos clínicos ou cirúrgicos para
fins estéticos, bem como órteses e ptó te ses para o
mes mo fim;
III – in se mi na ção ar ti fi ci al;
IV – tratamento de rejuvenescimento ou de
ema gre ci men to com fi na li da de es té ti ca;
V – for ne ci men to de me di ca men tos im por ta dos
nãonacionalizados;
VI – for ne ci men to de me di ca men tos para tra tamen to do mi ci li ar;
VII – for ne ci men to de pró te ses, ór te ses e seus
acessórios não li ga dos ao ato cirúrgico, ob ser va do o
dis pos to no § 1º des te ar ti go;
VIII – pro cedimentos odontológicos, salvo o
conjunto de ser vi ços vol ta dos à prevenção e ma nuten ção bá si ca da sa ú de den tá ria, as sim com pre en didos a pes qui sa, o tra ta men to e a re mo ção de fo cos de
in fec ção den tá ria, pro fi la xia de cá rie den tá ria, ci rur gia
e tra u ma to lo gia bu co ma xi lar;
IX – tra ta men tos ilí ci tos ou an tié ti cos, as sim defi ni dos sob o as pec to mé di co, ou não re co nhe ci dos
pe las au to ri da des com pe ten tes;
X – ca sos de ca ta clis mos, guer ras e co mo ções inter nas, quan do de cla ra dos pela au to ri da de com pe ten te.
§ 1º As exceções constantes do in ci so VII podem ser a qual quer tem po re vis tas e atu a li za das pelo
CNSP, per ma nen te men te, me di an te a de vi da aná li se
técnico-atuarial
§ 2º As ope ra do ras de fi ni das nos in ci sos I e II do
§ 1º do art. 1Eofe re ce rão, obri ga to ri a men te o plano
ou se gu ro-referência de que tra ta este ar ti go a to dos
os seus atu a is e fu tu ros con su mi do res.
§ 3º Exclu em-se da obri ga to ri e da de a que se refe re o § 2º des te ar ti go as en ti da des ou em pre sas que
man têm sis te mas de as sis tên cia à sa ú de pela mo dali da de de au to ges tão.
..........................................................................
(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os pro jetos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1o Se cretário em exer cí cio, Se na dor Na bor
Júnior.
São li dos os se guin tes:
REQUERIMENTO Nº 273, DE 2000
Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to no § 2º do art. 50, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como do art. 216, do Re gimen to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro que seja
re me ti do ao Exmº. Sr. Mi nis tro da Fa zen da a so li ci tação das se guin tes in for ma ções:
1) o teor com ple to do Con tra to de Ante ci pa ção
de Royalties re la ti vos à Ita i pu fir ma do en tre o Go verno Fe de ral e o Esta do do Pa ra ná;
2) os pa re ce res ju rí di cos que em ba sa ram le galmen te o su pra ci ta do con tra to.
Justificação
A imprensa registrou no trans cor rer da úl ti ma
se ma na o fato de que o Esta do do Pa ra ná, en tre outros en tes da fe de ra ção, está an te ci pan do re ce i tas
fu tu ras (com pos ta por royalties ) não obe de cen do
às dis po si ções da Re so lu ção nº 78, do Se na do Fede ral, as sim como a re cen te men te san ci o na da Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei Com ple men tar nº
101, de 2000).
Dentro desse contexto e considerando a com petência constitucional irrenunciável desta Casa,
faz-se ne ces sá rio que o Mi nis té rio da Fa zen da re meta o con tra to fir ma do com o Go ver no do Pa ra ná, assim como os pareceres jurí di cos que fun da men ta ram
a im ple men ta ção do re fe ri do con tra to.
É im por tan te res sal tar que so men te com a aná lise minuciosa dos documentos requeridos é que se
conseguirá ana li sar de fi ni ti va men te a le ga li da de das
ações em pre en di das.
Não po de mos, tam bém, de i xar de res sal tar que
a decisão relativa ao Paraná repercutirá em mui tos
outros en tes da fe de ra ção, ten do im pli ca ções so bre
as con tas pú bli cas do Bra sil. Assim, fi cam ca rac te riza das a ex tre ma re le vân cia e ur gên cia do as sun to em
comento.
Sala das Ses sões 17 de maio de 2000. – Osmar
Dias Se na dor.
(À Mesa para de ci são.)
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REQUERIMENTO Nº 274, DE 2000
Se nhor Pre si den te,
Requeiro, nos ter mos do art. 216 do Re gi men to
Interno do Se na do Fe de ral, com bi na do com o art. 50, §
2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, in for ma ções ao Exce len tíssi mo Se nhor Mi nis tro das Mi nas e Ener gia so bre a re admis são de fun ci o ná ri os da Pe tro bras, para que sejam
es cla re ci das as se guin tes ques tões quan to ao acor do
co le ti vo de 1993/94 (cláu su la 92) que con ce deu o di re-i
to aos ex-empregados do Rio de Ja ne i ro, ní vel mé dio,
de re tor na rem ao qua dro fun ci o nal da em pre sa:
I – Quais fo ram os critérios do Departamento de
Re cur sos Hu ma nos para read mis são des ses fun ci o ná rios em cum pri men to ao Acor do Co le ti vo ob ser van do-se
que a ad mis são de car gos téc ni cos e ad mi nis tra ti vos de
ní vel mé dio é re a li za do de for ma des cen tra li za da, para
aten der às ne ces si da des de ca rá ter re gi o nal?
II – A Pe tro bras fez pre vi são do con cur so pú blico para o ano de 2000. Por que não foi men ci o na do a
situação dos anis ti a dos pela Lei nº 8.878/94 que não
reouveram seus postos de trabalho?
III – Mesmo tendo sido concedido aos anis ti ados esse di re i to, isso não ocor reu. Por que não re torna ram, pois par te des sas va gas, por for ça de lei, não
deveriam ser des ti na das a eles?
IV – Qual o con tin gen te que se en con tra nas si tu ações aci ma e quan tos ob ti ve ram re tor no ao tra ba lho?
V – Qual a viabilidade real de aproveitamento
dos que ain da não ob ti ve ram re tor no?
Sala das Ses sões, 17 de maio de 2000. – Se nador Ge ral do Cân di do PT-RJ.
(À Mesa para de ci são.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
de ci são, nos ter mos re gi men ta is.
O SR. PRESIDENTE (Ge raldo Melo) – Encerrou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
às se guin tes ma té ri as:
– Pro je to de Re so lu ção nº 1, de 1999, de ini ci a tiva da Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos, que re gu lamen ta os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.506, de 1997, –
(dispõe so bre o valor da pensão do dependente d o
se gu ra do, do ex tin to IPC, a ser con ce di da ou man ti da
pela União Fe de ral); e
– Pro je to de Re so lu ção nº 51, de 2000, que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar
operação de cré di to ex ter no no va lor de oitocentos e
vin te e qua tro mil, tre zen tos e ses sen ta e seis eu ros,
com o KfW da Ale ma nha.
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Não ten do re ce bi do emen das, as ma té ri as se rão in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre sidência re ce beu do Tri bu nal de Con tas da União os
seguintes Avisos:
– Nº 84, de 2000, de 10 do corrente, en ca minhan do có pia do Acór dão nº 232, de 2000, bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam,
so bre au di to ria realizada na Prefeitura Municipal d e
Oe i ras, Pi a uí, abran gen do o pe río do de 1º de ja ne i ro
de 1994 a 23 de agos to de 1996, na área de con vê nios (TC-nº 525.272/96-8); e
– Nº 85, de 2000, de 10 do corrente, en ca minhan do có pia da De ci são nº 135, de 2000, bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam,
so bre au di to ria re a li za da no De par ta men to Nacional
de Estra das de Ro da gem e De par ta men tos Esta du ais de Estra das de Ro da gem dos Esta dos de São Pa ulo e Mi nas Ge ra is, com o ob je ti vo de acom pa nhar o
Programa de Mo der ni za ção e Ampli a ção da Ca pa cida de da BR-381 – Ro do via Fer não Dias, por for ça da
de ci são nº 146/98. (TC-nº 929.102/93-3).
Os expedientes vão à Comissão de Fiscalização e Con tro le.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1o Secretário
em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.
São li dos os se guin tes:
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se rão fei tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.
OFÍCIO Nº 881-L-PFL/2000
Bra sí lia, 9 de maio de 2000
Se nhor Pre si den te,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 1.977-15, de 4
de maio de 2000, que “ins ti tui me di das adi ci o na is de
estímulo e apoio à reestruturação e ao ajuste fiscal
dos Esta dos e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu ição aos an te ri or men te in di ca dos.
Efetivo:
De pu ta do Ara cely de Pa u la
Suplente:
De pu ta do Rafael Grecca
Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve ira , Lí der do PFL.
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OFÍCIO Nº 900-L-PFL/2000
Brasília, 10 de maio de 2000
Se nhor Pre si den te,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 1.949-23, de
28 de abril de 2000, que “acrescenta dispositivos à
Lei nº 9.605, de 12 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe
so bre as san ções pe na is e ad mi nis tra ti vas de ri va das
de con du tas e ati vi da des le si vas ao meio am bi en te”,
em substi tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.
Efetivo:
De pu ta do Lu ci a no Piz zat to– Re la tor
Suplente:
De pu ta do Má rio Assad Fi lho
Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve ira, Lí der do PFL.
OFÍCIO Nº 906-L-PFL/2000
Brasília, 10 de maio de 2000
Se nhor Pre si den te,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.010-31, de
28 de abril de 2000, que “dá nova re da ção ao art. 1º
da Lei nº 9.530, de 10 de dezembro de 1997", em
subs ti tu i ção aos anteriormente in di ca dos.
Efetivo:
De pu ta do Má rio Assad Fi lho – Re la tor
Suplente:
De pu ta do Abe lar do Lu pi on
Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve ira, Lí der do PFL.
OFÍCIO Nº 394/PT
Brasília, 16 de maio de 2000
Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia
afim de in di car, como ti tu lar, o De pu ta do Jor ge Bit tar
(PT/RJ), em subs ti tu i ção, ao De pu ta do Alo i zio Mer cadan te (PT/SP), que in te gra rá a Co mis são des ti na da a
pro fe rir pa re cer MP nº 2.021-1 de 2-5-2000, pu bli ca da
no DO de 3-5-2000. “Acresce dispositivo ao Decreto-Lei nº 719, de 31 de ju lho de 1969, para dis por sobre o fi nan ci a men to a pro je tos De im plan ta ção e re cuperação de infra-estrutura de pesquisa nas instituições pú bli cas de en si no su pe ri or e de pes qui sa, e dá
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outras providências. (Mensagem nº 390/2000 – CN
586/2000 na origem)
Aten ci o sa men te, De pu ta do Alo i zio Mer ca dante , Lí der do PT.
OF. Nº 70/2000-GLPDT
Brasília, 16 de maio de 2000
Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exª que es tou in di can do os Sena do res Ge ral do Cân di do e Tião Vi a na, para com porem, como ti tu lar e su plen te, res pec ti va men te, a Comis são Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi sória nº 2.025-1, de 2000, que institui o vale-pedágio
obrigatório so bre o trans por te rodoviário de carga e
dá ou tras pro vi dên ci as, em subs ti tu i ção aos ante ri ormen te de sig na dos.
Aten ci o sa men te, Se na do ra He lo í sa He le na, Líder do Blo co Par la men tar de Opo si ção.
OF. Nº 71/2000 – GLDPT
Brasília, 16 de maio de 2000
Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exª que es tou in di can do os Senadores Geraldo Cândido e Heloísa Helena, para
com po rem, como ti tu lar e suplen te, res pec ti va men te,
a Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da Provi só ria nº 2.026, de 2000, que institui, no âm bi to da
União, nos ter mos do art. 37, in ci so XXI da Cons ti tu ição Federal, modalidade de licitação denominada
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns,
em substi tu i ção aos an te ri or men te de sig na dos.
Aten ci o sa men te, Se na do ra He lo í sa He le na, Lider do Blo co Par la men tar de Opo si ção.
OF. PSDB/PTB/I/Nº 156/2000
Brasília, 17 de maio de 2000
Se nhor Pre si den te,
Ve nho so li ci tar a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za
de determinar a substituição do Deputado Sérgio
Reis pelo Deputado Ra imundo Gomes de Matos,
como membro su plente, da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito “com a finalidade de apurar, em
todo o País, o ele va do cres ci men to, de rou bo de cargas trans por ta das pe las em pre sas de trans por tes rodoviários, fer ro viá ri os e aquaviários.”
Aten ci o sa men te, De pu ta do Aé cio Ne ves, Lí der
do Blo co PSDB/PTB
O SR. PAULO HARTUNG(PPS – ES) – Sr. Presi den te, peço a pa la vra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem, Se na dor Pa u lo Har tung.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Pela ordem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to, na for ma do Re gi men to,
a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.
O SR. PRESIDENTE(Ge ral do Melo) – V. Exª fica
ins cri to em pri me i ro lu gar, Se na dor Pa u lo Har tung.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem, Se na dor Ma gui to Vi le la.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, para igual pro vi dên cia, so lici to, na for ma do Re gi men to, a mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo men to opor tu no.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
fará a sua ins cri ção em se gun do lu gar, Se na dor Magui to Vi le la.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, V. Exª me con ce de a pa la vra pela or dem?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem, Se na dor Mo re i ra Men des.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, é idêntico o meu requerimento: solicito,
na for ma do Re gi men to, a mi nha ins cri ção para uma
comunicaçãoinadiável.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª é
o ter ce i ro inscri to, Se na dor Mo re i ra Men des.
Os três falarão na prorrogação da Hora do
Expediente.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a pa la vra, Se na dor Lúcio Alcân ta ra.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Para
uma ques tão de or dem.) – Sr. Pre si den te, nos ter mos
dos arts. 403 a 405 do Re gi men to Inter no, so li ci to da
Pre si dên cia es cla re ci men tos a res pe i to da apli ca ção
da norma regimental que determina o enca mi nhamen to de pro po si ção para o exa me de ou tra Co missão que não a cons tan te do des pa cho ini ci al.
A mi nha dú vi da de cor re da cons ta ta ção de que
esse pro ce di men to tem sido fe i to,data ve nia, sem a
observância da nor ma re gi men tal e, em con se qüência, em pre ju í zo da nor ma li da de da tra mi ta ção da maté ria nas Co mis sões, de vi do à sus pen são do seu exame na Comissão em que se encontrava – não raro
com pa re cer já pre pa ra do para a apre ci a ção pelo Ple-
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ná rio da Co mis são – quan do foi so li ci ta da a au diên cia
de ou tra Co mis são so bre a mes ma pro po si ção.
Com a fi na li da de de fun da men tar o meu pe di do
com ca sos con cre tos, de modo a aten der ao dis pos to
no art. 404 do Regimento Interno, menciono, como
exemplos, dois projetos de lei complementar que,
atualmente, tra mi tam nes ta Casa.
a) o PLC nº 49, de 1999 (PL nº 2.514,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que al te ra a Lei
nº 8.248, de 23 de ou tu bro de 1991, a Lei nº
8.387, de 30 de de zem bro de 1991, e o Decre to Lei nº 288, de 28 de fe ve re i ro de 1967,
dis pon do so bre a ca pa ci ta ção e com pe ti ti vidade do se tor de tec no lo gia de in for ma ção;
despachado inicialmente às Comissões de
Educação (CE) e de Assuntos Sociais
(CAS), em 26-10-99, teve o seu exa me suspenso na CE, mediante a aprovação do requerimento dessa comissão, em 16-11-99,
para que fos se ou vi da a Co mis são de Constituição, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ), quando
eu, desig na do o relator da ma té ria na CE, já
estava com a minuta do re latório pronto
para ser lido;
b) o PLC nº 3, de 2000 (PL nº 1617, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que dis põe
sobre a criação da Política Nacional de Re cur sos Hí dri cos e de co or de na ção do Sis te ma
Nacional de Gerenciamento de recursos Hí dricos, e dá outras providências, despachado
inicialmente às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) e de Ser vi ços de
Infra-estru- tura (CI), em 21-1-2000, teve o
seu exa me sus pen so na CCJ, me di an te aprovação do Requerimento nº 74/2000, em
16/03/99, para que fosse ouvida a Comissão
de Assun tos So ci a is, quan do o relator da matéria, na Comissão de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, Se na dor Ber nar do Ca bral, já havia
devolvido o projeto à referida co missão, com
Voto pela apro va ção.
Enten do, to da via, que re que ri men to nes se senti do só deve ser apre sen ta do por oca sião da dis cussão da ma té ria em ple ná rio, ex ce to quan do a so li ci tação se refe rir aos casos de apreciação terminativa
nas comissões pre vistos no art. 91 do Regimento
Inter no (art. 58, § 2º, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral), por
for ça do dis pos to no art. 92 do mes mo Re gi men to.
Nes se caso, jus ti fi ca-se o re que ri men to em razão de a pro po si ção sub me ti da à de ci são ter mi na ti va
ser dispensada de deliberação pelo Plenário, salv o
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recurso in terposto por um décimo dos membros d o
Se na do (91, § 4º, RISF), sen do en ca mi nha do, con forme o caso, à sanção, promulgação, remetido à Câma ra ou ar qui va do (91, § 5º, RISF).
Nos de ma is ca sos, quan do não se tra tar de proposição que dispensa a deliberação do Plenário, entendemos que o requerimento só deve ser apre sen tado durante a sua discussão em plenário, pois, se a
matéria for rejeitada em razão de a Comissão emitir
pa re cer pela sua in cons ti tu ci o na li da de e injuridicidade,
a proposição será considerada rejeitada e arquivada
definitivamente, por des pa cho do Pre si den te do Se nado, sal vo, não sen do unâ ni me o pa re cer, re cur so in terpos to nos termos do art. 254 (art. 101, § 1º, RISF).
Do mes mo modo, se a pro po si ção re ce ber pa recer con trá rio quan to ao mé ri to, será tida como re je i ta da
e ar qui va da de fi ni ti va men te, sal vo re cur so de um dé cimo dos mem bros do Se na do no sen ti do de sua tra mi tação (art. 254, caput), sendo dispensável, por con seguin te, a oi ti va de ou tra co mis são so bre a ma té ria.
A apro va ção de requerimento para que seja
ou vi da ou tra co mis são que não aque la pre vis ta no
despacho precedente, na prática da tramitação d e
pro po si ções le gis la ti vas nes ta Casa, tem im pli ca do
a so li ci ta ção do respetivo pro ces sa do, pela Se creta ria-Geral da Mesa, à Co mis são onde se en con tra
tra mi tan do a pro po si ção, para que seja re fe i to o refe ri do des pa cho. Tal fato não re sul ta em atro pe lo à
apre ci a ção so bre a ma té ria na Co mis são em que se
en con tra va aguardando parecer, se o des pa cho
não an te pu ser a oi ti va de ou tra co mis são.
A meu ju í zo, a oi ti va de co mis são, an tes de serem ou vi das as co mis sões pre vis tas no des pa cho inicial, e na ordem nele estabelecida, so men te é re gimentalmente pos sí vel quando a matéria for des pacha da a mais de uma co mis são e a pri me i ra es go tar o
pra zo sem so bre ela se ma ni fes tar, caso em que pode rá ser dis pen sa do o seu pa re cer, por de li be ra ção
do Plenário, a re querimento de qualquer Senador
(art. 119, caput, RISF).
Di an te do ex pos to,in da go qual é a fun da men tação regimental para que seja admissível, em qualquer caso e mo men to de tra mi ta ção de ma té ria nas
co mis sões, a apli ca ção do dis pos to no art. 279, I, do
Regimento Interno, que prevê a oi ti va de comissão
que so bre [a pro po si ção] não se te nha ma ni fes ta do, e
não so men te, a meu ver, por oca sião de sua dis cussão em ple ná rio, sal vo quan do se tra tar de pro po sição sub me ti da à apreciação ter mi na ti va, nos ter mos
do art. 91 do RISF ou, ain da nes se caso, por ini ci a ti va
da pró pria co mis são em que se en con tra sob exa me,

104

ANAIS DO SENADO FEDERAL

por for ça do dis pos to no art. 92 do RISF, pois en ten do
que o novo des pa cho, em qual quer caso, não pode
al te rar a or dem das co mis sões pre vis ta no des pa cho
precedente para o exa me da ma té ria.
É a questão que encaminho para o exa me da
Presidência da Mesa do Se na do.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Mesa
agradece o en ca mi nha men to que V. Exª fará e de termi na que o as sun to seja es tu da do para que as in forma ções per ti nen tes lhe sejam prestadas.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to, Se na dor Na bor
Jú ni or, por vin te mi nu tos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun cia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, antes de iniciar o
meu pro nun ci a men to, de se jo co mu ni car à Casa que, há
poucosinstantes, es ti ve com o Se na dor Tião Vi a na e lhe
disse que voltaria hoje a ocupar a tribuna do Senado,
para res pon der às suas con si de ra ções a meu res pe i to,
formuladas na ses são de on tem, e para re to mar as denún ci as for mu la das em pro nun ci a men tos an te ri o res, sobre a com pra ir re gu lar e su per fa tu ra da de me di ca men tos
por par te do Go ver no do Esta do do Acre.
Sr. Pre si dente, Srªs. e Srs. Se na do res, este plenário tem sido inundado por denúncias, envol ven do
as es can da lo sas ope ra ções pro mo vi das pelo Go verno do Acre para a aqui si ção de me di ca men tos e in sumos médico-hospitalares destinados à rede públi ca
do Estado. Ontem, mais uma vez, os governistas e
seus ali a dos vol ta ram a ata car e, com a ha bi tu al fe rocidade injuriosa, despejaram sobre minha pessoa
uma nova carga de in sul tos e acu sa ções va zi as.
V. Exªs me co nhe cem e sa bem que, em toda a
vida pú bli ca, nun ca per mi ti que res sen ti men tos ou ba ixos in te res ses po li ti que i ros gui as sem os meus pas sos
– pas sos que se sub me tem me nos ain da à ga nân cia
por benefícios pessoais ou pelo poder. E, por isso,
ape nas por isso, re tor no à tri bu na, vi san do ao alvo de
sem pre: a ver da de, a cla re za, a ne ces si da de de resguardar o povo do Estado do Acre, hoje ameaçado
pelo au to ri ta ris mo, pelo ódio in sa no e por prá ti cas admi nis tra ti vas que, no mí ni mo, re ve lam-se sus pe i tas.
Rogo aos que pretendem me honrar com seus
apar tes que aguar dem o tér mi no da ex po si ção ini ci al,
o que me permitirá fa zê-la com cla re za e co e rên cia
para, ao final, en tão, po der mos in gres sar no de ba te
de mo crá ti co do tema.
Sou um par la men tar por vo ca ção e por con vicção. Acredito que no Congresso Nacional, nas as sem bléi as le gis la ti vas e nas câ ma ras mu ni ci pa is está
o cer ne da de mo cra cia, da de fe sa das ins ti tu i ções, do
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resguardo dos interesses co letivos da sociedade.
Essa mis são se de sen vol ve por in ter mé dio de vá ri as
ver ten tes si mul tâ ne as, en tre as qua is se des ta cam as
Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to.
É nas CPIs que os fa tos são de ba ti dos à luz do
dia, sob as câ me ras de te le vi são e, ao vivo, pe ran te os
microfones das emis so ras de rá dio. É nas ga le ri as das
CPIs que o povo pode to mar as sen to livremente para
acom pa nhar a fe i tu ra dos au tos e a oi ti va das tes te munhas, en ca rar cri mi no sos e sen tir a sin ce ri da de dos que
são fal sa men te acu sa dos. É nas CPIs, en fim, que a demo cra cia en con tra suas mais le gí ti mas ar mas para defen der a li ber da de e a éti ca ad mi nis tra ti va.
Isso sem pre le vou o PT na ci o nal a pro por a cri ação de Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to. Toda
vez que sur ge uma de nún cia en vol ven do o Go ver no
Fe de ral, ao qual faz oposição, aque le Par ti do – gover nis ta, no Acre – cla ma por sua apu ra ção trans paren te, nos au di tó ri os do Con gres so Na ci o nal.
Nem po de ria ser de ou tra for ma, por que esse é
o seu le gí ti mo pa pel ins ti tu ci o nal, mas, quan do se fazem acu sa ções do cu men ta das, quan do se apre sentam pro vas ma te ri a is in con tes tá ve is, quan do sur gem,
à luz do dia, as fal ca tru as co me ti das pelo Go ver no do
Esta do, aí tudo muda.
Em seu dis cur so de on tem, o Se na dor Tião Vi ana teve até medo de usar a ex pres são Co mis são Parla men tar de Inqué ri to. S. Exª se des do brou em duas
co i sas: in sul tar este hu mil de Se na dor e de fen der, tenaz men te, que as apu ra ções do es cân da lo dos me dicamentos fi quem res tri tas ao Mi nis té rio Pú bli co Estadu al, uma obs ti na ção des ti tu í da de con sis tên cia po líti ca ou até mes mo ins ti tu ci o nal. Afi nal, fa ze mos par te
do mes mo Par la men to, que, no Acre, é re pre sen ta do
pela Assem bléia Le gis la ti va. As CPIs que des ven daram os crimes do “Esquema PC” e desmontaram o
que foi cha ma do de “Escân da lo do Orça men to” es tão
na his tó ria do Con gres so Na ci o nal e da de mo cra cia
brasileira, ao lado de outras – em bo ra me nos fa mosas – igual men te de ci si vas, em im por tan tes mo mentos de afirmação constitucional do País.
De ze nas de Co mis sões de Inqué ri to aguar dam
instalação na Câmara e no Se nado. Todas cria das,
propostas ou apoiadas pelo Par ti do dos Tra ba lha dores, que, no en tan to, si mu la re a ções alér gi cas quando hou ve fa lar de ins ta u ra ção de CPIs no Esta do que
go ver na, o Acre. Por que será?
A esmagadora ma ioria governista na Assembléia é com pro va da pe los nú me ros: dos seus vin te e
qua tro De pu ta dos, quin ze são submis sos in con di ci onais ou compõem a linha au xiliar do Governador.
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Exis tem ou tros que, por in de pen dên cia po lí ti ca ou divergênciasideológicas, po dem-se jun tar a eles, o que
deveria garantir-lhes um resultado positivo ao final
das in ves ti ga ções. Então, por que não abrir as por tas
da CPI? Existirá algo tão nefando, tão profundo que
não pos sa ser ex pos to às câ me ras, aos mi cro fo nes,
às pá gi nas dos jor na is – à opi nião pú bli ca, em suma?
Num pon to eu con cor do, in te gral e ir res tri ta mente, com o Se na dor Tião Vi a na: o Se na do Fe de ral não
é o foro ade qua do para esse tipo de ques tão, re gi o nal
em sua es sên cia. Lem bro ape nas, a S. Exª e ao Plená rio, que foi S. Exª quem to mou a ini ci a ti va des te deba te, quan do leu, na tri bu na, uma nota ofi ci al do Gover no de seu ir mão con ten do injúrias e insinuações
grotescas contra o Presidente do Diretório Estadual
do PMDB, o dig no De pu ta do João Cor re ia, por ter S.
Exª apresentado sérias denúncias, em basadas em
do cu men tos ir res pon dí ve is, so bre a com pra de me dicamentos su per fa tu ra dos pela Se cre ta ria de Sa ú de.
Te nho aqui, Sr. Pre si den te, o teor do dis cur so com
que o Se na dor Tião Vi a na abriu o de ba te des te tema,
no Se na do, há cer ca de duas se ma nas. Diz S. Exª: “O
que não po de mos ace i tar é a ação cri mi no sa que vem
sendo desencadeada pelos que representam tudo de
ruim que exis te na po lí ti ca acre a na. Na se ma na pas sada, foi o suplente de De pu ta do João Cor re ia.”
Quer di zer, o De pu ta do João Cor re ia, que, na verda de, fi cou como pri me i ro su plen te do PMDB e, ago ra,
está exer cen do o car go de vi do ao li cen ci a men to de um
ti tu lar, apre sen tou de nún ci as, como é de seu de ver, base a das em do cu men tos que lhe fo ram en tre gues e onde
ficadevidamentecomprovadaa com pra ir re gu lar de medi ca men tos pela Se cre ta ria de Sa ú de Esta du al. Su ce de
que o Se na dor Tião Vi a na tra tou essa ati tu de do De pu tado como se fos se algo cri mi no so. E to mou a ini ci a ti va de
tra zer o as sun to ao ple ná rio do Se na do Fe de ral. Eu, ao
con trá rio, não que ria fa zê-lo, mas fui obri ga do a re ba ter
aque las acu sa ções ab sur das e in ju ri o sas.
Co brei co e rên cia de S. Exª e de seus ali a dos: se
exis tem sus pe i tas con cre tas, elas têm que ser apu radas, não no re ces so das sa las do Mi nis té rio Pú bli co,
mas à luz do dia, aberta, claramente, no plenário e
nas Co mis sões da Assem bléia Le gis la ti va.
O nobre Senador Tião Viana usa a expressão
“outro procedimento”, talvez por medo inconsciente
de usar a terminologia apropriada, Co missão Par lamen tar de Inqué ri to. Re co men do a S. Exª a le i tu ra do
art. 58, §3º, da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Brasil, onde encontrará o ri tu al para que se apurem as possíveis irregularidades na administração
pú bli ca, iti ne rá rio que a nós, mem bros do Par la men-
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to, in cum be ob ser var: fe ita a denúncia, cria-se uma
CPI para in ves ti gá-la em toda a ex ten são e, caso haja
ele men tos con cre tos a cor ro bo rá-la, con vo ca-se o Minis té rio Pú bli co para abrir as ações pe na is ca bí ve is.
Qu al quer ou tra co i sa é dis tor cer os fa tos, na vã ten tati va de es con der a sua real na tu re za.
S. Exª, ao invés de rebater com seriedade as
denúncias for mu la das pelo De pu ta do João Cor re ia e
por mim tra zi das a este ple ná rio, des do brou-se em insul tos e ten ta ti vas de agra vos mo ra is, po lí ti cos e históricos a um adversário franco e transparente. Isso
não me surpreendeu, menos ain da me atin giu, porque já es pe ra va tal con du ta, mas in sis to em de ba ter o
problema em alto nível, com a serena objetividade
que bus co im pri mir a to das as mi nhas ações como cida dão e como re pre sen tan te do povo.
Vou-me res trin gir aos pon tos des ta ca dos on tem
pelo Se na dor Tião Vi a na, re ba ten do-os um a um, em
bre ves pa la vras, por que a ver da de dis pen sa adje ti vações exa us ti vas e im pre ca ções con tra ad ver sá ri os.
Co me ço com o mal si na do “fór ceps den tá rio” de
R$1,67 mil, cuja com pra foi atri bu í da ao Go ver no anterior. Ora, a nota fiscal nº 063, emitida pela firm a
R.M.B. Oli ve i ra, é da ta da de 10 de agos to de 1999,
oito me ses após a pos se do atu al Go ver na dor! Está
aqui a nota fis cal, com os seguintes itens: dois fórceps odon to ló gi cos; pre ço por uni da de – R$1,67 mil.
Esse ins tru men to foi co ta do, no co mér cio, a R$37.
Ao dizer que essa com pra ti nha sido fe i ta pelo
Governo de Orleir Cameli, o Senador Tião Via na
acres cen tou que eu o apo i a ra – o que não con diz com
a re a li da de dos fa tos. Na ver da de, nós, do PMDB, estávamos ape nas en ta bu lan do uma coligação com o
Par ti do do Sr. Orle ir Ca me li, para lan çá-lo como candidato à re e le i ção. Na véspera da convenção, to davia, S. Sª de sis tiu de con cor rer e, por tan to, não chegou a ha ver acor do for mal. Enquan to o PT se co li gava com ou tros doze Par ti dos, nós, do PMDB, con corre mos so zi nhos, depois que o Sr. Orle ir Ca me li de sistiu de se can di da tar à re e le i ção e de i xou o nos so Parti do numa si tu a ção di fí cil. O De pu ta do Chi cão Brí gido, com coragem e espírito de mo crá ti co, as su miu a
mis são de en ca be çar a cha pa pe e me de bis ta, co lhendo, como se ria de pre ver-se, uma vo ta ção ir ri só ria.
Assim, nunca se formalizou uma coligação do
PMDB com o Sr. Orle ir Ca me li, mas o Se na dor Tião
Viana e a Senadora Ma rina Silva insistem em dizer
que éra mos ali a dos.
Voltando ao fórceps de R$ 1,67 mil, circula a
ver são de que ele, na ver da de, foi ad qui ri do ain da no
Governo Orle ir Ca me li e ape nas pago por seu su ces-
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sor, o atu al Go ver na dor Jor ge Vi a na. Ape nas para efe ito de ar gu men ta ção, vou abrir um pa rên te se, Sr. Pre siden te: que se diga que essa com pra foi fe i ta no Go verno de Orle ir Ca me li e que só foi fa tu ra da oito me ses depo is – S. Sª de i xou o Go ver no no dia 31 de de zem bro
de 1998 e o Sr. Jor ge Vi a na o as su miu no dia 1º de janeiro de 1999. Ora, qualquer comerciante sabe que
uma mer ca do ria, ao ser en tre gue, deve es tar acom panha da da nota fis cal. E eu per gun to: como uma mer cado ria foi en tre gue em 1998, du ran te o Go ver no an te ri or,
mas só foi fa tu ra do no dia 10 de agos to de 1999?
Vou mais adiante, aceitando, ain da para efe i to
de ar gu men ta ção, essa jus ti fi ca ti va de que o pro du to
foi com pra do no Go ver no an te ri or, mas só foi fa tu ra do
oito me ses de po is. Nes se caso, ca be ria à au to ri da de
res pon sá vel pelo efe ti vo pa ga men to – o Se na dor Tião
Vi a na dis se que a atu al admi nis tra ção ape nas pa gou
– ter ve ri fi ca do que o pre ço real des se ma te ri al (“fórceps dentário”) –, que foi faturado pela firma por
R$1.670,00, era de R$37,00. Então, ele não de via ter
pago! Esta va na obri ga ção de re cu sar o pa ga men to.
Isso, re pi to, se o ma te ri al foi mes mo com pra do pelo
Go ver no an te ri or, fato que não se com pro va, por que
a nota fis cal é do dia 10-8-99, já no oi ta vo mês da administração do atu al Go ver na dor Jor ge Vi a na.
A fatura é fal sa? Ou será um do cu men to sem
res pal do em em pe nhos fi nan ce i ros re gu la res e ajus te
pré vio dos pre ços?
A com pra do re mé dio Di me ti co na: não ques ti o nei o
va lor es ta be le ci do em li ci ta ção pú bli ca, de R$0,53. O que
de nun ci ei – e os Ana is da Casa es tão aí para cor ro bo rar
a mi nha afir ma ção – foi a cla mo ro sa dis pa ri da de de preços, os ob ti dos atra vés de pro ces so li ci ta tó rio, que te nho
aqui em mãos, que cotou esse produto a R$0,53, e os
pa gos nas ope ra ções di re tas de com pra, no bal cão amigo da Se cre ta ria de Sa ú de, que pu la ram para R$5,95,
uma di fe ren ça de 1.023%, con for me nota fis cal que tenho tam bém aqui em meu po der.
O ma te ri al foi co ta do pela co mis são de li ci ta ção
em de zem bro de 1999 a R$0,53, sen do ven di do em
mar ço des te ano 2000 – te nho aqui a nota fis cal para
com pro var – por R$5,95.

da Co mis são de Li ci ta ção, onde cons tam mais de 100
itens de compra de medicamentos superfaturados
pelo Go ver no do Esta do do Acre. Li mi tei-me ape nas
àque les 4 ou 5 itens, para não ser mu i to en fa do nho.
Os pro du tos ci ta dos são ape nas al guns exemplos, cujas marcas começam pelas le tras: c , d e f.
Todo o res to do al fa be to será, de ve rá ser, alvo de investigação com foro apropriado: a Comissão Par lamen tar de Inqué ri to.
As com pras su per fa tu ra das fo ram fe i tas logo no
alvorecer do atu al Go ver no do Esta do, pou cas ho ras
apósa pos se, an tes mes mo da con fi gu ra ção le gal da
ca la mi da de que jus ti fi ca ria a dis pen sa de li ci ta ção. Essa
medida só foi decretada cinco dias após a indigitada
operação, quan do de ve ria ter pre ce di do qual quer ou tra,
como cons ta tou a Au di to ria do Tribu nal de Con tas do
Esta do – que te nho aqui em mãos – e foi de nun ci a do
pelo Lí der do PMDB na Assembléia Legislativa – denún cia que os ali a dos do Go ver na dor não ti ve ram como
desmentir. Tenho aqui, tam bém, o re la tó rio do Tri bu nal
de Con tas a res pe i to des sa dis pen sa de li ci ta ção para a
com pra de me di ca men tos no iní cio do Go ver no Jor ge
Vi a na, onde se cons ta tou uma sé rie de ir re gu la ri da des.
A dis pen sa de li ci ta ção tem que ser ob je to de de cre to do
Po der Exe cu ti vo, com base em uma ca la mi da de, ou um
fato su per ve ni en te que pos sa jus ti fi car a dis pen sa de lici ta ção – co i sa que não foi fe i ta.
Em que pese se alegar que os hos pi ta is não tinham remédios e ha via ne ces si da de de ad qui ri-los
com ur gên cia, até mes mo pelo ris co de vida en fren tado por alguns pa ci en tes, ti nha-se que obe de cer aos
trâmites le gais, con for me es ta be le ce a Lei nº 8.666,
lem bra da, in clu si ve, pela au di to ria de dois au di to res
do Tri bu nal de Con tas do Esta do do Acre.
Na tentativa de desviar o foco da questão, os
Se na do res do PT que rem mer gu lhar a Pre fe i tu ra Muni ci pal de Rio Branco nesse es cândalo, acu san do-a
de tam bém su per fa tu rar a aqui si ção de me di ca mentos, e citando, ex pressamente, apenas um item: a
metoclopramida, solução oral, que o Governo d o
Esta do te ria ad qui ri do por ape nas R$0,33 cen ta vos e
a Pre fe i tu ra por pre ços mui to su pe ri o res.

No tocante, aos medicamentos Mebendazol e
Ci me ti di na, não en trei no mé ri to dos va lo res en vol vidos nas operações irregulares que marcaram sua
aquisição pelo Go ver no do Esta do. O que ques ti o nei
foi a ir re gu la ri da de em si, o pró prio aten ta do aos princí pi os da mo ra li da de e da éti ca na Admi nis tra ção Públi ca. E os pro du tos ci ta dos são ape nas al guns exemplos. Re fe ri-me ape nas a 4 ou 5 itens no meu pro nunciamento anterior, mas tenho notas fis ca is e mapas

Mas o que os go ver nis tas não dis se ram foi que
essa aqui si ção, pela Pre fe i tu ra, aten deu a pe di do do
pró prio Go ver no do Esta do.
Sr. Pre si den te, está aqui o Ofí cio do Secretário
de Sa ú de do Esta do, di ri gi do à Pre fe i tu ra, que pas so
a ler, nos se guin tes ter mos:
“Ao Se cre tá rio de Sa ú de da Pre fe i tu ra.
Dr. Car los Au gus to Be i ru te Bor ges.
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Sr. Secretário, con for me en ten di men to
mantido com V. Exª, estamos encaminhando a relação das necessidades de mate ri al
de consu mo ambulatorial e medicamento
para o Cen tro de Sa ú de do Esta do.
Atenciosamente,
Dr. Adonias Feitosa Rodrigues Júnior.”
Então, o Se cre tá rio Esta du al de Sa ú de pe diu ao
Se cre tá rio de Sa ú de da Pre fe i tu ra de Rio Bran co que
adquirisse materiais hospitalares, medicamentos,
para ce der para os pos tos de sa ú de do Esta do.
Pois bem, o Senador Tião Viana disse que o
Estado comprou esse medicamento a R$0,53 . Mas
vejam V. Exªs, aqui na relação que o Secretário d e
Sa ú de do Esta do man dou para o Se cre tá rio de Sa ú de
do Mu ni cí pio, ele já cota a uni da de des se mes mo produ to, me to clo pra mi da, fras co, so lu ção oral – em um
lote de 1.800 uni da des – a R$2,68. Já veio o pre ço de
lá, da Se cre ta ria de Sa ú de do Esta do, numa lis ta com
mais de ou tros du zen tos itens.
Quer di zer, o Go ver no do Esta do diz que pa gou
R$0,33 por um re mé dio – e man da a Pre fe i tu ra comprar o mesmo medicamento por R$2,68, conforme
com pro vei aqui com do cu men tos da Se cre ta ria.
A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Qu an do pos sí vel, V. Exª me con ce de um apar te?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Já vou
con clu ir, de po is con ce do o apar te a V. Exª.
No mí ni mo, é mu i to sus pe i to, inclusive porque
podemos estar assistindo a uma ten ta ti va de in du zir
um ad mi nis tra dor a erro, a cri me con tra a eco no mia
da so ci e da de. O Go ver no com pra a R$0,33, man da a
Prefeitura com prar por mais de R$2,00 e de po is vem
denunciar superfaturamento da Prefeitura. É es tranho, mu i to es tra nho!
Em sua de vo ção aos in te gran tes do Ministério
Pú bli co, o Se na dor Tião Vi a na con fe re a eles o mo nopó lio da cre di bi li da de: pri me i ro, re pro duz uma das catilinárias que dedicaram ao Prefeito de Rio Branco;
em se gui da, co men ta que “é a Pro cu ra do ria da Re públi ca, não um po lí ti co, que está fa lan do isso”. Ou seja,
aquela acusação só me re ce cré di to porque foi feita
por Pro cu ra do res e não por po lí ti cos.
Recuso-me a co men tar, nes te re cin to de po lí ticos dig nos, tão pér fi da e in fa man te in si nu a ção!
O fato é que, como sempre, os Senadores do
PT contornaram o cer ne da ques tão: exis tem de núnci as sé ri as, fun da men ta das, ex pres sas em do cu mentos cla ros, in con tes tá ve is. Essas de nún ci as agri dem
di re ta men te a fal sa ima gem mo ra lis ta do atu al Go ver-
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no do Acre e, por tan to, de vem ser apu ra das em toda
a sua pro fun di da de. O mecanismo de tais in ves ti gações, por excelência, é a Comissão Parlamentar d e
Inquérito, nos ter mos pre co ni za dos pelo art. 58, § 3º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Se alguém mais errou, que tenha seus erros
apurados e, se pro va dos, pu ni dos.
A opi nião pú bli ca acre a na está can sa da des sa
la da i nha de que “todo mun do é la drão”, “va mos bo tar
os corruptos na cadeia”, “só é honesto quem reza
pela car ti lha do Go ver no”.
Pra ti ca men te toda a im pren sa es cri ta e as emisso ras de rá dio e de te le vi são es tão atre la dos ao Governo. Ape nas os arautos do Governo têm acess o
aos me i os de co mu ni ca ção para se ma ni fes ta rem.
Sem ar gu men tos para re ba ter as de nún ci as, o
Governo do Estado se desdobra em insultos e vai
bus car ir re gu la ri da des que te ri am sido co me ti das na
ad mi nis tra ção an te ri or. E nos co bra, como se o PMDB
tivesse ins trumentos para mergulhar nos arquivos e
nos processos do Executivo es ta du al. Está na hora
de aca bar esse jogo de cena!
Di zem que nos go ver nos an te ri o res hou ve roubo. Ora, quem está com os do cu men tos é o Go ver no
do Esta do, não so mos nós. Se hou ve rou bo, que sejam abertos processos para apurar a s denúncias e
efe tu ar as pu ni ções ca bí ve is. Não so mos nós que deve mos to mar essa pro vi dên cia. Se, no go ver no an terior, houve compra superfaturada de remédios, isso
pode ser apu ra do me di an te exa me das no tas fis ca is
que es tão na Se cre ta ria de Fa zen da e na Se cre ta ria
de Sa ú de. Mas não que i ram jo gar a cul pa na Opo sição, que não de nun ci ou esse fato. Ora, não po de mos
denunciar algo se os do cu men tos es tão com eles. Se
um simples do cu men to que con se gui mos aqui no Tribu nal de Con tas foi con tra di ta do como sen do ile gal,
rou ba do e fal so, ima gi nem se ten tás se mos con se guir
no tas fis ca is de den tro da Se cre ta ria para pro var que
em deter mi na dos go ver nos hou ve ir re gu la ri da des.
Quem tem de pro var são eles, que es tão no Gover no e dis põem de to dos es ses ele men tos!
Os Governos an teriores a 1999 foram cor ruptos? Ora, isso só quem pode di zer é o atu al man da tário, que controla todos os números e tem sob sua
guar da as even tu a is pro vas des sa mal ver sa ção. Se o
Sr. Orleir Cameli realmente pra ticou irregularidades,
por que mo ti vo seu su ces sor ain da não to mou a ini cia ti va – cris ta li na, ob je ti va e de fi ni ti va – de abrir proces sos con tra ele?
Será que têm fun da men to as sus pe i tas, cor rentes em lar gos se to res da so ci e da de acre a na, e con fir-
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ma das por pes so as sé ri as, como o De pu ta do Esta dual Cé sar Mes si as, de pro pos tas, en con tros fur ti vos e
acordos es púrios entre os Srs. Jorge Vi a na e Orle ir
Ca me li, du ran te o pe río do ele i to ral de 1998? Não sei
– e es pe ro que não me ve nham co brar os fru tos desses con cha vos, pois não te nho aces so aos ar qui vos
ofi ci a is nem sou ín ti mo dos Pro cu ra do res.
Mi nhas ações são à luz do dia. Exis tem de núnci as? Que se jam apu ra das sem dis far ce. Como? Por
in ter mé dio do mais de mo crá ti co e efi ci en te ca mi nho:
a investigação pelo Poder Legislativo, por meio de
Co mis são Par la men tar de Inquérito.
Faço questão de deixar claro que jamais fiz
qualquer acusação virulenta contra os Sena do res
Tião Vi a na e Ma ri na Sil va, nem na úl ti ma sex ta-feira,
nem em dia al gum. Isso pode ser com pro va do pela
con sul ta aos Ana is da Casa, em to das as mi nhas mani fes ta ções pú bli cas ou reser va das.
E tam pou co pos so per mi tir que fi quem dú vi das
ou ver sões mal do sas so bre as ali an ças e os cri té ri os
de minha atividade como po lí ti co, sem pre ba se a dos
em fundamentos par ti dá ri os e pro gra má ti cos, aci ma
de per so na lis mos es té re is.
Não pre ten do, da mes ma for ma, imis cu ir-me nos
as sun tos in ter nos dos ou tros Par ti dos ou suas ali an ças.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Nabor Júnior, V. Exª já ul tra pas sou em 7 minutos o
tem po des ti na do ao seu pronunciamento.
O SR. NABOR JÚNIOR – Sr. Pre si den te, peço
a V. Exª que me con ce da mais 2 mi nu tos para que eu
pos sa con clu ir o meu dis cur so.
Exis te, to da via, algo que não con si go en ten der,
as sim como mu i tos ou tros acre a nos dig nos e cons cientes: a troca de apoios, ocorrida nas eleições d e
1998, en tre as fa mí li as Vi a na e Pas co al, por in ter médio da co li ga ção que uniu, en tre ou tros grê mi os, o PT
e o PMN. O atu al Go ver na dor pode ter es que ci do que
a votação obtida pelo Deputado Cosmoty Pascoal
aju dou a fa zer le gen da para mu i tos de seus acó li tos –
mas a opi nião pú bli ca não es que ce.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se na do res, o De putado Cosmoty Pascoal foi candidato pelo PMN, em
coligação com o PT. Foi o De pu ta do mais vo ta do nas
ele i ções. Trans fe riu qua se dez mil vo tos para o Gover na dor Jor ge Vi a na e para o Se na dor Tião Vi a na.
Seu primo, Au re li a no Pas co al, Coronel reformado e
ex-Comandante da PM, candidatou-se pelo PL, que
tam bém fa zia par te da co li ga ção com o PT, e trans feriu qua se dois mil vo tos para o Go ver na dor Jor ge Vi ana e para o Se na dor Tião Vi a na. No en tan to, a Se nado ra Ma ri na Sil va dis se, on tem, que eu é que ti nha re-
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lacionamento com a fa mília Pascoal. Pos so pro var
essa mi nha de cla ra ção, se qui se rem. Pos so trazer
cer ti dão do Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral para com provar o que es tou afir man do.
E o intercâmbio de vo tos en tre Cos moty e seu irmão, o De pu ta do Hil de bran do Pas co al, não terá reforçado
tam bém a le gen da fe de ral da cha ma da Fren te Po pu lar?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou, na
conclusão des te dis cur so, re a fir mar duas ati tu des que,
de cer to, aten de rão tan to aos an se i os de ver es cla re cidas tais ques tões quan to à ne ces si da de de, do ra van te,
pre ser var este Ple ná rio da ex po si ção das ma ze las inter nas do meu Estado – mas, ao mesmo tempo, não
permitindo que o lixo seja es con di do sob o ta pe te.
Em primeiro lugar, não discutirei o ba ixo ní vel
dos in sul tos a mim di ri gi dos pe los go ver nis tas.
Igno ro, sin ce ra men te, co i sas como “te o ria do gambá”, “leviandade”, “atitudes pequenas”, “provocações”,
etc. São pa la vras que ati ro ao lixo, onde já es tão as acusa ções, as ame a ças e os ar re ga nhos que re ce bi da di tadu ra e de to dos os que não ti ve ram ar gu men tos nem serenidade para o de ba te li vre e de mo crá ti co.
De cla ro que ace i to, com fé e en tu si as mo, o repto lan ça do pelo Se na dor Tião Vi a na, de co mi go dis cutir to dos os as pec tos do es cân da lo dos me di ca mentos, praticado pelo Governo de seu irmão, no Acre.
Dis se S. Exª: “Va mos de ba ter no nos so Esta do; não
pre ci sa mos fa zê-lo no Se na do Fe de ral”.
Pois va mos, no bre Se na dor Tião Vi a na!
É o que sem pre de se jei. É o que es tou pro pon do
des de o pri me i ro mo men to!
Espe ro que V. Exª não es mo re ça em sua dis po sição “para o de ba te a qual quer hora e a qual quer dia”.
Estou pron to para, o mais cedo pos sí vel, en contrá-lo na Assem bléia Le gis la ti va do Acre, na Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to que in ves ti ga rá as de nún ci as
de cor rup ção con tra o Go ver no do Sr. Jorge Vi a na.
Só a CPI dos Medicamentos dará ao povo do
nos so Esta do a jus ta sa tis fa ção de acom pa nhar as investigações e for mar seu próprio juí zo sobre quem
está cer to e quem está errado.
Po nho-me, ago ra, à dis po si ção dos no bres Sena do res que de se ja rem me hon rar com seus apar tes,
se a Mesa per mi tir.
O SR. PRESIDENTE(Ge ral do Melo) – Se na dor
Na bor Jú ni or, in fe liz men te a Mesa não pode con cordar, por quan to há ou tros ora do res ins cri tos que de sejam fa lar. V. Exª ul tra pas sou em mais de dez mi nu tos
o tem po que lhe era re ser va do.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a palavra ao nobre Senador Jo nas Pi nhe i ro. S. Exª
dis põe de vin te mi nu tos.
O SR. JONAS PINHEIRO(PFL – MT. Pro nun cia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te agradeço ao no bre Se na dor Lú dio Co e lho pela per mu ta,
que me per mi tiu usar a tri bu na nes te ins tan te.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tecerei
al gu mas con si de ra ções so bre a Me di da Pro vi só ria nº
1.956-49, que al te ra dis po si ti vos do Có di go Flo res tal.
Na se ma na pas sa da, a Co mis são Mis ta do Con gresso Na ci o nal que ana li sa a ma té ria apro vou o subs ti tuti vo do De pu ta do Mo a cir Mi che let to.
O subs ti tu ti vo apro va do foi ela bo ra do após um
lon go pe río do de de ba te, oca sião em que fo ram ou vidos os vários setores in te res sa dos na maté ria, seja
em re u niões téc ni cas, em au diên ci as pú bli cas, ou em
encontros com grupos re pre sen ta ti vos de enti da des
envolvidas no assunto. O substitutivo do Deputado
Mo a cir Mi che let to in cor po ra tam bém importantes su gestões apresentadas pelo Conselho Nacional d o
Meio Ambi en te – Co na ma.
Entre tan to, ape sar do gran de es for ço ex pen di do,
o subs ti tu ti vo apro va do na Co mis são Mis ta, por 10 votos a 3, vem re ce ben do crí ti cas quan to ao seu teor, disparadas, mu i tas ve zes de forma agressiva, por re presentantes de organizações ambientais e até por in tegran tes do Go ver no Fe de ral. O pró prio Pre si den te da
República an te ci pou, pela im pren sa, sua de ci são de vetar o texto apro va do pela Co mis são Mis ta, se este for
aprovado pelo Congresso Nacional, por considerá-lo,
em sua ava li a ção – que jul go pre ci pi ta da –, ina ce i tá vel.
A mí dia de todo o País, por seu tur no, ali men ta da
pelo Go ver no Fe de ral e por en ti da des ambientalistas –
mu i tas de las in ter na ci o na is –, apres sou-se em an te ci par
as gran des ca tás tro fes que po de rão ocor rer na Ama zônia e no meio am bi en te bra si le i ro se os dis po si ti vos aprovados pela Comissão Mista forem corroborados pelo
Con gres so Na ci o nal. De mane i ra par ti cu lar, apon tam os
produtores ru ra is e o pró prio Con gres so Na ci o nal como
os res pon sá ve is por essa ação como se entre eles só
existissem pesso as in con se qüen tes e ir res pon sá ve is.
Des sa for ma, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na dores, o de ba te se des lo cou do cam po téc ni co e ci en tí fi co
para o cam po pas si o nal, em que, a ri gor, exis te mais irra ci o na li da de e agres são, sob um as pec to ma ni que ís ta,
como se fos se um em ba te en tre o bem e o mal.
Um dos itens que mais des per tou po lê mi ca no
relatório do De pu ta do Mo a cir Mi che let to foi o que fi xou em 50% a área de re ser va le gal na re gião ama zô-
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ni ca. Esse per cen tu al é aquém do su ge ri do pelo Cona ma, que de fen de a fi xa ção de 80% em re ser va legal nas áre as de flo res ta vis tas como de uma fi to fi si ono mia flo res tal in de fi ni da.
A par tir des ses per cen tu a is, os di ver sos me i os
de co mu ni ca ção ime di a ta men te alar de a ram que essa
decisão ca usaria, como conseqüência, o des ma tamen to de mais de 400 mil qui lô me tros qua dra dos de
flo res ta na Ama zô nia bra si le i ra. Nes ses per cen tu a is,
as sen ta-se a ma i o ria das crí ti cas.
Sr. Presidente, eu, que acom panhei todos os
pas sos des sa dis cus são e co nhe ço não só os de talhes das pro pos tas, mas tam bém a re gião ama zô nica, pois sou originário dela, ao to mar co nhe ci men to
dessas crí ti cas e abor da gens, fico com a im pres são
de que mu i tos dos que cri ti cam não le ram ou não anali sa ram as pro pos tas com a pro fun di da de ne ces sá ria.
Se as le ram, pos si vel men te não en ten de ram o es pí rito da lei, não co nhe cem seus an te ce den tes, ou querem mes mo di vul gar só o que lhes interessa.
Como Pre si den te da Co mis são Mis ta que tra tou
des te as sun to, acom pa nhei, com pro fun di da de, o seu
tra ba lho pelo Bra sil afo ra. É pre ci so de i xar cla ro que
atualmente a re ser va le gal nas áre as de flo res ta, loca li za das em qual quer par te da Ama zô nia, é de 50%,
li mi te que se re duz a 20%, quan do se tra ta de área de
cer ra do. O que está va len do hoje é fru to da lei, bem
como da medi da provisória. Esta, por sua vez, de -i
xa-nos bem cla ro: a pro pri e da de, na Re gião Nor te ou
no nor te do Cen tro-Oeste, terá 50% de re ser va le gal,
que se re duz a 20%, quan do área de cer ra do.
A pro pos ta, con subs tan ci a da no pa re cer do De putado Moa cir Mi che let to, mantém o percentual de 50%
para a Amazônia, mas faculta que este seja eleva do
para 80%, quando o zoneamento agroeconômico e
ecológico assim o de fi nir. Para as áre as de cer ra do,
man tém o per cen tu al de 20%, com ex ce ção das áre as
de cer ra do nos Esta dos do Acre, Ama pá e do Ama zonas, em que o per cen tu al da re ser va le gal será de 35%.
É, por tan to, um erro di zer que o pa re cer apro vado na Co mis são Mis ta re duz a re ser va le gal de 80%
para 50%. Esta sem pre foi de 50%, des de 1965, e a
tentativa de am pliá-la é fru to de ini ci a ti va re cen te do
Go ver no Fe de ral, to ma da por medi da pro vi só ria ampla men te con tes ta da, que so men te ago ra está sen do
apreciada pelo Con gres so Na ci o nal. A Co mis são Mista de ci diu man ter o mes mo per cen tu al de fi ni do ori ginal men te no Có di go Flo res tal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, es tão
dis cu tin do per cen tu a is sem ne nhu ma base téc ni ca ou
eco nô mi ca. Assim, de fi ne-se um per cen tu al ca ba lís ti-
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co, quan do o cor re to se ria em ba sar sua de fi ni ção no
zo ne a men to agro e co nô mi co e eco ló gi co, como bem
de fen de não só o pro je to do Co na ma, como a me di da
provisória e tam bém o pa re cer do Re la tor, Mo a cir Miche let to. É por meio do zo ne a men to que se vai es tabe le cer onde te mos que pre ser var mais e onde te mos
que preservar menos, exatamente embasados n o
pon to de vis ta téc ni co e ci en tí fi co.
Não pre ten do fi car aqui des ta can do e de ta lhando to dos o pon tos abor da dos pelo re la tó rio e apro vados pela Co mis são Mis ta, nem para exal tá-los, nem
para de fen dê-los. Entre tan to, sin to que há emo ção e,
principalmente, mu ita de sinformação nessa dis cussão que po de ría mos cha mar de le i ga. A ma té ria deve
ser vo ta da, pois só as sim o Con gres so Na ci o nal es tará cum prin do o seu dever, até mesmo pelo fato de
essa me di da pro vi só ria já se achar na sua qua dra gési ma nona edi ção, es tan do, por tan to, há mais de quatro anos em tra mi ta ção nes ta Casa. Essa de mo ra permi te ao Go ver no Fe de ral re e di tar in de fi ni da men te as
ma té ri as a seu bel-prazer, con for me seu in te res se.
Con si de ro essa va ga re za do Con gres so Na ci onal uma for ma de omis são e, por tan to, uma ir res ponsa bi li da de, uma ati tu de inaceitável.
O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – V. Exª me
per mi te um apar te?
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Com
pra zer, ouço V. Exª.
O Sr. Carlos Be zerra (PMDB – MT) – V. Exª
des ta cou o pon to mais im por tan te des se pro je to, que
é o zoneamento agroecológico. Nos úl ti mos dias, tenho acom pa nha do a dis cus são des se as sun to, e praticamente nin guém fala so bre zo ne a men to agro e coló gi co. Qu e rem dar um tra ta men to ao Bra sil como se
ele fosse uniforme. Qu erem dar um tratamento à
Ama zô nia, que cor res pon de a dois ter ços do ter ri tó rio
na ci o nal, que é pra ti ca men te um con ti nen te, como se
ela fosse uma coisa só. V. Exª, que conhece mui to
bem a Amazônia, sabe da disparidade que existe
den tro dela. Vou ape nas des ta car a Ama zô nia ba i xa,
úmi da, e a Ama zô nia alta, que é to tal men te diferente
da ou tra. Está ha ven do um pas si o na lis mo nes sa discus são; fal ta cri té rio no de ba te des se as sun to, que é
de alto interesse nacional. To dos nós te mos pre o cupa ção com a ques tão am bi en tal, que é sé ria e gra ve.
Um tema dessa natureza não pode ser tratado n a
base do emo ci o na lis mo, como mu i tos es tão fazendo.
Tec ni ca men te, não en ten dem nada do as sun to e levantam essa ban de i ra sem apro fun dar a discussão.
V. Exª fala do zo ne a men to agro e co ló gi co, que é o cerne da ques tão; no meu pon to de vis ta, é o que deve
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nortear as áre as de pre ser va ção da Amazônia e de
todo o Bra sil. E to dos es ca pam des sa dis cus são. Portan to, que ro pa ra be ni zar V. Exª pelo seu pro nun ci amen to. Pen so que o en ca mi nha men to deve ser nes se
sen ti do. O pró prio Go ver no não tem enca mi nha do a
questão des se modo e tem-se equi vo ca do. Está de
parabéns V. Exª pelo seu pronunciamento.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Obri gado, Senador Car los Bezerra. V. Exª é do Estado d e
Mato Gros so, co nhe ce mu i to bem a si tu a ção e de fi ne
to das as pre o cu pa ções que te mos.
Ainda hoje, reunido com o Sr. Ministro do Meio
Ambiente, na Liderança do PFL, na Câ ma ra dos De putados, coordenada pelo Deputado Inocêncio Oliveira,
che ga mos a esta con clu são: o ca mi nho é o zo ne a mento. O zo ne a men to é es ta be le ci do na me di da pro vi só ria,
no pro je to do Co na ma e mu i to me lhor adap ta do no re lató rio do emi nen te De pu ta do Mo a cir Mi che let to.
Se na dor Be zer ra, o que exis te é ape nas uma dúvida: de onde vamos partir. De finiremos as áreas d e
ma i or pre ser va ção a par tir dos 50%, con for me de ter mina a lei atu al, e atin gi re mos 60%, 70% ou até 100% da
área a ser pre ser va da, ou par ti re mos, como quer o Cona ma, de 80%, com base nos qua is se es ta be le ce rá o
zo ne a men to e o que vai au men tar ou di mi nu ir?
Por tan to, é uma ques tão de prin cí pio: de onde
va mos par tir para fa zer esse gran de en ten di men to.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Permite-me, V. Exª, um apar te?
O SR. JONAS PINHEIRO(PFL – MT) – Con cedo o apar te so li ci ta do pelo Se na dor Mo re i ra Men des
do Esta do de Ron dô nia.
O Sr. Moreira Men des (PFL – RO) – Senador
Jo nas Pi nhe i ro, es tou ou vin do, com mu i ta aten ção, o
pro nun ci a men to de V. Exª. Aliás, nos úl ti mos dias, eu
o te nho acom pa nha do nes sa ques tão jun ta men te ao
Deputado Mo a cir Mi che let to. E que ro aqui, an tes propri a men te de apar teá-lo, la men tar o que tem sido fe i to
injustamente con tra o De putado Mo acir Mi cheletto,
que sem pre de mons trou o ma i or in te res se em apresen tar o me lhor para o Bra sil na Co mis são Mis ta que
ana li sou essa me di da pro vi só ria sob a pre si dên cia de
V. Exª. La men ta vel men te, o que vem sen do co lo ca do
na imprensa é exatamente o con trá rio – pa re ce até
que propositadamente –, no sentido de denegrir a
pes soa da que le emi nen te De pu ta do. Mas o Senador
Car los Be zer ra foi mu i to opor tu no – é exa ta men te o
que eu ia comentar – quando disse que o principal
pon to des se pro je to de con ver são, de au to ria do Depu ta do Mi che let to, a gran de vir tu de dele é exa ta mente quan do en fo ca a ques tão do que pode e o que não
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pode ser fe i to re me ten do-a para a lei de zo ne a men to
dos Esta dos. Essa é a gran de vir tu de des se pro je to.
La men ta vel men te, isso não está co lo ca do na gran de
imprensa. Parece até – repito – propositadamente.
Qu e ro aqui dar o exem plo do meu Esta do, que vem
há quase dez anos discutindo a questão do zo ne amen to. As úl ti mas au diên ci as pú bli cas fo ram há dois
me ses e hoje já está o pro je to fi nal na Assem bléia Legis la ti va. De po is de am plos es tu dos téc ni cos e ci en tíficos, de envolvimento com comunidades e ONGs,
che gou-se a um tra ba lho fi nal, que de ve rá ser aprova do na pró xi ma se ma na, pela Assem bléia Le gis la tiva de Rondônia, de ven do ser vir de exem plo para o
Bra sil. Se for mos ana li sar o do cu men to, va mos chegar à conclusão de que no Esta do de Ron dô nia já
está e con ti nu a rá sen do pre ser va da exa ta men te quase 80%, 78 pon to al gu ma co i sa, com a Lei de Zo ne amen to. A pro pos ta é de se ex plo rar ra ci o nal men te a
ter ra fér til pro pí cia à agri cul tu ra e à pe cuá ria e de se
preservar a área que não tem ap ti dão. Esse é o grande ca mi nho. É pre ci so que a Na ção en ten da isso; é
pre ci so que se ja mos, so bre tu do, jus tos como o De putado Moacir Micheletto e sua proposta. Não é nada
da qui lo que está sendo pro pa ga do, ou seja, de que se
quer destruir a Amazônia, de que não se quer deixar
nada em pé. Isso é um ab sur do. É uma men ti ra des lavada. Pa ra be ni zo V. Exª pelo pro nun ci a men to. Te mos
que ter a co ra ge m de en fren tar essa ques tão, dis cu tindo-a, mas com racionalidade, e não como está sendo
co lo ca do por es ses am bi en ta lis tas de plan tão, que não
têm mu i to a oferecer ao Brasil, até por que cer ta men te
não co nhe cem o que é a Ama zô nia e o que lá se de senvolve. Um ou tro pon to que cha mo a aten ção, tam bém
do Senador Carlos Bezerra, é que realmente existem
di ver si da des den tro da Ama zô nia; ela não é toda igual.
O Esta do de Ron dô nia, eu di ria, está mu i to mais para a
Re gião Cen tro-Oeste do que para a Re gião Ama zô ni ca.
Então é pre ci so ter tra ta men to di fe ren ci a do. Pa ra be ni zo
V. Exª pelo pro nun ci a men to.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Muito
obrigado, emi nen te Se na dor Mo re i ra Men des. Eu diria, como Rondônia, o Estado de V. Exª, também o
Esta do de Mato Gros so, por meio do Pro gra ma Pro agro, está com o seu zo ne a men to pra ti ca men te pronto, bem como, pelos conhecimentos que te mos, os
Esta dos do Acre e de To can tins, cu jos zo ne a men tos
es tão em fase bas tan te adi an ta da. Com cer te za, tal
fato ser vi rá de leme para o tra ta men to des te as sun to
tão mo men to so por que pas sa mos no nos so País.
O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Per mi te-me V. Exª um apar te?
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O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Con cedo o apar te ao Se na dor Jef fer son Pé res.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Ape nas
para esclarecimento do orador, informo que V. Exª
dis põe ape nas de dois mi nu tos.
O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Seja
um pouco tolerante, Sr. Presidente, o tema é mui to
importante.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
será, como de cos tu me.
O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Sena dor Jo nas Pi nhe i ro, como qua se sem pre acon te ce
na vida, as po si ções ex tre ma das es tão equi vo ca das.
Como di zi am os ro ma nos: in me dio stat vir tus. É até
uma ques tão de bom sen so – e aqui eu con cor do in teiramente com o Se na dor Car los Be zer ra – que tudo
isso deveria ter sido precedido de um zoneamento
ge o e co ló gi co e eco nô mi co. A Ama zô nia não é ho mogênea, Se nador. No meu Estado, que tem o maior
per cen tu al de pre ser va ção do Bra sil, mais de 90% da
área pre ser va da, uma co i sa é o Apuí, no sul, fron te i ra
com Mato Gros so, uma área de se mi-cerrado, onde já
se está ex pan din do a cul tu ra da soja, ou tra co i sa é a
re gião do alto rio Ne gro, de solo pa u pér ri mo, flo res tado, onde é im pra ti cá vel a agri cul tu ra de cur to ci clo ou
a pe cuá ria. Cre io que uma flo res ta om bró fi la, uma flores ta pri má ria e densa, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, eu
não tro caria ja ma is um hec ta re de flo res ta por um hecta re de pas ta gem ou de cul tu ra de soja. De for ma que,
re al men te, é pre ci so que se faça o zo ne a men to. A propos ta apro va da lá tal vez não seja, certamente não é, a
mais ade qua da, mas a dos am bi en ta lis tas ra di ca is também não será. Está em jogo também o bem-estar da
po pu la ção que lá ha bi ta e que tem di re i to ao de sen vol vimen to. Te mos que con ci li ar, evi den te men te, eco lo gia e
economia, preservação com crescimento eco nômico.
Há de haver um entendimento, um meio termo para
che gar mos a uma so lu ção. De qual quer modo, pa ra beni zo V. Exª pelo seu em pe nho em dis cu tir a ma té ria e
em tra zê-la para de ba te nes te Ple ná rio.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Muito
obri ga do a V. Exª, emi nen te Se na dor Jef fer son Pé res.
É exatamente isso que estamos bus cando. Na re união de hoje, com o Mi nis tro do Meio Ambi en te, já começamos a avan çar no sen ti do de, a par tir do Pro je to
do Conama, jun to com o Projeto Micheletto, en contrar mos um ter mo ade qua do para o Bra sil, so bre tu do
para nós da re gião ama zô ni ca.
A Srª Marina Sil va (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me V. Exª um aparte?
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O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Se eu
pu der ain da, Sr. Pre si den te,...
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
ape la ria a V. Exª que con clu ís se o mais rá pi do pos sível, já que o tem po está es go ta do, e já ul tra pas sa mos
a hora reservada para a Hora do Expediente. Ain da
te mos três co mu ni ca ções ina diá ve is.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre siden te, é im por tan te aco lher mos o pa re cer da emi nen te
Senadora Marina Silva, bem como do nosso homem
ama zô ni da, o ex-Governador Gil ber to Mes tri nho.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Ape sar
dos ape los dos de ma is ora do res ins cri tos, ape lo para
os dois no sen ti do de que fa çam in ter ven ções bre ves
para dar mos an da men to aos tra ba lhos da ses são.
A Sra. Marina Silva (Blo co/PT – AC) – Esta rei
aten ta ao ape lo de V. Exª, Sr. Pre si den te. Como não
há tempo, Senador Jonas Pinheiro, agradeço pelo
apar te. Gos ta ria de dar uma in for ma ção que con si dero im por tan te para esta Casa e para to dos que es tão
nos acom pa nhan do, re fe ren te a esse de ba te das mudanças no Código Florestal. Aca bo de par ti ci par de
um de ba te com o De pu ta do Mi che let to, em que S. Exª
con cor dou que fi ca rão os 80% na Ama zô nia e 50% no
cerrado amazônico, até que se faça o zoneamento
eco ló gi co-econômico. S. Exª con cor da com a pro posta de con ti nu ar como está na me di da pro vi só ria, enquanto não houver o zo neamento eco ló gico-econômico. De sorte que esse debate, toda a
pres são que a so ci e da de vem fa zen do no sen ti do de
que tenhamos um instrumento legal que proteja o
nos so meio am bi en te, mas que ao mes mo tem po nos
possibilite meios para o desen vol vi men to eco nô mi co
e social, foi e está sendo significativo. A sociedade
tem acompanhado. De ontem para cá, recebi 1200
e-mails, as pes so as pro tes tan do com re la ção ao Códi go Flo res tal, que di mi nui a re ser va le gal na Ama zônia. É mais do que pru den te a pro pos ta de que qualquer mudança na base de reserva legal só poder
ocor rer a par tir do zo ne a men to eco ló gi co-econômico,
como já re a li za do nos Esta dos do Acre, Ron dô nia e
-pa re ce-me – To can tins. Espe ro que a me di da pro visória não en tre em vo ta ção no dia 24, pos si bi li da de
considerada pelo Deputado Moacir Mi cheletto.
Assim, ha ve rá tem po para se dis cu tir o pro je to do Cona ma na qui lo que é es sen ci al, o que la men ta vel mente não ha via sido in cor po ra do pelo Deputado Mo a cir
Micheletto. Sempre digo isso a S. Exª, que diz ter
apro ve i ta do 70% do pro je to. No en tan to, 70% de um
cor po, sem o cé re bro e o co ra ção, não têm fun ção algu ma. De sor te que esse é o mo men to opor tu no para
fazermos esse debate de forma apaixonada, ma s
sem per der mos a ra ci o na li da de.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Emi nente Senadora Marina Silva, a medida provisória
con di ci o na, na re gião Nor te e no nor te da re gião Cen-
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tro-Oeste, a ex plo ra ção a cor te raso à per ma nên cia
de, pelo menos, 50% da cobertura ar bó rea em cada
pro pri e da de, li mi te que será re du zi do para 20% quando se tra tar de área co ber ta por cer ra do. Entre tan to, o
§2º es ta be le ce que, nas pro pri e da des onde a co bertu ra ar bó rea se cons ti tui de fi to fi si o no mi as flo res ta is,
não será ad mi ti do o cor te raso em pelo me nos 80%
des sa ti po lo gia flo res tal.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo. Faz soar a
campainha.)
A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – É isso o
que aca bei de di zer, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Estamos bus can do, exa ta men te, onde está essa ti po lo gia
que ele va para 80% a reserva le gal na Ama zô nia.
O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, V. Exª me per mi te um apar te?
O SR. PRESIDENTE(Ge ral do Melo) – Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro, a Mesa ape la para V. Exª no senti do
de con clu ir o seu dis cur so após o apar te do Se na dor
Gil ber to Mes tri nho.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Aten dendo à pre o cu pa ção de V. Exª, Sr. Presidente, vamos ou vir o Se na dor Gil ber to Mes tri nho e, ime di a tamen te, con clu i rei o meu dis cur so.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
agradece.
O Sr. Gil ber to Mes tri nho(PMDB – AM) – Mu i to
obrigado, Sr. Presidente e Senador Jo nas Pinheiro.
Parece que o problema está sendo equacionado.
Fez-se uma to a da mu i to gran de em tor no do pro je to,
porque as pessoas do Brasil, já dizia Nel son Ro drigues, dão mais importância à ver são do que ao fato.
Te ve-se a im pres são de que a apro va ção do re la tó rio
Micheletto implicaria destruir a Amazônia. Ora, ninguém le vou em con ta que 32,67% das áre as da Amazô nia são re ser vas in dí ge nas, re ser vas flo res ta is, reservas de conservação ou par ques na ci o na is, etc. –
portanto, são áreas pro te gi das; que 42% das área s
da Ama zô nia são ter ras de vo lu tas, fa zen do par te do
pro ces so do Incra; e que as pro pri e da des ru ra is são
ape nas 23%. Mes mo o Có di go Flo res tal, re pe ti do no
relatório Mi che let to, se apro va do, per mi ti ria que apenas 11,5% da Ama zô nia fos sem des ma ta dos. To dos
sabem que se trata de algo impossível, por que não
te mos nem bra ços su fi ci en tes no Bra sil para des matar tan ta área na Ama zô nia. No en tan to, a ver são dita
é de que iri am des ma tar 50% da Ama zô nia. Isso tudo
cri ou uma cele u ma des pro po si ta da. Lá na mi nha terra, a Ama zô nia, por exem plo – já dis se o Se na dor Jeffer son Pé res -, te mos ape nas 2% de des ma ta men to
da flo res ta ori gi nal. Cum pre con si de rar ain da que, no
iní cio do sé cu lo, a Ama zô nia ti nha 1 mi lhão e meio
de habitantes; hoje, tem 20 mi lhões de ha bi tan tes,
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que pre ci sam, pelo me nos, so bre vi ver, ter uma vida
nor mal de tra ba lho, con for to e re a li za ções, o que se
quer im pe dir. Sem pre fui con tra o cor te raso da flores ta. Enten do des pro po si ta da, po rém, essa pro teção ex ces si va, que não leva em con ta que lá vi vem
seres humanos. Vamos torcer para que haja um
acor do e que se faça, efe ti va men te, o zo ne a men to
eco nô mi co-ecológico da re gião, per mi tin do se possa tra ba lhar, pelo me nos com tran qüi li da de, na região ama zô ni ca. Não se pode, to da via, anes te si ar
toda uma re gião por pres sões que não são ver dade i ra men te am bi en ta is. Mu i to obri ga do e pa ra béns
pelo dis cur so de V. Exª.
O SR. JONAS PINHEIRO(PFL – MT) – Obri gado, emi nen te Se na dor Gil ber to Mes tri nho.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senador Gilberto Mestrinho, V. Exª me permite um
aparte?
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
José Eduardo Dutra, apelo a V. Exª. O problema é
que já ul tra pas sa mos nos so tem po em mais de 8 minu tos, e ou tros ora do res de se jam usar da tri bu na.
O SR. JONAS PINHEIRO(PFL – MT) – Des cul pe-me, no bre Lí der, Se na dor José Edu ar do Dutra.
O Parlamento brasileiro, que, ao longo de sua
exis tên cia, tan tas de mons tra ções vem dan do de matu ri da de, não pode to mar de ci sões so bre ma té ria tão
im por tan te, como é essa que al te ra par tes do Có di go
Flo res tal no cli ma ora re i nan te.
Por isso, na mi nha opi nião, o pro je to não deve
ser vo ta do na ses são do Con gres so Na ci o nal pre vis ta
para o dia 24, como ini ci al men te se pre viu, com as lideranças par ti dá ri as, mas so men te no iní cio do mês
de ju nho, quan do hou ver ama i na do essa in qui e ta ção.
Essa será, a meu ver, a ati tu de mais equi li bra da a
ser adotada no momento, pois dará opor tu ni da de de
que se ini cie uma nova ro da da de enten di men to en tre
os par la men ta res, a Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re públi ca, os Mi nis té ri os do Meio Ambi en te, da Agri cul tu ra e
do Abas te ci men to e en ti da des re pre sen ta ti vas dos di feren tes seg men tos vin cu la dos à matéria.
E, com o aprofundamento das negociações,
den tro do prin cí pio de mo crá ti co que en se jam, pro ceder-se-á às al te ra ções pos sí ve is para que essa ma téria seja apro va da sem tra u mas e sem pre ju í zos para
a pre ser va ção da nos sa ri que za am bi en tal e da po pula ção bra si le i ra.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pror rogo, na for ma re gi men tal, a Hora do Expe di en te e conce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, ao
Se na dor Pa u lo Har tung. (Pa u sa)
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Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção inadiá vel, por cin co mi nu tos, ao Se na dor Ma gui to Vi le la.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ape nas para re gis trar pes qui sa fe i ta
pelo Ban co do Bra sil, com apo io do IBGE, en tre os
dias 18 e 28 de abril do cor ren te ano, com re la ção à
área plan ta da em sa fri nha e o en cer ra men to da colhe i ta da sa fra de ve rão 1999/2000.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho regis trar esse fato com mu i to or gu lho, por que diz res pe i to
à minha ci dade natal, Ja taí, onde inclusive Juscelino
Ku bits chek ini ci ou a sua cam pa nha po lí ti ca, pro me tendo a mu dan ça da Ca pi tal para o Pla nal to Cen tral.
Se gun do os le van ta men tos fe i tos pelo Ban co do
Bra sil, Ja taí, a mi nha ci da de, foi con si de ra da a ma i or
produtora de grãos hoje no Bra sil.
“Ja taí é o Mu ni cí pio que de tém a ma i or
produtividade média por hectare plantado/ano do Brasil (ano agrícola), 5.137,2
kg/ha ou 85,62 sc/ha;
Jataí é o maior produtor de grãos do
Esta do de Go iás.
Considerando a previsão nacional d e
grãos para a safra 1999/2000, de 85,6 milhões de to ne la das de grãos, Ja taí pro du zi rá
[so zi nha] 1,02% des sa pro du ção.
Ja taí é [tam bém] o ma i or pro du tor brasileiro de milho sa fri nha.[Quer di zer, é uma
se gun da sa fra tam bém de se que i ro].
A produção de safrinha injeta no merca do cer ca de US$31,75 mi lhões após a colhe i ta da sa fra de ve rão.
A pro du ção de sa fri nha representa cerca de 66,67% da safra de verão, ou seja,
um incremento de 66,67% na produ ção,
sem abertura de novas áreas e sem grandes in ves ti men tos.
Outro fato interessante é que Serranópolis,
uma cidade vizinha de Jataí, também é desta que
nacional com re la ção à pro du ção de mi lho sa fri nha,
sor go, ave ia e mi lhe to.
Por isso, registro com muito or gulho neste Sena do que a mi nha ci da de é hoje a ma i or pro du to ra de
grãos no Bra sil in di vi du al men te e co la bo ra com 1,8%
de toda a safra na ci o nal.
Era essa a comunicação que desejava fa zer
nes ta tri bu na às Srªs e aos Srs. Senadores e ao Sr.
Pre si den te, a quem agra de ço.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MAGUITO VILELA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi lela, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a ca deira da presidência, que é ocupa da pelo Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Pa tro cí nio) – Con cedo a palavra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por
cin co mi nu tos, ao emi nen te Se na dor Mo re i ra Men des.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Senadores, on tem es teve na Câ ma ra dos De pu ta dos o Sr. Amaury Bier, Se cretário Executivo do Ministério da Fazenda, para
uma au diên cia pú bli ca a fim de dis cu tir a ques tão da
re for mu la ção das ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is.
No va men te, no ras tro des se pro je to de re for mulação, a imprensa tem especulado com in sistência
so bre a pos si bi li da de de trans for ma ção dos ban cos
re gi o na is fe de ra is em simples agências de fomento.
Tal noticiário vem ca u san do enor me pre o cu pa ção na
Região Amazônica, onde o Banco da Amazônia, o
nosso Basa, uma instituição com 58 anos de ex periên cia re gi o nal, vem cum prin do, com li de ran ça e desenvoltura, o seu papel de indutor e fi nan ci a dor do
de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al da que la re gião.
Às vezes, tenho sido crí ti co do Basa, Sr. Pre siden te, no ta da men te no que se re fe re a sua for ma de
apli car os re cur sos do FNO, mas te nho que re co nhecer que ima gi nar o Basa trans for ma do em mera agência de fo men to é ad mi tir que a vas ta, com ple xa, pujante e tão ignorada Amazônia possa prescindir d a
ação operacional efetiva e da capacidade de seu
gran de agen te fi nan ce i ro de de sen vol vi men to.
Como pre ten der res trin gir a ação de um ban co
que, com ape nas 11% da rede ban cá ria exis ten te no
Nor te, res pon de por 83% de todo o cré di to de fo mento apli ca do na Re gião?
Como admitir tal idéia quando se sabe que o
Norte tem 548 agências bancá ri as pú bli cas e pri vadas e o Basa, com ape nas 61 agên ci as, co brin do 450
Municípios, responde por 42% de todos os crédi tos
alo ca dos na Re gião, in clu in do os fi nan ci a men tos de
fo men to e os em prés ti mos de cur to pra zo?
Como ace i tar tal hi pó te se para um ban co que,
ges tor do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do
Nor te (FNO), já in je tou na Região mais de R$2,5 bilhões, re a li zan do mais de 110 mil fi nan ci a men tos, aumen tan do em dez anos o va lor bru to da pro du ção regional de R$7,5 milhões para mais de R$3,63 bi lhões?
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Como re du zir a ação e o ta ma nho do Basa se
esse ban co, nes ses dez anos de FNO, pro pi ci ou a cria ção de 156.344 em pre gos di re tos na Re gião Nor te,
sen do 138.167, isto é, qua se 90%, na área ru ral, contri bu in do sig ni fi ca ti va men te para que o pro du tor agríco la te nha con di ções efe ti vas de con ti nu ar no cam po,
mi ni mi zan do os trá gi cos im pac tos da mi gra ção para
as gran des ci da des, exa ta men te des sa Re gião que
os eco lo gis tas e am bi en ta lis tas de plan tão pre ten dem
acabar?
Como ad mi tir a di mi nu i ção de um ban co que prio ri za os pe que nos e mi ni pro du to res rurais e os pequenos e microempresários, que co nhece a im portân cia des ses seg men tos na eco no mia ama zô ni ca e
concentra neles 97,22% de seus financiamentos e
72,03% dos re cur sos apli ca dos do FNO?
Como ace i tar tal es pe cu la ção quan do o Basa lide ra am pla men te, na Re gião Nor te, a ope ra ci o na li zação do Pro gra ma Bra sil Empre en de dor?
Como que rer pri var o Basa de sua car te i ra comer ci al e de captações de mer ca do se, ao contrário
dos outros bancos, o Basa aplica to dos os valo res
cap ta dos na pró pria Ama zô nia?
Por fim, Sr. Presidente, acho que seria mu ito
mais jus to que se apre sen tas se um pro je to que efe tiva men te con tri bu ís se para a me lho ria, efi ciên cia e eficá cia das instituições fi nanceiras federais, mas que
não ini bis se uma ins ti tu i ção como o Basa na sua incom pa rá vel e in subs ti tu í vel ação em fa vor da Ama zônia. Pelo con trá rio, em vez de res trin gir-se o Basa, é
pre ci so pro por ci o nar-lhe con di ções para que am plie o
seu pa pel fun da men tal no de sen vol vi men to sus ten tável e in te gra do da Ama zô nia. É pre ci so, isto sim, que
o Basa tenha mais recursos financeiros, hu manos,
ma te ri a is e tec no ló gi cos para ex pan dir e apri mo rar a
sua mis são ama zô ni ca.
Pretender o con trá rio se ria mais uma pro va da
inexplicável ig no rân cia do Brasil em re la ção à Amazô nia, uma pos tu ra er rô nea que o mun do in te i ro não
compreende e que os ama zô ni das já não es tão mais
dispostos a tolerar.
Era o re gis tro que que ria fa zer na tar de de hoje,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE(Car los Pa tro cí nio) – Excepci o nal men te, por não estar presente o Se na dor Pa u lo
Hartung, concedo a palavra, para uma comunicação
ina diá vel, ao emi nen te Se na dor Car los Be zer ra.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais de 800
tra ba lha do res do meu Esta do aca bam de ser pos tos
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na rua por ca u sa da in sen si bi li da de do Go ver no es tadu al, que, com sua fal ta de vi são ad mi nis tra ti va e social, contribuiu para fe char dois im por tan tes fri go rí ficos em Mato Gros so.
Estão sob apre en são as po pu la ções, o co mércio e toda a classe política das localidades de Alta
Flo res ta, Nor tão Ma to-Grossense e Vila Rica, no Ba ixo Ara gua ia, re gião que aca bo de vi si tar e onde pude,
lamentavelmente, constatar o abandono a que está
re le ga da pelo Po der Pú bli co Esta du al.
Especialmente V ila Rica, por sofrer mais, está
exigindo do Governador explicações convin cen tes
so bre as ra zões que le va ram à sus pen são das ati vida des do fri go rí fi co, que em pre ga va 400 pais de fa mília e ain da, in di re ta men te, con tri bu ía com outros mil
trabalhadores. Essa comunidade, Srªs e Srs. Se nado res, ape sar de po bre, não me diu es for ços para auxi li ar na ins ta la ção da em pre sa, pelo im pul so que traria ao Mu ni cí pio e à re gião, onde cer ca de um mi lhão
de ca be ças de bo vi nos são cri a das, ge ran do o aba te
diá rio de até mil ca be ças.
Prefeitura e população aju da ram com es tra das
e energia para dar viabilidade e, agora, por que o
Esta do re sol veu sus pen der o in cen ti vo fis cal con ce dido ao fri go rí fi co, es tão às vol tas com gra ve cri se so cial e eco nô mi ca.
Em Alta Flo res ta não é di fe ren te, em bo ra a si tu ação fis cal te nha sido con tor na da. A fal ta de es tra das levou à sus pen são das ati vi da des de ou tro fri go rí fi co, onde
quan ti da de igual de ca be ças po de ria es tar sen do aba ti da
para aten der a um re ba nho de 1,2 mi lhão de ca be ças.
Nesse caso, apesar das festas, quei ma de fogos e lan ça men to de pla cas, as obras da es tra da de
aces so ao fri go rí fi co fi ca ram na pro mes sa do Go verna dor, o que pro vo cou o fe cha men to. Até cin co dias
es ta vam sen do ne ces sá ri os para per cor rer tal es trada, prejudicando e até ma tan do os ani ma is que es tavam sen do le va dos ao aba te.
Agora, os criadores da quela região só en contram ou tro lo cal para aba ter seu gado em Co li der, cida de dis tan te 300 qui lô me tros de Alta Flo res ta. To dos
es tão pre o cu pa dos com o de sem pre go di re to de 400
trabalhadores e de ou tros 1.200 que vi vi am in di re tamen te das ati vi da des da em pre sa.
É con tra essa fal ta de sen si bi li da de, de vi são ad mi nis tra ti va e so ci al do Go ver no de Mato Gros so que
ve nho pro tes tar nes ta tar de, Srªs e Srs. Se na do res.
Cor ro bo ran do tudo, le mos hoje nas pá gi nas dos
principais jornais do País anúncio veiculado pela
Embra tel para ex pli car as ra zões da ele va ção de suas
ta ri fas. Nele está o re tra to da Admi nis tra ção Pú bli ca
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do meu Esta do: Mato Gros so co bra o ma i or ICMS do
País nas li ga ções te le fô ni cas: 30%. Na ver da de, não
são 30%, mas 42% – e so bre ener gia tam bém.
Ao contrário do resto do Brasil e da própria
União, meu Esta do taxa ex ces si va men te as ati vi dades produtivas, de sestimulando empreendedores e
di fi cul tan do a ge ra ção de em pre go e ren da.
O ín dice de de semprego na cional de Mato
Grosso é exatamente o do bro do ín di ce na ci o nal, e
lá estão-se fechando empresas ne cessárias para
trans for mar nos sa ma té ria-prima.
Pas so a ler o co mu ni ca do da Embra tel, pu blica do em to dos os jor na is do País.
A Embra tel in for ma que as fa tu ras dos
serviços de telefonia internacional já estão
sendo dis tri bu í das con ten do um re a jus te do
ICMS de 13% para 25% (exceções para os
Esta dos de Mato Gros so, com 30%, e Acre,
com 17%), que pas sou a ser apli ca do a partir de 24 de abril úl ti mo.
Esse au men to do ICMS é con se qüên cia
da decisão tomada pelos governos dos estados, acatando recomendação do Conselho
Nacional de Po lí ti ca Fa zen dá ria (CON FAZ).
Esses 30%, Sr. Presidente, são cobrados por
dentro e acabam por se tornar 42%. É o impos to
mais caro do mundo.
Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Durante o discurso do Sr. Carlos Bezerra, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secre tá rio,
deixa a ca deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tário em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lido o se guin te:
R EQUERIMENTO Nº 275, DE 2000
Se nhor Pre si den te,
Requeremos, nos termos re gimentais, seja
apre sen ta do pelo Se na do Fe de ral, voto de pe sar pelo
fa le ci men to de Aziz Ibra him, em pre sá rio e po lí ti co de
des ta que no Esta do de Go iás, apre sen tan do con dolên ci as à fa mí lia.
Justificação
Excepcional figura humana, Aziz Ibrahim teve
uma atuação em presarial e política marcante n o
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Esta do de Go iás e na re gião Cen tro-Oeste. A im portân cia de sua atu a ção nes ses dois se to res tra du zi ram
relevância e des ta que re gi o nal e na ci o nal.
Aziz Ibra him foi di re tor da Câ ma ra de Di ri gentes Lojistas (CDL) em Go iás por 20 anos. Tam bém
di ri giu a Asso ci a ção Co mer ci al e Indus tri al de Go iás
(Aci eg). Na po lí ti ca, teve atu a ção des ta ca da na presidência re gional do Partido Li beral, o PL, e como
mem bro da di re ção na ci o nal da le gen da.
Sempre foi um empresário e um po lítico conhecido e largamente respeitado no estado, pelo
seu trabalho e pelo seu valor pessoal e humano,
não podendo o Senado Federal da República s e
exi mir de pres tar este Voto de Pe sar.
Sala das Ses sões, 17 de maio de 2000. – Iris
Rezende – Ma gui to Vi le la – Ma u ro Mi ran da .
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Esse
re que ri men to de pen de de votação, em cujo en ca minha men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Sena do res que o de se ja rem.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para
encaminhar a vo ta ção, concedo a pa la vra ao Se nador Ma gui to Vi le la
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
encaminhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Srªs. e Srs. Senadores, Aziz Ibra him era uma excepcional fi gu ra hu ma na, que teve uma atu a ção empresarial e po lítica mar can te no Esta do de Go iás e
em toda a Região Centro-Oeste. A importância d e
sua atu a ção nes ses dois se to res tra du ziu-se em rele vân cia e des ta que re gi o nal e na ci o nal.
Aziz Ibrahim foi Di re tor da Câ ma ra de Di re tores Lojistas (CDL) em Goiás por 20 anos e também
di ri giu a Asso ci a ção Co mer ci al e Indus tri al de Go iás
(Aci eg). Na po lí ti ca, teve atu a ção des ta ca da na Presidência Re gional do Partido Liberal e também
como mem bro da Di re ção Na ci o nal do PL.
Foi um empresário e um político mu ito co nhecido e largamente respeitado no Estado de Goiás,
pelo seu tra ba lho e pelo seu va lor pes so al e hu mano, não podendo o Senado da República se eximir
de prestar este voto de pesar pela morte prematura
desse ilustre homem público e empresário. Aziz
Ibrahim ti nha ape nas 49 anos de ida de e so freu um
en far to do mi o cár dio no úl ti mo fim de se ma na.
Falo também em nome dos outros dois Se nadores por Goiás, Iris Rezende e Mauro Miranda,
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subscritores des te re que ri men to em que pe di mos ao
Se na do que apre sen te vo tos de pe sar pela mor te de
Aziz Ibra him.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Em vota ção o re que ri men to.
As Srªs e Srs. Senadores que o apro vam que -i
ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 276, DE 2000
Se nhor Pre si den te,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Cons ti tu -i
ção Fede ral, e no art. 216, I, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, so li ci to a V. Exª seja en ca mi nha do ao
Senhor Mi nistro da Justiça pe dido de informações
quan to ao cum pri men to ou não de to das as di li gên ci as
de ter mi na das pelo Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa
Econômica – CADE, em 22 de outubro de 1997,
quan do do jul ga men to do Re cur so de Ofí cio na Ave rigua ção Pre li mi nar nº 08000.000518/96-06, cujo re presen tan te é o Dr. Ruy Ba ra ta, en tão Di re tor de De fe sa
Profissional da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e
cu jas re pre sen ta das são National Medical Care Inc. –
NMC, NMC do Brasil Ltda., Bax ter Inter na ci o nal Inc. e
Bax ter Hos pi ta lar Ltda..
Dentre aquelas de terminações do Cade, é rele van te tam bém a in for ma ção da ciên cia, ou não, ao
Ministério Público Federal para o seu respectivo
acompanhamento.
Justificação
EM 1996, a Mesa Di re to ra do Se na do Fe de ral,
aceitando requerimento de nossa au toria, en ca minhou re que ri men to de in for ma ção ao Mi nis tro da Justi ça (Re que ri men to nº 1.084, de 1996) so bre as ci tadas de nún ci as. Do jul ga men to do Re cur so de Ofí cio
na ave ri gua ção pre li mi nar em epí gra fe, re sul ta ram as
di li gên ci as es ta be le ci das pelo Cade, sobre as quais
so li ci ta mos in for ma ções no pre sen te momento.
A sus pe i ta de car tel dos ser vi ços de he mo diá li se
que aten dem ao Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS, prova vel men te ca rac te ri zan do um oli go pó lio nes sa área
da saúde, bem como a falta de fiscalização ou de
acom pa nha men to de suas ati vi da des, ali a da ao fato
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de esta rem en co ber tas pela ineficiência e inér cia do
Po der Pú bli co, dão ori gem a essa de man da de in forma ções so bre esse se tor da sa ú de.
No exa me do mer ca do de hemo diá li se, para a
investigação da existência, ou não, de infração d a
ordem econômica, é necessário analisar, en tre ou tros, os se guin tes as pec tos: a de ter mi na ção do merca do ge o grá fi co relevante, a di vi são de mer ca do, as
barreiras à entrada de novos concorrentes, o poder
de mercado e o contexto econômico. Para tanto,
são imprescindíveis as informações solicitadas pela
Secretaria de Di re i to Eco nô mi co – SDE.
Inclu si ve, cons ta do Voto do Re la tor, ela bora do pelo então Conse lhe i ro, Dr. Antônio Fon seca, quan do do jul ga men to pelo Cade, que a le i tura dos contra tos de franquia firmados entre a
NMC e al gumas clínicas bra si le i ras, su ge re ter a
NMC, deno mi na da com panhia, um contro le qua se to tal da vida da clí ni ca (de no mi na da ope ra dora); e que “o mes mo contra to não prima pelo
equilíbrio de dire i tos e obri ga ções”, o que vai ao
encontro da denún cia segun do a qual a franquia
não passa de uma simples forma li za ção, e que,
de fato, ser ve para en co brir que as clí ni cas bra sileiras são usadas apenas como “testas-de-ferro”
e o for ne ce dor de fato é a pró pria NMC.
Ele ain da res sal tou que, “se con si de ra dos os
sistemas NMC e Bax ter de ad ministração de he modiálise, a participação de mercado por produ to
ten de tam bém a ser su pe ri or a 20% (vinte por cen to)”, em rela ção ao exercício abusivo de posi ção
dominante (Lei nº 8.884, de 1994, art. 20, IV) pela
NMC e pela Bax ter.
Cumpre observar que, para ava li ar a par ti ci pação des sas em pre sas no mer ca do re le van te (art. 20,
§ 3º), é im pres cin dí vel o for ne ci men to dos do cu mentos so li ci ta dos pela SDE para o exa me das in for mações neles contidas. Por tanto, é mister ve rificar s e
as diligências determinadas pelo Cade já foram
atendidas.
O prin cí pio cons ti tu ci o nal da li vre con cor rên cia
é violável por qualquer ato limitador do fun ci o namen to de mer ca dos in di vi du a li za dos, seja ele co meti do por par ti cu la res, seja ele pra ti ca do pelo Esta do,
enquanto ente regulador, ao impor normas cu jo s
efe i tos se jam sus ce tí ve is de res trin gir a li vre con corrê nia, ou en quan to com pe ti dor, ao in ter vir no do mínio econômico.
Quanto à Portaria nº 2.042, de 1996, do Mi nistério da Saúde, que dispõe sobre procedimentos
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e qua li da de dos equi pa men tos uti li za dos em ser viços de he mo diá li se, exis te sus pe i ta de que as exigências das potarias contribuem para o forta le cimento das po si ções das em pre sas NMC e Baxter.
Se ratificada essa sus peita, a Por ta ria MS nº
2.042, de 1996, cons ti tu i ria uma bar re i ra à en tra da
de novos concorrentes, caso em que o próprio
Estado es taria contrariando o princípio de livre
concorrência.
Ao julgar a ma té ria, em 1997, o Cade man dou
ado tar as provi dên ci as se guin tes:
a) pros se guir a Ave ri gua ção Pre li min tar con tra
a Na ti o nal Me di cal Care (NMC) e sua sub si diá ria:
b) notificar a NMC para apresentar todos os
contratos de franquia e transferência de tecnologia
firmados com clínicas médicas brasileiras, no praz o
de quinze dias úteis, da publicação do acór dão, sob
pena de multa (art. 54, § 4º, da Lei nº 8.884, de
1994, e Por ta ria SDE nº 5/96);
c) investigar a razoabilidade dos termos da
Por ta ria MS nº 2.042, de 1996;
d) realizar as di li gên ci as in di ca das no Voto do
Relator;
e) abrir Ave ri gua ção Pre li mi nar dis tin ta con tras
as em pre sas Bax ter e RTS, com vis tas à re a li za ção
das di li gên ci as in di ca das no Voto do Re la tor;
f) encaminhar cópia com pleta do acórdão ao
Con gres so Na ci o nal e à Pre si dên cia da República;
g) dar ciência ao Ministério Público Federal
para acom pa nhar.
Mais adi an te, em fe ve re i ro de 1999, fo ram so lici ta das aos Re pre sen tan tes Le ga is da Na ci o nal Medi cal Care, RTS Comercial e Administração (Renal
Therapy Services), Bax ter Hos pitalar Ltda, ao Departamento de Análise e Produção da Saúde (Secre ta ria de Assis tên cia à Sa ú de – Mi nis té rio da Sa úde), as informações ne cessárias para o exame cabal do mercado de serviços de he mo diá li se, no tocante à prática, ou não, de infração da ordem econômica.
Em face da relevância da ma té ria em ques tão,
é que apresento o presente re querimento de in formações.
Sala das Ses sões, 17 de maio de 2000. – Sena dor Lú cio Alcân ta ra.
(À Mesa, para de ci são.)
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re querimento lido será despachado à Mesa para decisão,
na for ma do Re gi men to.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa trocínio.
É lido o se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O re querimento lido será pu bli ca do e, pos te ri or men te, inclu í do em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, II,
alí nea “c”, item 8 do Re gi men to Inter no.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que será
lida pelo Sr. 1º Secretário em exer cício, Senador
Car los Pa tro cí nio.
É lida a se guin te:

REQUERIMENTO Nº 277, DE 2000
Se nhor Pre si den te,
Requeiro, nos termos do art. 256, Inciso I, do
Regimento Interno, seja retirado de tramitação o
PLS 81/00, de mi nha au to ria, que “al te ra a re da ção
do art. 2º da Lei nº 7.292, de 19 de dezembro d e
1984, que au to ri za o De par ta men to Na ci o nal de Regis tro do Co mér cio a es ta be le cer mo de los e cláu sulas pa dro ni za das des ti na das a sim pli fi car a cons ti tu ição de so ci e da des mer can tis, para tor nar obri ga tó ria
a inclusão do nú me ro de ins cri ção no Ca das tro de
Pes so as Fí si cas (CPF) na qua li fi ca ção com ple ta de
to dos os só ci os das em pre sas”.
Brasília, 17 de maio de 2000. – Se na dor Luiz
Pontes.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O re querimento lido será incluído em Ordem do Dia
opor tu na men te, na for ma do Re gi men to.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cínio.
É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 278 DE 2000
Se nhor Pre si den te,
Requeiro, nos ter mos do art. 258, do Re gi mento Inter no do Se na do Fe de ral, a tra mi ta ção em conjun to dos Pro je tos de Lei do Se na do nº 117, de 2000
e o de nº 132, de 2000, com o Pro je to de Lei da Câma ra nº 22, de 1997, ten do em vis ta ver sa rem so bre
ma té ria aná lo ga.
Atenciosamente,
Sala das Ses sões, 17 de maio de 2000. – Sena dor Arlin do Por to.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 19, DE 2000
Altera o Ato das Dis po si ções Constitucionais Tran si tó ri as, in tro du zin do ar tigos que criam o Fundo de De senvolvimen to da Ama zô nia Oci den tal.
As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Sena do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda a o
tex to Cons ti tu ci o nal:
Art. 1º A Cons ti tu i ção Fe de ral, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é acresci da
dos se guin tes ar ti gos:
Art. – Fica ins ti tu í do, nos exer cí ci os de
2001 a 2013, o Fundo de Desenvolvimento
da Amazônia Ocidental, com o objetivo de
promover o de senvolvimento econômico
des sa re gião, com pa ti bi li zan do-o com a prote ção do seu meio am bi en te.
Parágrafo único. Ao Fun do cri a do por
este ar ti go não se apli ca o dis pos to no in ciso IV do art. 167 da Cons ti tu i ção.
Art. – O Fundo de Desenvolvimento
da Amazônia Oci den tal é for ma do pela rece i ta lí qui da fe de ral ar re ca da da no Estado
do Amazonas, vin culado à área de pro teção am bi en tal em re la ção à superfície da
re gião, à ra zão de dois pon tos per cen tu a is
da primeira para cada ponto percentual da
segunda.
§ 1º Para efe i to do dis pos to nes te ar tigo, considera-se re ce i ta líquida a di ferença
en tre a re ce i ta tri bu tá ria ar re ca da da e os repas ses do Fun do de Par ti ci pa ção dos Estados e do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cípi os ocor ri dos no mes mo exer cí cio.
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§ 2º Para o mesmo efe ito, con si dera-se área protegida todo ter ritório formalmente instituído, inclusive reservas indígenas, ao qual se im po nham res tri ções à ex plo ra ção eco nô mi ca dos re cur sos na tu ra is.
Art. – O Fundo previsto nos arti gos
an te ri o res será aplicado em obras e programas nos estados do Ama zo nas, Acre e Rora i ma, ex ce to os mu ni cí pi os das ca pi ta is, na
for ma da lei.
Art. 2º Esta Emen da en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.
Justificação
A proteção dos ecossistemas amazônicos de ixou de ser reivindicação de ambientalistas ro mân ticos, agru pa dos em ONGs, para se tor nar uma exigên cia uni ver sal, pela cons ciên cia de que a sua destribuição será ca paz de pro vo car mu dan ças cli má ticas em es ca la pla ne tá ria, além de re sul tar na per da
da sua ri quís si ma bi o di ver si da de, pa tri mô nio, na tu ral
de valor inestimável, cuja preservação interessa a
toda a hu ma ni da de.
Por ou tro lado, a de fe sa do me io-ambiente da
Amazônia, em seus dois elementos primordiais, a
cobertura florestal e os recursos hí dri cos, im pli ca a
ado ção de res tri ções e con di ci o na men tos à ex plo ração de seus recursos naturais, que privam grand e
parte da sua população, particularmente do interior,
de seus me i os de sub sis tên cia tra di ci o na is.
Essa re nún cia eco nô mi ca, em nome de um va lor maior, exige no entanto a adoção de polí ti cas
compensatórias, que assegurem a seus ha bitantes
condições de sobrevivência, me diante a cri a ção de
alternativas de cur to pra zo, de par com um pla ne jamento estratégico que vi a bi li ze um pro ces so de desen vol vi men to sus ten tá vel a pra zo lon go.
Um pro ces so con tí nuo de desenvolvimento só
se tornará possível se tiver o suporte de uma fonte
regular e fi nan ci a men to, sem depender do capricho
e da boa von ta de dos go ver nan tes e do Con gres so.
Seria justo que esse financiamento fosse pro vido por con tri bu i ções fi nan ce i ras de outras regiões
do Bra sil e de ou tros pa í ses, não como aju da ca ri tati va, mas como in de ni za ção aos ha bi tan tes da Ama zônia, pelo contingenciamento que lhes é imposto,
em fa vor da pre ser va ção da na tu re za, mas re ti rando-lhes ocupação e renda e relegando um grand e
nú me ro à misé ria ir re me diá vel.
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A si tu a ção de es tag na ção eco nô mi ca, e de desamparo pelo Po der Pú blico, vivida pela população
interiorana da Ama zô nia Oci den tal, ten de a acele rar
o êxodo ru ral, em direção às capitais já in chadas,
que po de rão tor nar-se in go ver ná ve is, às vol tas com
pro ble mas in so lú ve is. E aos que per ma ne ce rem no
interior, tal vez não res te ou tra op ção que não seja
en vol ver-se com o narco trá fi co, com tendência a s e
intensificar, ao longo do extenso arco de fronteira
com o Peru e a Co lôm bia.
A pro pos ta con ti da nes ta Emen da pre ten de supe rar a apa ren te an ti no mia De sen vol vi men to X Preservação, que bus ca com pa ti bi li zar, sem re cor rer à
caridade alheia, mas com re cur sos ge ra dos na própria re gião.
Tal so lu ção é pos sí vel em ra zão de duas pe culiaridades do Esta do do Ama zo nas. Uma, é mem bro
da Federação me nos des ma ta do, em ter mos ab solu tos e re la ti vos, com mais de 90% do seu território
pre ser va do, um fe i to a me re cer aten ção e tra ta mento es peciais da parte das comunidades na cional e
internacional; duas, é um dos úni cos es ta dos das regiões Norte e Nordeste que apre sen ta superavit
expressivo em seu ba lan ço fis cal com a União, graças à receita gerada pelo seu par que in dus tri al, erguin do com os in cen ti vos da Zona Fran ca de Ma naus. (vide qua dros ane xos)
Assinale-se, ainda, que os recursos do Fundo,
conquanto gerados ex clusivamente no estado d o
Amazonas, serão aplicados também nos estados d o
Acre e Roraima, abrangendo uma área de cerca d e
dois milhões de quilômetros quadrados, seguramente
a ma i or ex ten são de flo res ta tro pi cal úmi da no mun do,
sob pro te ção le gal. Então a Ama zô nia de i xa rá de ser
motivo de preocupação e crítica no exterior, para se
tor nar um exem plo de pre ser va ção am bi en tal com desen vol vi men to eco nô mi co e in clu são so ci al.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. – Jeffer son Pé res – Gil ber to Agos ti nho – Djal ma Bes sa
– Luiz Pontes – Lauro Campos – Marina Silva –
Moreira Men des – Ro me ro Jucá – He lo í sa He le na –
Juvêncio Fonseca – José Jorge – Ludio Coelho –
Jo nas Pi nhe i ro – Car los Be zer ra – Sa tur ni no Bra ga
– José Eduardo Dutra – Eduardo Su plicy – Pedro
Simom – Casildo Maldaner – Roberto Re quião –
Ro meu Tuma – Edson Lo bão – Re nan Ca lhe i ros –
Geraldo Lessa – Paulo Har tung – Ney Su as su na –
Pa u lo Sou to.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
*Art. 167. São vedados:
I – o iní cio de pro gra mas ou pro je tos não in clu ídos na lei orçamentária anual;
II – a re a li za ção de des pe sas ou a as sun ção de
obrigações diretas que excedam os créditos or çamentários ou adici o na is;
––––––––
*EC 3/93, EC 19/98 e EC 20/98.

III – a re a li za ção de ope ra ções de cré di tos que
ex ce dam o mon tan te das des pe sas de ca pi tal, res salva das as au to ri za das me di an te cré di tos su ple men tares ou especiais com finalidade precisa, aprova dos
pelo Po der Le gis la ti vo por ma i o ria ab so lu ta;
IV – a vinculação de receita de im pos tos a ór gão, fundo ou des pe sa, res sal va das a repartição d o
pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se re ferem os arts. 158 e 159, a des ti na ção de re cur sos para
ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no, como deter mi na do pelo art. 212, e a pres ta ção de ga ran ti as às
ope ra ções de cré di to por an te ci pa ção de re ce i ta, previs tas no art. 165, § 8º, bem as sim o dis pos to no § 4º
des te ar ti go;
V – a aber tu ra de cré di to su ple men tar ou es pe cial sem pré via au to ri za ção le gis la ti va e sem in di ca ção
dos re cur sos cor res pon den tes;
VI – a transposição, o remanejamento o u a
transferência de recursos de uma categoria de pro gra ma ção para ou tra ou de um ór gão para ou tro, sem
pré via au to ri za ção le gis la ti va;
VII – a con ces são ou uti li za ção de cré di tos ili mitados;
VIII – a utilização, sem autorização legislativa
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir
déficit de empresas, fundações e fundos, inclu si ve
dos men ci o na dos no art. 165, § 5º;
IX – a ins ti tu i ção de fun dos de qual quer na tu reza, sem pré via au to ri za ção le gis la ti va;
X – a transferência voluntária de recursos e a
concessão de empréstimos, inclusive por an te ci pação de re ce i ta, pe los Go ver nos Fe de ral e Esta du a is e
suas ins ti tu i ções fi nan ce i ras, para pa ga men to de despesas com pesso al ativo, inativo e pensionista, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;
XI – a uti li za ção dos re cur sos pro ve ni en tes das
con tri bu i ções so ci a is de que tra ta o art. 195, I, a , e II,
para a re a li za ção de des pe sas dis tin tas do pa ga men-
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to de be ne fí ci os do re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al
de que tra ta o art. 201.
§ 1º Ne nhum in ves ti men to cuja exe cu ção ul trapasse um exercício financeiro poderá ser inici a do
sem pré via in clu são no pla no plurianual, ou sem lei
que au to ri ze a in clu são, sob pena de cri me de res ponsabilidade.
§ 2º Os créditos es pe ci a is e ex tra or di ná ri os terão vi gên cia no exer cí cio fi nan ce i ro em que fo rem autorizados, sal vo se o ato de au to ri za ção for pro mul gado nos úl ti mos qua tro me ses da que le exer cí cio, caso
em que, re a ber tos nos li mi tes de seus sal dos, se rão
incorporados ao orçamento do exer cício fi nanceiro
subseqüente.
§ 3º A aber tu ra de cré di to ex tra or di ná rio so mente será ad mi ti da para aten der a des pe sa im pre vi sí veis e ur gen tes, como as de cor ren tes de guer ra, co moção in ter na ou ca la mi da de pú bli ca, ob ser va do o dispos to no art. 62.
§ 4º É per mi ti da a vin cu la ção de re ce i tas pró prias ge ra das pe los im pos tos a que se re fe rem os arts.
155 e 156, e dos re cur sos de que tra tam os arts. 157,
158 e 159, I, a e b, e II, para a pres ta ção de ga ran tia
ou con tra ga ran tia à União e para pa ga men to de dé bitos para com esta.
....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A propos ta de Emen da à Cons ti tu i ção, que aca ba de ser
lida, está sujeita às disposições constantes do art.
354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.
A matéria será despachada à Comissão de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas sa-se à Ordem do Dia.
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, DE 2000
(Em re gi me de ur gên cia-art. 336, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 265, de 2000)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Resolução nº 50, de 2000 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 443, de
2000, Relator: Se na dor Wel ling ton Rober to,
com voto contrário do Senador Lauro Campos), que autoriza a Empresa Bra sileira de
Correios e Telégrafos–ECT a elevar tempo-
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rariamente seus limites de endividamento
para con tra tar ope ra ção de crédito ex terno,
com o BG Bank A/S–Dinamarca, no valor
total equivalente a até DM 37.054.758,00
(trinta e sete mi lhões, cinqüenta e quatro
mil, setecentos e cinqüenta e oito marcos
alemães), destinada ao fi nan ci a men to par cial do Projeto de Automação do Sis te ma de
Triagem de Objetos Postais, que in te gra o
Programa de Recuperação e Ampli a ção do
Sis te ma de Te le co mu ni ca ções e do Sis te ma
Pos tal – PASTE.
Durante o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa não fo ram ofe re ci das emen das à matéria.
Pas sa-se à dis cus são do pro je to em tur no úni co
Em dis cus são.(Pa u sa.)
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Sr. Presidente, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, para dis cutir, por dez mi nu tos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs. Se na do res, va mos con fir mar a po si ção
já as su mi da na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e
vo tar fa vo ra vel men te ao ple i to go ver na men tal de elevação do limite de endividamento da Empresa d e
Correios e Te lé gra fos.
Não po de ría mos deixar de apro var o pro je to de
reequipamento para a me lho ria dos ser vi ços pres tados por essa im por tan te em pre sa a toda a po pu la ção
brasileira. Entre tan to, não po de mos de i xar de la mentar e de ad ver tir a Casa e a opi nião pú bli ca do País de
que esse pro je to tem como es co po a priva ti za ção de
mais esse importantíssimo e enorme patrimônio d a
Nação brasileira. Estamos as sistindo a sucessivas
operações de entrega desse patrimônio a preço s
quase sem pre re du zi dos em face do seu real va lor,
sem que ne nhum re sul ta do ad ve nha, em ter mos de
me lho ria da si tu a ção eco nô mi ca do País, des se conjun to enor me de operações.
Está tam bém em dis cus são, nes ta Casa – se gun do me in for mou o no bre Se na dor Ney Suassuna,
Presidente da CAE, votaremos esta matéria na ter ça-feira –, o pro je to do Se na dor Álva ro Dias, que propõe a sus pen são das ações da Pe tro bras, cuja ope ração está sen do pre pa ra da pelo Go ver no para ser efetu a da ain da no pri me i ro se mes tre des te ano.

MAIO 2000

É mais um atentado ao patrimônio construído
com o tra ba lho da po pu la ção bra si le i ra, com o es for ço
tecnológico da Petrobras e dos seus empregados.
Enfim, é mais uma des sas ope ra ções ru i no sas para a
economia e para o pa tri mô nio na ci o nal que se pre tendem re a li zar.
Com a Empresa Brasi le i ra de Correios e Te légra fos, não será di fe ren te. A tá ti ca do Go ver no é sempre a de pro cu rar me lho rar a si tu a ção de ofer ta para o
setor privado e, depois, privatizar, e m prejuízo d a
qualidade dos ser vi ços, em pre ju í zo do pre ço das ta rifas co bra das, em pre ju í zo do con su mi dor e do usuário do ser vi ço.
Te mos as sis ti do a esse des fi ar de ro sá rio, que,
de forma profun da men te la men tá vel, vai destruindo
todo o es for ço de ge ra ções de bra si le i ros no sen ti do
de cons tru ir esse pa tri mô nio ines ti má vel.
Por tan to, Sr. Pre si den te, va mos apro var o pro jeto, mas sem de i xar mos de re gis trar essa ad ver tên cia,
que as su me mes mo a for ma de um pro tes to, na me dida em que es ta mos con vic tos de que esse em prés timo constitui uma preliminar da operação de vend a
que o Go ver no ten ta rá re a li zar pos te ri or men te.
Esperamos que a reação da opinião públi ca
seja favorável, que a consciência na cional desperte
para essa ques tão, que haja um cla mor pú bli co nes te
País con tra mais esse aten ta do ao pa tri mô nio bra si leiro.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
Durante o dis cur so do Sr. Ro ber to Saturnino, O Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Se cre tá rio.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Conce do a pa la vra à emi nen te Se na do ra He lo i sa He le na
para dis cu tir a ma té ria.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre siden te, Srªs e Srs. Se na do res, o mes mo tema que
gera a pre o cu pa ção do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no,
ti ve mos a opor tu ni da de de abor dar, ain da em re lação a ou tras au to ri za ções, con ce di das pelo Se nado, para financiamentos à Empresa Brasileira d e
Correios e Te lé gra fos. Aliás, já apro va mos mais de
200 mi lhões em equi pa men tos ad qui ri dos pela empre sa jun to a ou tros for ne ce do res. E es ta mos aqui
apro van do mais 31 milhões.
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É cla ro que é mu i to di fí cil, di an te do ema ra nhado de ne gó ci os no mí ni mo sus pe i tos apro va dos aqui,
que se vo tem, de for ma des pre o cu pa da, es sas opera ções de cré di to. Bas ta ver o que acon te ceu on tem,
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em re la ção à
Previdência. Basta ver o que já aconteceu nesta
Casa, sob a des cul pa ver go nho sa, feia, des qua li fi cada e in ve rí di ca de que se es ta va fa zen do ope ra ção de
cré di to para fi nan ci ar a rede de pro te ção so ci al, quando nem se quer o re cur so po de ria ser re ver ti do em
mo e da cor ren te. Por tan to, faz-se o em prés ti mo, de ixa-se dó lar em ca i xa, e, com o dó lar, pa gam-se os juros e os ser vi ços da dí vi da.
O Blo co vai es tar li be ra do para vo tar a matéria,
em bo ra o Se na dor La u ro Cam pos te nha vo ta do contrariamente e votará, nes te ple ná rio, da mesma for ma.
Se a con cre ti za ção des sa ope ra ção sig ni fi cas se
au men to da pro du ti vi da de, re du ção de cus tos e ampli a ção da ca pa ci da de de aten di men to, no sen ti do de
me lhor ca pa ci tar a em pre sa para a que bra do mo nopó lio, se ria mu i to bom. O Se na dor Ro ber to Sa tur ni no
tem ra zão. Já dis cu ti mos nes ta Casa a ma té ria, e está
tramitando aqui o Pro je to de Lei nº 1.491/99, que rees tru tu ra todo o se tor pos tal no Bra sil.
Por tan to, o pró prio pro je to do Exe cu ti vo per mi te
a privatização dos ser vi ços pos ta is, não as se gu ra a
uni ver sa li za ção de ser vi ços ao con jun to da so ci e da de
bra si le i ra e le va rá, con se qüen te men te – como tem leva do em ou tros se to res ir res pon sa vel men te pri va ti zados -, ao au men to as ta ri fas dos ser vi ços es sen ci a is,
transformando a empresa em uma economia mis ta
de ca pi tal aber to, o que per mi ti rá, por sua vez, a cri ação de sub si diá ri as in te gra is ou não para de sen vol verem ou tros ser vi ços. E mu i to mais: en fra que ce o papel do Esta do e per mi te que acon te çam to das es sas
situações que sa be mos como têm acontecido.
Efetivamente, isso significa que brar o mo no pólio. O pro je to fala em dez anos, mas isso não é ver dade, porque se abre a possibilidade para cinco anos
também. Sem pre ocorre isto: operações de crédito
são autorizadas no sentido de fortalecer o Estado,
para, de po is, as empresas serem pri va ti za das e en tregues muitas ve zes às estatais norte-americanas,
es pa nho las e eu ro péi as. Fa zem isso com a pers pec tiva de for ta le cer o se tor pú bli co, para, de po is, en tregá-lo ao se tor pri va do.
Sr. Presidente, o Bloco está liberado para votar
a ma té ria.
Mu i to obri ga da.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Conce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá para dis cu tir
a ma té ria.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para discu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ape nas que ro re gis trar a im por tân cia
des se fi nan ci a men to para a mo der ni za ção dos Cor rei os, es pe ci al men te numa área que diz respeito à automação do sistema de triagem de objetos postais,
área essa que re pre sen ta um cres ci men to gran de da
empresa, impulsionado, inclusive, pelo processo d e
ven das pela Inter net e pelo sis te ma de pro ces sa mento.
Por tan to, é im por tan te a apro va ção des se pro jeto, para mo der ni zar o sis te ma e dar con di ções de os
Correios su por ta rem a mo vi men ta ção e a am pli a ção
do mer ca do vir tu al de ven da por meio, in clu si ve, da
Internet.
Assim, re co men do o voto fa vo rá vel e peço aos
no bres Pa res que apro vem esse em prés ti mo im portan te para a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te légrafos.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Concedo a pa lavra ao Senador Ge raldo Cândido, para
dis cu tir a ma té ria.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs. Se na do res, pa re ce que so mos sem pre
contrários a algum acordo que po de ria ser bené fi co
para o Bra sil. Mas essa não é a ver da de.
O que dis se ram a Se na do ra He lo i sa He le na e o
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no é que, por vá ri as ve zes –
esse tem sido um fato cor ri que i ro no Bra sil -, o Go verno bra si le i ro se en di vi da ao con tra ir em prés ti mos exter nos, com o ar gu men to de que vai mo der ni zar uma
empresa es tatal e vai me lho rar o par que pro du ti vo.
Na verdade, essa modernização se dá para que a
em pre sa se tor ne mais atra ti va para a pri va ti za ção.
Isso já ocor reu com vá ri as em pre sas. Isso acon te ce
com os ban cos. Con se guem di nhe i ro para fa zer o saneamento dos bancos ou das empresas. Mo der nizam-nos, fa zem in ves ti men tos, e, quan do a empre sa
já está me lho ra da, faz-se a pri va ti za ção.
Por tan to, mais uma vez, o Esta do bra si le i ro aumenta a sua dívida externa para be neficiar grup o s
que, na sua ma i o ria, são es tran ge i ros. Cre io que essa
é mais uma ten ta ti va do Go ver no nes se sen ti do.
Sabemos que, hoje, na Ordem do Dia, as empresas mencionadas para serem privatizadas são:
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Pe tro bras, Ban co do Bra sil, Ca i xa Eco nô mi ca, o se tor
elé tri co e os Cor re i os.
Está aí o exem plo da Pe tro bras. O no bre Se nador Álva ro Dias apre sen tou um pro je to que im pe de a
ven da das ações da Pe tro bras. Já hou ve um acor do,
ontem, na calada da noite, no Palácio do Planalto,
para se apro var a ma té ria e, in clu si ve, para der ro tar o
pro je to de S. Exª. Hou ve um acor do de Lideranças:
“Se são 50%, va mos ven der 30%”. Esse é o pas so inici al para, a par tir dos 30%, ven der 50% e, de po is, priva ti zar toda a em pre sa.
Já co nhe ce mos toda essa his tó ria. É sem pre a
ve lha can ti le na. O que se quer é en ga nar o povo. Come çam de man si nho, de va ga ri nho, com boas pro postas e com pro mes sas para a po pu la ção. De po is, o resul ta do é aque le que já conhecemos.
Por isso, Sr. Pre si den te, o meu voto é con trá rio
à ma té ria.
Mu i to obri ga do.
Durante o discurso do Sr. Geral do
Cândido, o Sr. Carlos Pa trocínio, 2º Secretário, dei xa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir a ma té ria.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir a ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to Re quião. Em segui da, eu a con ce de rei ao no bre Se na dor La u ro Campos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se de mais um des ses
financiamentos “mandraques” que ocor rem, ami ú de,
no País. Por que são fi nan ci a men tos “mandraques”?
Por que o de sem bol so é fe i to di re ta men te à empre sa
Cris plant A/S. Por tan to, há um con tra to – não sei se
ba se a do em pro ces so li ci ta tó rio ou não – que an te cede a vi a bi li za ção dos re cur sos, e a le gis la ção bra si le ira não per mi te con cor rên cia sem a alo ca ção cla ra dos
recursos. Há aqui, sem a menor sombra de dúvida,
uma “man dra qui ce” dos Cor re i os.
Como é pos sí vel que exis ta um con tra to an te ceden do um fi nan ci a men to se o con tra to de pen de ria de
uma li ci ta ção e não po de ria ter sido fe i to sem ver bas
destinadas or ça men ta ri a men te? É ab so lu ta men te ir regular. Não consigo entender uma cláusula dess e
tipo.
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O di nheiro não vai para o Correio, mas di re tamen te para a em pre sa Cris plant A/S, como pa ga mento de adi an ta men to, nos ter mos do con tra to co mer cial. Que contrato comercial? O Se na do da Re pú bli ca
não tem no tí cia des se con tra to co mer ci al. Esse contra to não faz par te do pro ces sa do, não foi ana li sa do
por Se na dor al gum! No en tan to, te nho cer te za de que
a tal base de apo io do Go ver no Fe de ral vai apro var,
mais uma vez, essa bar ba ri da de!
Fica, com cla re za, de cla ra do o meu voto con trário. Não voto, de forma alguma, num financiamento
cujo objeto desconheço, cuja fixação dos juros tem
como base um determinado ín dice! Nem o índice é
ab so lu to! Está es cri to aqui, Sr. Pre si den te, com to das
as letras: “...baseada na CIRR-DM, a ser fixada n a
data da assinatura do contrato”. Não se trata nem
mes mo de um ín di ce – que será to ma do como base -,
mas sim de uma re fe rên cia!
Portanto, temos uma autorização aberta para
pagar uma empresa que não sa be mos se foi ob je to
de uma li ci ta ção ou não e que foi con tra ta da sem ter o
su por te or ça men tá rio le gal.
Em “man dra qui ce”, Sr. Pre si den te, não voto.
O SR. PRESIDENTE(Ge ral do Melo) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos, por dez mi nutos.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, levanto a minha voz no sen ti do de pro tes tar e de fun da men tar o
meu voto con trá rio a isso que o Se na dor Ro ber to Requião acaba de batizar ou crismar com o nome de
“mandraquice” e que, há mu i to tem po, afir mo que se
tra ta de em prés ti mo para com prar o en xo val da noi va
e em be le zá-la. As em pre sas es ta ta is bra si le i ras, depo is de se rem ma qui a das e de re ce be rem uma in jeção de bi lhões de dó la res, são ven di das na ba cia das
almas.
Quantas ve zes, nesta Casa, nós, de todos os
Partidos conscientes, fa lamos, gritamos, pe le ja mos
con tra a en tre ga – tal como está sen do fe i ta ago ra pelos Correios – da Com panhia Vale do Rio Doce! A
Com pa nhia Vale do Rio Doce foi avaliada, por duas
empresas estrangeiras, em cer ca de US$12 bi lhões e
foi ven di da por US$3,3 bi lhões. Em sã consciência,
nin guém que ande no mun do ra ci o nal, no mun do da
Ma te má ti ca e da Eco no mia, apa ren te men te pre ci sas,
consegue entender uma coisa desta natureza: uma
empresa que a Merrill Lynch avaliou em US$12 bilhões ser ven di da por US$3,3 bi lhões. Ago ra, ape nas
três anos de po is, já deu um lu cro de US$5,5 bi lhões!
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No mundo, não exis te exem plo de um in ves ti men to
que pos sa não ape nas ser re cu pe ra do in te gral men te,
mas ob ter tal lu cro.
O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF) – Eu
lhe con ce de rei o apar te com mu i to pra zer, se o Pre sidente me per mi tir, por que es tou ten tan do ape nas defender o meu ponto de vista a respeito desse tema.
Será um pra zer mu i to gran de receber o aparte de V.
Exª.
Contudo, antes de lhe conceder o aparte, eu
gos ta ria de di zer que me pa re ce que, mais uma vez,
es ta mos sem sa ber como e por que au men ta a nos sa
dí vi da, como se não bas tas se uma dí vi da ex ter na de
US$270 bi lhões! O Go ver no fala que tudo está crescendo no Brasil, mas não tem olhos para o cres cimento da dívida ex ter na, para o cres ci men to da desestatização de tudo! Não tem olhos para o cres cimen to da dí vi da pú bli ca e da dí vi da so ci al! Tudo cresce, nes te País, de acor do com a óti ca fan tás ti ca desse Go ver no!
Tra ta-se de mais uma des sas co i sas que se fazem nes te País para be ne fi ci ar a en tre ga do pa tri mônio, em con di ções mais ren tá ve is, para o ca pi tal estrangeiro.
Anteontem, estiveram no Se na do os re pre sentan tes do Ban co Cen tral e da Pre vi dên cia So ci al, tentan do es cla re cer o por quê de cer tos em prés ti mos que
fo ram fe i tos para o Bra sil e que se des ti na ri am, tal vez,
à Pre vi dên cia So ci al. No en tan to, um ou tro pa re cer do
Go ver no afir ma que aque les re cur sos, que au men taram a dí vi da ex ter na, eram des ti na dos ao pa ga men to
dos ju ros e ser vi ços da dívida.
Todo di nhe i ro que en tra no Bra sil – dó lar, mo e da
for te – é usa do para pa gar a pri o ri da de prin ci pal, a prioridade que en go liu o Bra sil, que en go liu o Go ver no
brasileiro: a dí vi da ex ter na! Esta é, re al men te, a pri o rida de das pri o ri da des. O so ci al fica para de po is, para
bem de po is, para mu i to de po is!
Assim, es ta mos numa si tu a ção que, ob vi a mente, nem a Inglaterra – que privatizou parte do seus
correios – con se guiu re a li zar sob o jugo da Ma da me
Thatcher.
Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador
Edi son Lo bão.
O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor Lau ro Cam pos, V. Exª sem pre se opôs à pri va ti za ção da
Com pa nhia Vale do Rio Doce. Acompanhei a par ti cipa ção de V. Exª e ade ri a ela. Tam bém me ma ni fes tei,
do início ao fim, contrariamente à privatização d a
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Com pa nhia Vale do Rio Doce, da Pe tro bras e do Banco do Bra sil. Ven der ações, tudo bem, mas pri va ti zar,
não! No en tan to, veja V. Exª: se a Com pa nhia Vale do
Rio Doce va lia US$12 bi lhões, como, numa li ci ta ção
in ter na ci o nal, não apa re ceu um em pre sá rio in te li gente para com prá-la por US$4 bi lhões ou por US$5 bilhões, fa zen do um bom ne gó cio? Só apa re cem empresários para com prar por 3 bi lhões de dó la res. É livre a com pe ti ção, e são mi lha res e mi lha res de grandes em pre sá ri os que es ta ri am em con di ções de fa zer
um excelente ne gó cio, com pran do por 8, 9 ou até 10
bi lhões. Se ria um gran de ne gó cio. Mas não apa re ceu
ne nhum. Será que va lia mes mo? Mas V. Exª traz um
dado fi nal mu i to in te res san te: o lu cro da Vale já é de
cer ca de 5 bi lhões nes se pe río do da pri va ti za ção, o
que é ver da de i ro. Isso sig ni fi ca que no pri me i ro ano
da pri va ti za ção a Vale do Rio Doce ge rou 500 mi lhões
de lu cro; já no se gun do ano foi de 1 bi lhão e meio, e
as sim por di an te. Qu an do es ta va em mãos do Estado, o lu cro não ia além de 100 mi lhões. O que isso signi fi ca? Q ue a me lhor em pre sa es ta tal bra si le i ra era horrivelmente dirigida por que não con se guia ter um lucro
além de 100 milhões. No instante que passa para as
mãos pri va das o lu cro vai para a lua. Ou seja, o Esta do
não pode ser o de ten tor de em pre sa al gu ma.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF) –
Agradeço mu i to o apar te de V. Exª, que, para mim, é
mu i to es cla re ce dor. O ar gu men to de V. Exª está es crito em um tra ba lho meu de 1982 in ti tu la do “Esta ti zação, Pri va ti za ção e Cri se”. Na que le tra ba lho, re sol vi
co lo car no pa pel o que já ti nha vis to em 1971, 1972. E
é uma co i sa mu i to ób via. Não é pre ci so ter olhos de
lin ce para enxergar essas mons tru o si da des que estão por aí. Na que la oca sião, em algo eu er rei, te nho
que con fes sar. Eu pen sa va que a pri va ti za ção, e isso
eu digo no tra ba lho, se ria uma do a ção para os bancos.
Por vol ta de 1970, o Mi nis tro Del fim Net to dis se:
“Os ban cos de vem se preparar para fazer face às
gran des res pon sa bi li da des que o fu tu ro lhes reser va”.
Eu acha va, en tão, que os ban cos se ri am os ad qui rentes gratuitos, na bacia das almas, des sas em pre sas
estatais e que as em pre sas es ta ta is não ti nham nada
a ver com so ci a lis mo nem so ci a li za ção. As em pre sas
estatais eram apenas um núcleo de acumulação d e
ca pi tal na que les se to res em que o ca pi tal pri va do não
con se guiu ja ma is pe ne trar.
A Vale do Rio Doce, fun da da nos anos 40, em
Belo Ho ri zon te, pelo Dr. Isra el Pi nhe i ro, ob vi a men te,
naquela ocasião, engatinhava até virar aquele tigre
fan tás ti co. Com ela, ago ra, de po is de do a da, vai tam-
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bém uma parte sig ni fi ca ti va da Ama zô nia, que es tamos en tre gan do e dis cu tin do hoje. As áre as da Vale
do Rio Doce na Ama zô nia fo ram tam bém. De dos com
anéis e tudo.
Naquela o casião, eu dizia justamente isto: es sas em pre sas es tão so man do um ca pi tal tão gran de
que fi ca rá mu i to di fí cil con se gui rem uma ren ta bi li da de
por esse ca pi tal. Qu an do vier a cri se, elas se rão do adas a um preço in sig ni fi can te. Se uma empresa tem
um patrimônio acu mu la do de R$1 bi lhão, esse pa trimô nio só pode dar a ela R$120 mil de lu cro por ano.
To da via, se esse R$1 bi lhão é ven di do a R$50 mil, o
lu cro dos ad qui ren tes é 200 ve zes ma i or do que era
como pa tri mô nio na mão do Esta do. É isso que acontece. Não é mágica ne nhu ma! É sim ples men te uma
depreciação tão grande que o capital que entra e
com pra na ba cia nas al mas tem, ob vi a men te, em rela ção ao seu ca pi tal, uma taxa de lu cro mu i tas ve zes
ma i or do que aque la que o pa tri mô nio acu mu la do e
so ma do ren dia para o seu an ti go pro pri e tá rio, o Estado bra si le i ro.
Não te nho bola de cris tal, mas isso eu es cre vi
em 1982 e se cha ma “Esta ti za ção, Pri va ti za ção e Crise”, ou seja, na oca sião da cri se, que se apro fun dou,
o ca pi tal es ta ti za do e con ge la do nas em pre sas es tata is se ria do a do e pri va ti za do. Esta ti za ção, pri va ti zação e cri se. A cri se che gou e aqui lo ocor reu. Hou ve a
doação, como essa que aconteceu agora com os
Cor re i os e Te lé gra fos, de po is de in je tar mais esse capi tal de em prés ti mo ex ter no, para com prar o en xo val
da no i va, para ma quiá-la e en gor dá-la e de po is doá-la
a preço de banana, como aconteceu com to das as
outras empresas. E por que não apareceram ou tros
com pra do res?
Só para con clu ir o meu ra ci o cí nio, numa respos ta a V. Exª, Se na dor Edi son Lo bão. Não apa receram compradores para várias em pre sas, a tal
pon to que o BNDES, por in ter mé dio do Sr. Luiz Carlos Men don ça de Bar ros e da D. Ele na Lan dau, que
era a en car re ga da da do a ção na que la oca sião, fez
o se guin te: o pró prio BNDES en trou como com prador de ações; ven di as as ações das em pre sas es tatais de um lado e comprava de outro, na fal ta de
compradores. Isso real men te ocorreu; como nós
sabemos, o BNDES finan ci ou mu i tas des sas do ações. E isso é um exage ro, um fu ror ex ter mi nan te
do pa tri mô nio pú bli co que não po día mos pre ver em
1982. Com o cor rer do tem po veio a se agra var ainda mais o pro ces so de do a ção e de pri va ti za ção do
Esta do bra si le i ro.
Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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Durante o discurso do Sr. La u ro Campos, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pada pelo Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Conce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Edu ar do Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre sias
den te, Sr e Srs. Se na do res, eu até não iria fa lar, mas
em res pe i to à ver da de dos fa tos, em res pe i to aos colegas e também àque les que nos estão as sistindo,
de po is do apar te do Se na dor Edi son Lo bão, eu me vi
obrigado a in tervir. Primeiro, não é verdade que a
Vale do Rio Doce nun ca te nha tido um lu cro su pe ri or a
R$100 mi lhões quan do era es ta tal. O seu lu cro, em
1994, foi de R$450 mi lhões e , em 1995, foi de R$500
mi lhões. Po de rão di zer que ago ra ela lu cra R$1,1 bilhão, R$1,2 bi lhão, R$1,5 bi lhões.
Eu vou encaminhar ao nobre Senador Edison
Lo bão as no tas ta qui grá fi cas de uma re u nião con junta da Co mis são de Infra-estrutura e da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, em que es ta vam pre sen tes o
então Pre sidente da Companhia Vale do Rio Doce,
Francisco Schet ti no e o en tão Pre si den te do BNDES,
Edmar Bacha. Essa re u nião se deu em 1995. Nela,
apre sen tei al guns da dos, com base nas infor ma ções
da própria Vale do Rio Doce, que foram distribuídas
aos Srs. Senadores. Em 1995, a Vale do Rio Doce
teve um lu cro de R$500 mi lhões. No en tan to, ela pagou de amortização da sua dívida, particularmente
de cor ren te da im plan ta ção do Pro je to Ca ra jás, U$600
milhões. Os dados da Vale do Rio Doce mostravam
que a evo lu ção des sa amor ti za ção apon ta va que, em
1998, o va lor que era de 900 mi lhões, em 1995, se ria
de ape nas 72 mi lhões. Então, mos trei – e não pre cisa va ser pro fe ta para isso – que, à luz dos da dos da
pró pria Vale do Rio Doce, a sua pers pec ti va de lu cro,
independentemente de ser estatal ou privada, e m
1997, 1998, 1999, su pe ra ria a mar ca de R$1 bi lhão.
Então isso não tem nada a ver com o fato de ela ser
es ta tal ou priva da.
Mas há algumas questões in teressantes nos
jor na is e nas re vis tas, di tas pelo pró prio Pre si den te do
BNDES, Fran cis co Gros. Por exem plo, que a Vale do
Rio Doce privatizada não tem estratégia de in ves timen to e que, ape sar de ter sido pri va ti za da, o seu patri mô nio, os seus ati vos ti ve ram uma va lo ri za ção mu-i
to me nor do que os da Pe tro brás, que se man te ve esta tal, mas se man te ve com es tra té gia de in ves ti mento. Por que isso ocorreu? Por que nesse pe ríodo a
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Com pa nhia Vale do Rio Doce, que ti nha en tre as suas
gran des van ta gens uma po lí ti ca es tra té gi ca e de investimento, priorizou a distribuição de dividendos, o
que está sen do ques ti o na do por aque les que apontam a fal ta de es tra té gia da Com pa nhia Vale do Rio
Doce, e diminuiu so bre ma ne i ra os in ves ti men tos de
uma sé rie de pro je tos que po de ri am es tar sen do desenvolvidos. Lem bro-me de que, em 1995, o gran de
tema dis cu ti do era o Pro je to Sa lo bo, uma par ce ria entre a Companhia Vale do Rio Doce, o BNDES e uma
em pre sa es tran ge i ra, e que foi es que ci do, no Esta do
do Pará, exa ta men te por que a Vale está, como es tatal, pri vi le gi an do ape nas o lu cro rá pi do, o lu cro fá cil, a
lavra predatória, sem levar em consideração os in vestimentos e sem le var em con si de ra ção a sua capa ci da de es tra té gi ca para o des ti no do País.
Por que só arrecadou R$3,6 bilhões, Senador
Edi son Lo bão? Por que o Gover no, na que la ocasião,
op tou por um mo de lo de pri va ti za ção que ven dia apenas pou co mais de 30% das ações, mas esse per centu al dava um con tro le aci o ná rio a quem as com pras se
e isso fez com que as ou tras ações do Go ver no Fe deral “mi cas sem”. Por isso não ven deu até hoje o res to,
quan do toda a ar gu men ta ção de que aque le mo de lo
ia pos si bi li tar uma ar re ca da ção ma i or para os co fres
pú bli cos, no en tan to, só ar re ca dou R$3,6 bi lhões. O
res to das ações “mi cou”, não con se guiu ven der, mo tivo pelo qual ago ra o Go ver no Fe de ral está usan do do
direito de indicar três pessoas para o Conselho d e
Administração.
Pi o res são as co i sas que ocor rem ago ra, à luz
do dia, em con se qüên cia das ar ru ma ções fe i tas.
A Revista Época, há quinze dias, mostrou a
pos si bi li da de de o Sr. Pio Bor ges, que era Pre si den te
do BNDES e que foi o su ces sor da Srª Ele na Lan dau
no mo de lo de pri va ti za ção, ter vi a bi li za do re cur sos do
BNDES para ca pi ta li zar o Invest Va le, Fun do dos funci o ná ri os para a com pra de par te das ações.
Ago ra, o Sr. Pio Bor ges, na con di ção de fun ci oná rio do Nations Bank, ocu pa rá um car go no Con selho de Administração da Companhia Vale do Rio
Doce, exa ta men te em fun ção do voto do Invest Va le.
Ele fez a fa mo sa cor te sia com o cha péu dos ou tros:
na con di ção de Pre si den te do BNDES, uti li zou di nhe iro pú bli co para capitalizar um fun do de in ves ti men to
pri va do e de po is co brar a con ta, para vi a bi li zar o seu
assunto.
Essas são as his tó ri as da pri va ti za ção da Compa nhia Vale do Rio Doce. Esses são os fa tos. Os dados mos tram que o pro ces so, na ver da de, não foi tão
cor-de-rosa como dis se o Se na dor Edi son Lo bão.
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Sr. Presidente, para en trar no pon to em dis cussão, que ro le van tar uma ques tão de or dem ou um escla re ci men to. Esta mos vo tan do um em prés ti mo para
os Correios. O Senador Roberto Re quião fez um
ques ti o na men to a res pe i to do re la tó rio, onde não há a
de fi ni ção das ta xas dos em prés ti mos. Re al men te não
há. Está aqui expresso: “Taxa baseada na CIRR –
Commercial... a ser fi xa da na data...”.
Eu gosta ria de ob ter es cla re ci men tos do Re la tor
da ma té ria a res pe i to do pon to ques ti o na do pelo Sena dor Ro ber to Re quião. Não po de mos vo tar uma maté ria em ple ná rio, em re gi me de ur gên cia, quan do um
Par la men tar – no caso, o Se na dor Ro ber to Re quião –
le van ta uma ques tão im por tan tís si ma so bre ta xas do
empréstimo, ela não é respondida pelo Relator e o
Se na do vota a ma té ria.
Peço que o Re la tor se ma ni fes te a res pe i to da
questão abor da da pelo Se na dor Re quião, sob pena
de o Ple ná rio não po der vo tar essa ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Eminen te Se na dor José Edu ar do Dutra, essa matéria já
passou pela Comissão de Assuntos Econômicos e
veio ao plenário. Como o Relator des se Pro jeto d e
Resolução, Se na dor Wel ling ton Ro ber to, não se encon tra pre sen te nes te exa to mo men to para dar os escla re ci men tos que V. Exª re quer, pro po nho que a matéria seja sobrestada para que possa ser vota da
como o úl ti mo item da pa u ta. Caso o Re la tor não compa re ça, adi a re mos a vo ta ção da ma té ria para a sessão de ama nhã.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Item 2:
Quarto dia de dis cussão, em primeiro
tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tuição nº 61, de 1999, tendo como prime i ro
signatário o Senador Álvaro Dias, que dá
nova redação aos §§ 2º e 3º do art. 14 da
Constituição Fe de ral. (Direitos Po líticos),
tendo
Parecer sob nº 316, de 2000, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Re la tor: Se na dor Car los Wil son, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ, com
alteração posterior aprovada pela referida
Comissão.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento
Interno, a matéria constará da Ordem do Dia
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durante cinco sessões deliberativas ordinárias, em
fase de discussão, em primeiro turno, quando
poderão ser oferecidas emendas, assinadas por, no
mínimo, um terço da composição do Senado.
So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo Sr.
1.º Se cre tá rio em exercício,SenadorCasildoMaldaner.
São li das as se guin tes:
EMENDA Nº 2-PLEN
Dê-se aos §§ 2º e 3º do art. 14 da Cons ti tu i ção,
ob je to da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 61,
de 1999, a se guin te re da ção:
“§ 2º Não po dem ana li sar-se como eleitores os conscritos, du rante o período de
ser vi ço mi li tar obri ga tó rio, e os es tran ge i ros,
sal vo, na for ma da lei e sob con di ção de reciprocidade, os domiciliados no Brasil, para
fins de ele i ções mu ni ci pa is.(NR)
§ 3º .......................................................
I – a nacionalidade brasileira, exceto
para o car go de ve re a dor, ao qual, me di an te
reciprocidade, pode se candidatar o estrange i ro do mi ci li a do no Bra sil;"(NR)
Justificação
Pa re ce-me bas tan te lou vá vel, num país como o
Bra sil, que se for mou à base da imi gra ção, o desejo
de con ce der um mí ni mo de ca pa ci da de ele i to ral ati va
e passiva aos estrangeiros, que adotaram o Brasil
como pá tria e têm nele o seu do mi cí lio e a sede de
seus ne gó ci os.
Considero, porém, que tal benefício não deva
ser pro di ga li za do de modo in con di ci o nal, sem que se
exi ja o re qui si to da re ci pro ci da de a fa vor do bra si le i ro
em con di ções se me lhan tes no ex te ri or.
Temos vis to, mo deradamente, que são quase
sem pre des van ta jo sos em re la ção aos nos sos pa trí cios as ten ta ti vas de tra ta men to iso nô mi co e igua li tá rio
que temos outorgado aos estrangeiros, que mui tas
ve zes ca e cem da bi la te ra li da de ne ces sá ria e se apresen tam com pri vi lé gi os de mão úni ca. Exem plos dessa de fa sa gem en con tra mos até mes mo em Por tu gal,
onde os bra si le i ros nem sem pre re ce bem o tra ta mentojurídico que lhes é de vi do por tex tos con ven ci o na is.
Sei que para os po vos do Novo Mun do e, so bre tudo, os da América Latina, exigência de reciprocidade
tem sido vis ta com maus olhos e como prá ti ca ta liô ni ca
que não faz par te de nos sos cos tu mes mais an ti gos.
Mas é ine gá vel que os tem pos mu da ram e o renascimento dos di re i tos ci vis, isto é, da que les que só
se con ce dem aos na ci o na is, re pre sen ta um fe nô me-
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no atu al em mu i tos pa í ses de sen vol vi dos e, por isso,
não é con ve ni en te con ce der aos es tran ge i ros os necessários e in con tes tá ve is di re i tos hu ma nos de vo tar
e ser vo ta do, sem que a con tra par ti da de seus pa í ses
de ori gem ga ran ta di re i tos se me lhan tes aos emi grantes brasileiros.
Impõe-se, assim, o acatamento da presen te
Emenda.
Sala das Ses sões, 17 de maio de 2000. – Sérgio Machado – Ge ral do Melo – La u ro Cam pos –
Iris Re zen de – Edu ar do Su plicy – Ma ria do Car mo
Alves – Anto nio Car los Va la da res – He lo í sa He lena – Pe dro Si mon – Lu zia To le do – Ca los Wil son –
Hugo Na po leão – Jo nas Pi nhe io – José Ro ber to
Arru da – Osmar Dias – Se bas tião Ro cha – Ro meu
Tuma – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Le o mar
Quintanilha – José Eduardo Du tra – Ademir
Andra de – Ro me ro Jucá – Ge ral do Cân di do – Carlos Be zer ra – Artur da Tá vo la – Re nan Ca lhe i ros .
EMENDA Nº 3-PLEN
Dê-se ao § 2º do art. 14 a se guin te re da ção:
“Art. 14. ................................................
..............................................................
§ 2º Não po dem alis tar-se como ele i tores os cons cri tos, du ran te o período de serviço militar obrigatório, e os estrangeiros,
salvo, na forma da lei e observado tratado
que garanta reciprocidade, os residentes e
os domiciliados na República Federativa do
Bra sil há, no mí ni mo, oito anos, para fins de
ele i ções mu ni ci pa is.
....................................................................................
Justificação
Tal como enfatizado pelo ilustre autor da propos ta, não pode o Esta do bra si le i ro per ma ne cer in diferente à ne ces si da de de dar voz e voto às grand e s
correntes migratórias que vêm viver sob sua ju ris dição.
O proponente traz à baila o exemplo eu ropeu, e
ob ser va que a evo lu ção dos acor dos de in te gra ção em
que é par te a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil po de rá, em
futuro próximo, nos confrontar com a necessidade de
con ces são de di re i tos po lí ti cos aos ori gi ná ri os do Mer cosul.
É correto evocar o exemplo eu ropeu. Cumpre
ob ser var, to da via, que, na União Eu ro péia, a ga ran tia
do referido dire i to po lí ti co está pre vis to em tra ta do,
ato em que é ine ren te a idéia da re ci pro ci da de.
Ade ma is, nos tex tos cons ti tu ci o na is de di ver sos
pa í ses da Eu ro pa, as cláu su las que ga ran tem di re i tos
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po lí ti cos a es tran ge i ros es tão acom pa nha das da exigên cia de re ci pro ci da de, a ser es ta be le ci da por meio
de tra ta do in ter na ci o nal.
Ante o ex pos to, pro põe-se emen da que, a par
de pre ser var o tex to ado ta do na Co mis são de Cons titu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, in clui a exi gên cia de re cipro ci da de, a ser es ta be le ci da por meio de tra ta do internacional.
Sala das Ses sões, 17 de maio de 2000. – José
Ro ber to Arru da – Lu zia To le do – Ber nar do Ca bral
– Ro meu Tuma – He lo í sa He le na – Lú cio Alcân ta ra
– Ra mez Te bet – José Edu ar do Du tra – Iris Re zende – Djal ma Bes sa – Sér gio Ma cha do – Pe dro Simon – Edu ar do Su plicy – Agne lo Alves – Ro me ro
Jucá – Edi son Lo bão – Jef fer son Pé res – Mo za rildo Ca val can ti – José Alen car – Re nan Ca lhe i ros –
Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – José Agri pi no – Já der
Barbalho – Gil van Bor ges – Anto nio Car los Va lada res - Ju vên cio da Fon se ca.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa trocínio) –
Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.
Dis cus são, em con jun to, da pro pos ta de Emenda Cons ti tu ci o nal e das emendas.
Para discutir, concedo a palavra ao eminente
Se na dor Álva ro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Para dis cutir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Se na do res, não dis cu ti rei hoje as emen das apresentadas. No entan to, já que na primeira ses são de
dis cus são ex pus as ra zões que nos le va ram a apresentar essa proposta, quero fa zer re ferência a uma
nota pu bli ca da hoje no Cor re io Bra zi li en se, na co luna do jor na lis ta Ari Cu nha.
“Origem
Talvez pelo número de estran ge i ros do
Pa ra ná, o Se na dor Álva ro Dias te nha sido influenciado a apresentar projeto permitindo
que eles se can di da tem a ve re a dor e pos sam,
tam bém, vo tar nas nos sas ele i ções. A pro posi ção é es drú xu la, ain da mais indo bus car refúgio jurídico no que acontece na Unidade
Eu ro péia, com a qual nada te mos a ver.”
Antes de res pon der a essa afir ma ção do jor nalista Ari Cu nha, leio cor res pon dên cia da Srª Sa bi ne
Platt ner en de re ça da a ele, com có pia a mim en vi a da
em meu ende re ço ele trô ni co:
“Prezado Ari Cunha, com referência à
nota “Ori gem”`, pu bli ca da em sua co lu na no
“Cor re io Bra zi li en se” de hoje, gos ta ria de dizer que a ex pres são “pro po si ção esdrú xu la”
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não con tri bu iu, na mi nha opi nião, para uma
dis cus são ob je ti va do as sun to.
Alemã, moro no Bra sil há mais de dez
anos. Moro, porque amo este País, porque
amo o seu povo. Aqui, tenho a mi nha fa mí lia,
brasileira, aqui, trabalho (no Go et he Cen ter) e
contribuo assim para o desenvolvimento do
Brasil, por mais modesta que esta contribuição seja. Con tri buo bas tan te pa gan do im posto, tendo um retorno muito limitado – nisto,
sou igual a qual quer bra si le i ro.
Como qualquer brasileiro, sou afeta da
di re ta men te pe las de ci sões po lí ti cas dos governantes, principalmente dos governantes
locais. Sinto-me cidadã de Brasília, cidade
que amo, mas não posso influenciar em
nada nos seus destinos? Por que não? Que
pe ri go é que meu voto apresen ta ria? Ame aça ria a so be ra nia bra si le i ra?
Não falo nem no fato de que há paí ses
onde mo ra do res per ma nen tes de na ci o na li dade es tran ge i ra po dem até se tor nar fun ci o ná rios públicos, desde que tenham a competência, le al da de ao país e ido ne i da de com pro vadas. Se sugerisse isso, responderiam que
que ro ti rar dos bra si le i ros os já es cas sos empregos. Não quero! Quero apenas po der votar. Seria um primeiro passo. Depois, poder-se-ia dis cu tir a pos si bi li da de de os es trange i ros po de rem ser ele i tos, em ní vel lo cal.
Tudo bem que não temos nada a ver
com a União Eu ro péia — tam bém acho que
não cabe o Se na dor Álva ro Dias jus ti fi car o
projeto dele somente com o argumento de
que os eu ropeus fi ze ram as sim e, por isso,
temos que fa zer as sim tam bém. (Te nho certe za de que ele tem ou tros ar gu men tos para
sus ten tar a pro pos ta dele.) Mas acre di to ser
um fato que os estrangeiros residentes no
Brasil, os que têm visto permanente, digamos, têm uma contribuição im portante para
este País e deveriam poder ter voz, pelo
menos, na política local. Ainda mais neste
mun do glo ba li za do!
Acredito que na Alemanha, no Brasil
ou em qual quer ou tro lu gar do mun do, a discriminação pela ori gem de ve ria ser com ba tida tanto quanto a discriminação pela cor,
pela re li gião, con tra a mu lher etc.
Atenciosamente,
Sa bi ne Platt ner
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, des ne ces sá rio
se ria, por tan to, uma res pos ta des ta tri bu na ao jor nalis ta Ari Cu nha. A Srª Sa bi ne Platt ner, com sa be do ria,
vi vên cia, ex pe riên cia de es tran ge i ra que ama o nos so
País, res pon deu me lhor do que eu po de ria res pon der.
Res pe i to sa men te, ape nas que ro di zer ao jor nalis ta Ari Cu nha que, se S. Sª me ti ves se hon ra do com
um telefonemaapenas, te ria eu re me ti do a ele a jus tifi ca ti va da nos sa pro pos ta e, mais que isso, a bri lhante de fe sa que meus Pa res, os Srs. Se na do res, fi zeram na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da dania e nas primeiras ses sões de dis cus são, aqui, no
ple ná rio do Se na do Fe de ral. To dos apre sen tan do razões inteligentes para que o nosso País promo va
esse avan ço cons ti tu ci o nal.
Se ci tei a Co mu ni da de Eu ro péia, fi-lo como ilustra ção, como ci tei tam bém a pri me i ra cons ti tu i ção socialista, como citei ainda os estados em que, nos
Esta dos Uni dos, já se con fe riu esse di re i to a ele i to res
es tran ge i ros. E, evi den te men te, as ra zões que apresentamos não se ala van cam ape nas na ex pe riên cia
de outros po vos, de ou tros pa í ses, ain da que es tas
tam bém se jam úte is à nos sa re fle xão. Elas se sus tentam na nos sa re a li da de, sobre tu do, nas tradições li berais do povo brasileiro, que aprendeu e ensina a
aco lher bem os que es co lhem a nos sa Pá tria para viver e que ofe re cem essa con tri bu i ção no tá vel para a
formação de uma cul tu ra mun di al, de uma plu ri cul tura, com a mis ci ge na ção dos po vos, com a mi gra ção,
especialmente em tem pos mo der nos, com a glo ba lização da economia; contribuição esta que se faz
cada vez mais im por tan te para o de sen vol vi men to do
País.
Nosso pro jeto tem a pretensão dessa in te gração. Não bas ta, con tu do, o dis cur so pela in te gra ção lati no-americana ou da in te gra ção dos mais di ver sos povos do mun do; é pre ci so que, a par tir des sa ma ni fes tação de von ta de po lí ti ca, possa se oferecer realmente
àque les que aqui vi vem a con vic ção de que são aco lhidos da me lhor for ma pos sí vel, po den do, in clu si ve, se inte grar de for ma ab so lu ta à co mu ni da de que es co lhe ram
para fi xar re si dên cia. Não bas ta exi gir de les o cum primento dos deveres constitucionais; é preciso ga rantir-lhes os direitos fun da men ta is. E o voto é um di re i to
hu ma no, fun da men tal e uni ver sal, que in te gra o exer cício da cidadania na comunidade onde se vive, ofe recen do a opor tu ni da de da par ti ci pa ção política, im prescin dí vel para que exer ça in fluên cia nas de ci sões de importância, sobretudo naquelas que dizem respeito à
vida das pes so as: as po lí ti cas pú bli cas vol ta das para a
edu ca ção, a sa ú de, a ha bi ta ção, o em pre go etc.
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Sr. Presidente, te remos ainda a oportunidade
de analisar as emendas apresentadas; todavia, fiz
ques tão, no dia de hoje, de tra zer o de po i men to dessa se nho ra de ori gem ale mã, que vive em nos so país
e que manifesta, com sabedoria, a importância d o
efeito integrador do voto para que os estrangeiros,
que já con tri bu em de for ma va li o sa com o nos so País,
pos sam con tri bu ir ain da de ma ne i ra mais in te li gen te
com a sua pre sen ça afir ma ti va nas de ci sões po lí ti cas,
a par tir do Mu ni cí pio.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Conti nua em dis cus são a ma té ria.
Tem a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, que ro re i te rar o apo io à ini ci a ti va do Se na dor Álvaro Dias, que, des ta ma ne i ra, con fe re a to dos os estrangeiros que es co lhe ram o Bra sil como sua ter ra o
di re i to de, pelo me nos, es ta rem in flu en ci an do nas deci sões da co mu ni da de em que vi vem.
São mu i tos os es tran ge i ros que, como a se nho ra
mencionadapelo Sena dor Álva ro Dias, na ver da de, torna ram-se bra si le i ros, es tan do aqui pre sen tes e dan do
de si, con tri bu in do para a cri a ção de nos sa ri que za, inte ra gin do em vá ri os se to res da vida na ci o nal.
A proposição, portanto, é mais do que justa –
aliás, já re a fir ma da em ou tros pa í ses –, fa zen do com
que ve nham es ses es tran ge i ros a ter o di re i to de votar nas ele i ções mu ni ci pa is. Assim, dou todo o apo io à
iniciativa de proposta de emen da à Constituição d o
Se na dor Álva ro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Conti nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, a discussão da matéria terá prosseguimento na próxi ma
ses são de li be ra ti va or di ná ria.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –Item 3:
Primeiro dia de dis cus são, em pri me i ro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n.º 57, de 1995, tendo como primeiro
signatário o Se na dor Pe dro Si mon, que altera dispositivos constitucionais relativos aos
limites má ximos de idade para a nomeação
de magistrados e ministros de tribunais e
para a aposentadoria compulsória do servidor pú bli co em ge ral, ten do
Parecer fa vorável, sob n.º 267, de
1996, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ney Su as su na.
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A Presidência es clarece ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinc o
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis cussão, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe re cidas emen das as si na das por um ter ço, no mí ni mo, da
composição do Se na do.
Trans cor re, hoje, a pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Peço a pa la vra para dis cu tir, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Pa tro cí nio) – Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro ber to Re quião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si dente, a pro pos ta do Se na dor Pe dro Si mon é in te li gen te e
oportuna. Não podemos depreciar in teligências hu ma nas com a equa ção de Jan Tín ber gen, por exemplo, que de pre cia nos de pó si tos os ma te ri a is es to cados. O li mi te de apo sen ta do ria e de pos si bi li da de de
nomeação para car gos de mu nus pu bli cus é extraordinariamente ba i xo. Não tro ca ria os ca be los en canecidos do Senador Pedro Simon pela agilidade d e
le brel do De pu ta do Jair Bol so na ro. Não é a ida de que
define a qualidade da participação. Ao contrário, o
mun do tem sido di ri gi do com acer to por pes so as idosas: falo de Fran ço is Mit ter rand, de Mao Tse-tung, da
participação de pessoas de setenta anos, ou mais,
nos tribunais superiores de diversos países. A pro pos ta é pro ce den te e o tratamento de ob so les cên cia
à in te li gên cia hu ma na es ta be le ci do por li mi tes de idade não tem o me nor ca bi men to.
É opor tu na, é im por tan te, é ne ces sá ria e tem o
meu apo io a pro pos ta do Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Concedo a pa la vra, para dis cu tir a ma té ria, ao Senador
José Edu ar do Du tra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre siden te, Srªs e Srs. Se na do res, não vou fa zer ca va lo de
ba ta lha em cima da pre li mi nar que vou le van tar, mas
considero que seja um pou co ques tão de bom sen so.
Esta matéria foi aprovada na Comissão de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Cidadania em maio de 1996.
Em 1997, foi apresentado um requerimento de so bres ta men to da ma té ria, sob a ar gu men ta ção de que
estava em discussão na Câmara dos Deputados o
projeto de Reforma do Judiciário. Na ocasião, ale gou-se que a Re for ma iria para as ca len das, não se
sabia quando iria chegar. Era um argumento pro ceden te que pos si bi li tou a re je i ção do re que ri men to. O
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pro ble ma é que isso ocor reu em 1997 e, nes se pe ríodo todo, a PEC não veio para o Ple ná rio. Se os ar gumen tos para re je i tar o re que ri men to de so bres ta mento pro ce di am à épo ca em que foi apre sen ta do ini ci almente, em 1997, sinceramente considero que não
pro ce dem mais. A Re for ma do Ju di ciá rio já foi vo ta da
em primeiro tur no na Câ ma ra dos De pu ta dos, fal ta
ape nas a vo ta ção em se gun do tur no.
Lembro que, recentemente, a Comissão de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do so brestou a matéria – se não me en ga no, do Se na dor Rober to Re quião, so bre con tro le ex ter no – sob a ale gação de que o pro ces so já está adi an ta do na Câ ma ra.
Embo ra em 1997 os ar gu men tos não va les sem, neste mo men to não vejo mu i to sen ti do em dis cu tir não só
essa ma té ria.
No mérito, sou contra a proposta do Senador
Pe dro Si mon e a fa vor da pro pos ta do Se na dor Ademir Andra de. Aguar dou-se três anos – na que la época, nin guém po dia pre ver quan do a Re for ma do Ju diciá rio che ga ria -, mas ago ra já foi vota da em pri me i ro
tur no na Câ ma ra dos De pu ta dos, fal ta ape nas a vo tação em se gun do tur no. De po is, será re me ti da a esta
Casa e os pro je tos po de rão ser in se ri dos.
Não sei se pre ci so fa zer um re que ri men to formal, mas em con so nân cia com de ci sões re cen tes da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia so bre
pro je tos des sa na tu re za, o bom sen so se ria que o Sena do so bres tas se a ma té ria. É la men tá vel que esta
PEC não te nha sido in se ri da na Ordem do Dia nes ses
três anos. Em 1997, foi rejeitado o requerimento d e
so bres ta men to e a ma té ria não foi in clu í da na Ordem
do Dia. Lamentavelmente, hoje, esses argu men tos
são pro ce den tes, por que pa re ce que ago ra a Re forma vem para cá.
Então, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de le van tar a
preliminar. Se for preciso, faço um requerimento. O
pro ble ma é que não há quorum, mas pos so apre sentá-lo em ou tra ses são em que haja nú me ro para vo tação. Os pró xi mos três itens da pauta são inclu si ve
cor re la tos. Fui in for ma do pela Mesa que hou ve um reque ri men to do Se na dor Pedro Simon para co lo car na
Ordem do Dia a PEC de S. Exª. Entre tan to, como havia duas em correlação, a Mesa pa u tou as três.
Pen so que o bom sen so apon ta ria para so brestar a ma té ria, aguar dan do a vin da da Re for ma do Judi ciá rio. Po de ría mos até es ta be le cer um pra zo, se for
preciso. Não vou apresentar hoje o requerimento,
tendo em vista a falta de quorum para ser votado.
Como ha ve rá cin co dias para dis cus são, po de re mos
de ci dir so bre a pre li mi nar em ou tra ses são.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Eminen te Se na dor José Edu ar do Du tra, caso V. Exª en viasse o reque ri men to de so bres ta men to à Mesa, ele
só po de ria ser vo ta do ama nhã. É ne ces sá rio o pa recer da CCJ. Por tan to, a ma té ria con ti nu a rá na Ordem
do Dia e V. Exª terá o en se jo de, caso que i ra, fa zê-lo
oportunamente.
De qualquer ma neira, o requerimento de so brestamento terá que ir à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Só gos ta ria de um es cla re ci men to: deve ter o
pa re cer da CCJ so bre o re que ri men to?
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – So bre o re que ri men to de so bres ta men to. Te mos aqui o
requerimentodo emi nen te Se na dor Pe dro Si mon, solicitando a apreciação da sua Proposta de Emend a
Constitucional.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Gos ta ria que V. Exª es cla re ces se como é o proce di men to. Esta ma té ria fi ca rá em dis cus são por cinco dias. Se eu apre sen to o re que ri men to, este irá à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Cidadania ou o
pa re cer é dado em ple ná rio so bre o re que ri men to de
sobrestamento. Gos taria só de um esclarecimento
so bre o pro ce di men to, caso eu re sol va apre sen tar o
requerimento de sobrestamento em outra sessão,
que não na de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Lido
o requerimento de so bres ta men to, ele será en ca minha do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da dania, que proferirá parecer sobre o requerimento. A
ma té ria, evi den te men te, sa i rá da Ordem do Dia.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – A ma té ria sai da Ordem do Dia só com a apresen ta ção do re que ri men to?
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Até
que haja pa re cer da CCJ.
A ma té ria conti nua em dis cus são.(Pa u sa.)
Não havendo mais quem peça a palavra para
dis cu tir, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xima ses são de li be ra ti va or di ná ria para pros se gui mento da dis cus são.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa trocínio) –
Item 4:
Primeiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 1999, tendo como primeiro sig na tá rio o Se na dor Ade mir Andra de, que al te ra
o art. 101 da Cons ti tu i ção Fe de ral e dá ou tras
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providências (al ter nân cia de no me a ções en tre
pes so as do sexo mas cu li no ou fe mi ni no para
Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral), ten do
Parecer sob nº 575, de 1999, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra, fa vorá vel, com a Emen da nº 1-CCJ, de re da ção,
que apresenta, com votos contrários dos
Se na do res Álva ro Dias e Iris Re zen de.
A Presidência es clarece ao Plenário que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinc o
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis cussão em primeiro turno, quando po de rão ser ofe re cidas emen das as si na das por 1/3, no mí ni mo, da compo si ção do Se na do.
Transcorre hoje a primeira ses são de dis cussão.
Dis cus são em con jun to da pro pos ta e da emen da.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não havendo quem queira dis cutir, a matéria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li bera ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Item 5:
Primeiro dia de dis cus são, em pri me i ro
tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tuição nº 63, de 1999, tendo como prime i ro
signatário o Senador Ramez Tebet, que dá
nova redação ao in ci so II e à alí nea “b” do
inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição
Federal (aposentadoria baseada em pa râme tros etá ri os), ten do
Parecer sob nº 293, de 2000, da Co missão de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Relatora: Senadora Ma ria do Carmo Alves,
favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta, com abstenções dos Senado res Lú cio Alcân ta ra e Ro ber to Fre i re.
A Presidência es clarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cinco ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de discus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser apresen ta das emen das as si na das por um ter ço, no mí nimo, da com po si ção do Se na do.
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Transcorre hoje a primeira ses são de dis cussão em con jun to da pro pos ta e das emen das.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a pa la vra, a dis cussão terá prosseguimento na pró xi ma ses são de li bera ti va or di ná ria.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Item 6:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 109, DE 1999
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Decreto Legislativo nº 109, de 1999 (nº
747/98, na Câma ra dos Deputados), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou torgada à Cultura II FM de Poços de Caldas
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Po ços de Cal das, Esta do de Mi nas Ge rais, ten do
Parecer fa vorável, sob nº 736, de
1999, da Comissão de Educação, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, com abs ten ção
do Se na dor Ge ral do Cân di do.
Em discussão.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Conce do a pa la vra a V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs. Se na do res, ja ma is iria me con tra por à
apro va ção da re no va ção da per mis são ou tor ga da à
Rádio Cultura de Poços de Caldas, principalmente
por ser re co men da da pelo ilus tre Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra. Mas apro ve i to a opor tu ni da de - numa in dis ciplina parlamentar de um minuto, porque a palavra
“cultura” me fez lembrar o nosso Rafael Greca,
ex-Ministro do meu Esta do, de fen di do nes te ple ná rio,
com tanta energia, pelo PFL – para indagar: onde
está o PFL que aban do nou o nos so Mi nis tro, o qual,
de mi ti do, não teve opor tu ni da de de apre sen tar pu blica men te de fe sa? E um Deputado Fe de ral por Mi nas
Ge ra is, Car los Mel les, mela to das as co me mo ra ções
dos 500 Anos, desautorizando e desmoralizando o
en tão Mi nis tro Gre ca. E as hos tes pe fe lis tas não se
ma ni fes ta ram no ple ná rio do Se na do.
Dizia eu hoje pela manhã ao Senador Edison
Lo bão: “Se na dor, onde está a sua pa la vra vi bran te e a
ma ra vi lho sa al ca téia dos lo bi nhos do PFL a defender
o ex-Ministro, que se en con tra hoje aban do na do e re-
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le ga do a um ter ce i ro e quar to pla no?” Cha mo o PFL à
co la ção e que ro ver nes te ple ná rio a co ra jo sa de fe sa
dos atos do ex-Ministro e a con tra po si ção ao De pu tado Car los Mel les, que mela tudo o que foi fe i to an te riormente.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Está
en cer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção.
A SRA. HELOISA HELENA(Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patro cí nio) – Com
a pa la vra a emi nen te Se na do ra He lo i sa He le na, para
en ca mi nhar a vo ta ção.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora dora.) – Sr. Pre si den te, quan to aos itens 6 e 7 da pa u ta,
pelos motivos não dos lobos ou das chape u zi nhos
ver me lhos, mas pe las ra zões dis cu ti das an te ri or mente, o Blo co está li be ra do para vo tar, em bo ra o PT oriente a abstenção, respeitando o voto do Senador
Tião Vi a na.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Em
votação o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º 109, de
1999.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam quei ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com a abs ten ção do Blo co, ex ce to o
Se na dor Tião Vi a na.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re dação fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Sobre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cendo a redação fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
n.º 109, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.
É lido o se guin te
PARECER Nº 500, DE 2000
(Da Co mis são Di re to ra)
Redação fi nal do Pro je to de De cre to
Legislativo nº 109, de 1999 (nº 747, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos).
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 109, de 1999 (nº
747, de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que aprova o Ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Cul tu ra
II FM de Po ços de Cal das Ltda, para ex plo rar ser vi ço
de radiodifusão so nora em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Po ços de Cal das, Esta do de Mi nas Ge ra is.
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Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de maio de
2000. – Ge ral do Melo, Presidente – Car los Pa tro cínio, Re la tor – Eduardo Suplicy – Lúdio Coelho –
Ca sil do Mal da ner.
ANEXO AO PARECER Nº 500, DE 2000
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, , Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos
do art. 48, item 28 do Re gi men to Inter no, pro mul go o
seguinte.
DECRETO LEGISLATIVO Nº ,DE 2000
Aprova o ato que renova a per missão outorgada a “Cul tu ra II FM de Poços
de Caldas Ltda, para explorar ser vi ço de
radiodifusão sonora em fre qüência mo dulada na cidade de Poços de Caldas
Esta do de Mi nas Ge ra is.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 475, de 26 de no vem bro de 1997, que re no va
por dez anos, a par tir de 19 de de zem bro de 1990, a
permissão outorgada a “Cultura II FM de poços d e
Cal das Ltda,” para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vida de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
modulada na ci da de de Po ços de Cal das, Esta do de
Mi nas Ge ra is.
Art. 2º Este Decreto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua publ ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Em
dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Sra s e os Srs. Se na do res que a apro vam quei ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)– Item 7:
Dis cus são, em tur no úni co, do Projeto
de De cre to Le gis la ti vo nº 181, de 1999 (nº
26/99, na Câma ra dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Presidente Venceslau Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Presidente Ven ces lau, Esta do de São Pa u lo, ten do
Parecer fa vorável, sob nº 902, de
1999, da Comissão de Educação, Re la tor:

MAIO 2000

Senador Gilvam Borges, com abstenção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.
Em discussão o projeto em turno único.
(Pausa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção.
as
As Sr e os Srs. Se na do res que o apro vam quei ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com abs ten ção do Blo co, com ex ceção do emi nen te Se na dor Tião Vi a na.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re dação fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Sobre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cendo a redação fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
n.º 181, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.
É lido o se guin te
PARECER Nº 501, DE 2000
(Da Co mis são Di re to ra)
Redação fi nal do Pro je to de De cre to
Legislativo nº 181, de 1999 (nº 26, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 181, de 1999 (nº
26, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que re no va a con ces são da Rá dio Pre si den te
Ven ces lau Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Pre si den te Vences lau, Esta do de São Pa u lo.
Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de maio de
2000. – Ge ral do Melo, Pre si den te – Carlos Pa tro cínio, Re la tor – Eduardo Suplicy – Lúdio Coelho –
Ca sil do Mal da ner.
ANEXO AO PARECER Nº 501, DE 2000
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, ––––––, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Inter no, promul go o se guin te
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 2000

Aprova o ato que renova a con cessão de “Rádio Presidente Venceslau
Ltda.” para ex plo rar ser vi ço de radiodifusão so no ra em onda média na ci da de de
Presidente Vences lau, Esta do de São Pau lo.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De creto s/nº, 2 de abril de 1998, que re no va por dez anos, a
partir de 1º de novembro de 1993, a con ces são de
“Rádio Presidente Venceslau Ltda.,” para explorar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Pre si den te Vences lau, Esta do de São Pa u lo.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Em
dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
discussão.
Em vo ta ção.
as
As Sr e os Srs. Se na do res que a apro vam quei ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Item 8:
Discussão, em turno su plementar, d o
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do
nº 54, de 1999, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que dis põe so bre a con ces são do
seguro-desemprego aos trabalhadores da
pesca, durante o período de defeso, e dá
ou tras pro vi dên ci as , ten do
Parecer sob nº 447, de 2000, da Co missão Di retora, Relator: Senador Ge raldo
Melo, ofe re cen do a re da ção do ven ci do.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal daner.
São li das as se guin tes:
EMENDA Nº 1-PLEN
Acres cen te-se ao § 3º do art. 1º do pro je to a seguin te re da ção:
“§ 3º O valor do benefício será de um
salário-mínimo men sal, durante todo o pe ríodo do defeso, inclusive nos ca sos de
prorrogação desse período, ve dado a sua
percepção cumulativa com o benefício previs to na Lei nº 7.998, de 1990.”
Justificação
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O ob je to da pre sen te emen da é fa zer a de vi da
jus ti ça aos be ne fi ci a dos do se gu ro-desemprego, uma
vez que é co mum o go ver no fe de ral, atra vés de norma infra-legais, fixar que o benefício do se guro-desemprego de vi da aos pes ca do res du ran te o defe so só se rão pa gas du ran te três ou quatro meses,
enquanto que fixa o período de defeso em mais de
quatro me ses e mu i tas vezes ocor re a ne ces si da de
de se pror ro gar o pra zo do de fe so.
É sempre bom lem brar que o se guro-desemprego dos pes ca do res é de vi do em vir tu de
da proibição do exer cí cio da ati vi da de de pes ca duran te o pe río do da re pro du ção, isto é, tra ta-se de uma
imposição le gal ao exer cí cio de uma atividade lí ci ta,
de paralização temporária da atividade eco nômica,
cujo fito é a lou vá vel pre ser va ção do meio am bi en te e
espécies aquá ti cas e de man gues.
Assim, em face des sa par ti cu la ri da de de pro i bição tem po rá ria do tra ba lho por de ter mi na ção es ta tal,
o se gu ro-desemprego dos pes ca do res deve di fe renciar-se das demais regras des se be nefício, moti vo
pelo qual, se o próprio Estado pror ro gou o prazo d e
proibição do exer cí cio da pes ca, nada mais jus to do
que não mi li tar o re ce bi men to do be ne fí cio ao pe río do
ini ci al men te fi xa do.
Aliás, como for ma mes mo de ga ran tir a efi cá cia
do ob je ti vo de pro te ção ao meio am bi en te e pre ser vação das es pé ci es, ou seja, o de pro i bir a pes ca du rante o pe río do de re pro du ção das es pé ci es, mis ter se
faz ga ran tir a sub sis tên cia da que les que são pes cadores artesanais e sobrevivem, evidentemente, d a
pesca.
Com base nesses sólidos argumentos é que
peço apoio dos meus Pares. – Se na dor Ademir
Andrade PSB/PA.
E MENDA Nº 2-PLEN
Acres cen te-se à par te fi nal do § 4º do art. 1º do
pro je to a se guin te re da ção:
“§ 4º O período de proibição da ati vidade pesqueira é o fixado pelo Instituto do
Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Renováveis – Ibama, em re lação à espécie
ma ri nha, flu vi al ou lacustre a cuja cap tu ra o
pescador se dedique, pu blicada com antecedência mínima de quarenta e cinco dias
do iní cio da vi gên cia do de fe so.”
Justificação
A re for ma ad mi nis tra ti va pro mo vi da pela Emenda Cons ti tu ci o nal nº 19/98 ins cul piu em nos sa Cons ti-
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tu i ção Fe de ral o prin cí pio da efi ciên cia, de for ma a deter mi nar que o Esta do bra si le i ro atue de for ma po si tiva no exer cí cio de suas fun ções, le van do em con side ra ção a ga ran tia ple na dos di re i tos dos ci da dãos e
o bom fun ci o na men to da má qui na es ta tal como fa tor
que evi ta pre ju í zos eco nô mi cos.
Assim, é inquestionável o absurdo com que o
Governo federal vem gerenciando o se guro-deseprego dos pescadores na época do defeso.
Simplesmente a própria Administração Pública não
fixa o pe río do de fe so com an te ce dên cia mí ni ma e hábil para que ela mes ma pro ces se os trâ mi tes de ha bili ta ção e pa ga men to do be ne fí cio aos pes ca do res artesanais, fazendo com que muitas ve zes o de fe so
seja fi xa do para ter iní cio nos pró xi mos dias ou se manas, mas em tem po ir re al para que se pro ce da o paga men to des se be ne fí cio.
Não são poucos os pescadores que somente
irão re ce ber o se gu ro-desemprego nas pro xi mi da des
de fin dar o pe río do do de fe so, tendo pas sa do por todas as pri va ções quan do mais ne ces si ta va do be ne fício.
Por tan to, o que se pro cu ra aqui é do tar a Administração Pública de eficiência, motivo pelo qual se
exi gi rá que o Iba ma, ór gão res pon sá vel pelo es ta belecimento do pra zo do de fe so, di vul gue com an te cedên cia mí ni ma de qua ren ta e cin co dias a seu ato que
fixa o pe río do do de fe so, pos si bi li tan do tem po ra zoável para que se pro ces se to dos os trâ mi tes de li be ração dos re cur sos do be ne fí cio, des de o re que ri men to
do pes ca dor in te res sa do, até o em pe nho e pa ga mento do be ne fí cio.
Esse, portanto, é o mo tivo que justifica ple namen te a apro va ção da pre sen te emen da, res ga tan do
a jus ti ça e o tra ta men to eqüâ ni me que me re ce a maté ria. – Se na dor Ade mir Andra de.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Em
dis cus são o Subs ti tu ti vo e as Emen das, em tur no suple men tar. (Pa u sa.)
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre siden te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Conce do a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para dis cuas
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sr e
Srs. Se na do res, o Brasil é um País que pos sui uma
das maiores cos tas marítimas do mundo. Todavia,
não te mos or ga ni za da uma fro ta pes que i ra em nos so
País. Em al guns ca sos até im por ta mos pe i xe de pa íses da Amé ri ca do Sul.
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No Maranhão, Sr. Presidente, dispomos de
apro xi ma da men te de 300 mil pes ca do res ar te sa na is.
Qu an do es ti ve no Go ver no, fiz um pro je to, cri amos uma gran de co o pe ra ti va e pas sa mos a fi nan ci ar
barcos de pes ca para es ses pe que nos pes ca do res,
os pes ca do res ar te sa na is.
Ago ra, o que se pro põe com o este pro je to é a
concessão do seguro de semprego aos pescadores
ar te sa na is du ran te o pe río do de pro i bi ção da ati vi dade pes que i ra para a pre ser va ção das es pé ci es. Considero esse projeto mu i to bem con ce bi do, bem pensa do, in te li gen te e que vem aten der, sem dú vi da nenhuma, a essas famílias tão numerosas em noss o
País e que pre ci sam des sa aju da a ser pres ta da com
os re cur sos do FAT, to dos os anos, nes se pe río do de
de fe so da pescaria.
Sr. Presidente, a nossa mani fes ta ção, por tan to,
é fa vo rá vel ao pro je to em so li da ri e da de aos pes ca dores ar te sa na is de nos so País.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Conce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do para discutir.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dens
te, Srª e Srs. Se na do res, que ro cum pri men tar o Se nador Lú cio Alcân ta ra pela ini ci a ti va do projeto que
acre di to ter vin do em boa hora, até por que ti ve mos o
exem plo re cen te do aci den te da Pe tro bras que ca usou um vazamento de óleo na Baía de Guanabara.
Em conseqüência des se epi só dio, os pes ca do res ficaram sem nenhuma forma de sobrevivência. Por
isso, a Pe tro bras fez um ca das tra men to de to dos os
pes ca do res: os que pes ca vam ca ran gue jo, dos cur rale i ros, en fim, de todas as pes so as que tra ba lha vam
na orla ma rí ti ma, para que re ce bes sem men sal men te
um sa lá rio cor res pon den te ao que conseguiam ar reca dar por meio da ati vi da de pes que i ra.
Um projeto desse tipo preencherá justamente
essa la cu na. Em ca sos de aci den tes se me lhan tes a
esse da Baía de Gu a na ba ra, em ca sos de aci den tes
eco ló gi cos que ocor rem fre qüen te men te no Bra sil, ou
em outros ti pos de aci den tes que po dem vir a ocor rer,
como a fal ta da pes ca em uma de ter mi na da re gião do
li to ral, o pes ca dor não ficará sem ter uma forma d e
so bre vi vên cia, já que o se gu ro-desemprego subs ti tu -i
rá essa la cu na.
Como o Iba ma li be rou a pes ca na re gião atin gida, a Pe tro bras sus pen deu o pa ga men to da in de ni zação men sal, ge ran do al guns pro ble mas. Se gun do os
pescadores, ainda não havia condições su ficientes
para con se gui rem pes car o bas tan te para a so bre vi-
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vên cia, até por que a qua li da de do pe i xe não era ide al
para o con su mo, já que o aci den te ain da era mu i to recente. Por isso, houve problemas como ma ni fes tações em fren te à sede da Pe tro bras para re i vin di car
que a em pre sa con ti nu as se pa gan do a in de ni za ção
men sal. Por tan to, o pro je to vem em boa hora, ra zão
pela qual pa ra be ni zo o Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Conti nua em dis cus são. (Pa u sa.)
Concedo a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para
discutir. Sem revisão do Orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Se na do res, na ver da de, este pro je to de lei
substitui uma lei vigente, porque o se guro-desemprego do pes ca dor ar te sa nal já existe em
nos so País des de 1991 por meio da Lei nº 8.287, que
o atu al pro je to re vo ga.
Este pro je to, en tre tan to, é mais per fe i to, por que
qualificae iden ti fi ca me lhor quem pode ser con si de rado pes ca dor ar te sa nal, de fi nin do me lhor essa fi gu ra e
estabelecendo sanções para as irregularidades co me ti das no seu ca das tra men to. Estou apre sen tan do
duas emen das a este pro je to de lei que pro cu ram corri gir uma di fi cul da de ex tre ma que o País está vi ven do.
Além dis so, evi ta que o Go ver no des per di ce di nhe i ro,
como vem fa zen do atu al men te.
Quem de ter mi na o pe río do de de fe so é o Iba ma.
Em se gui da, o Mi nis té rio do Tra ba lho, por in ter mé dio
das de le ga ci as es ta du a is, pro ce de ao ca das tra men to
dos pes ca do res para ve ri fi car quem tem di re i to ao segu ro-desemprego.
O que tem ocor ri do? O Iba ma nor mal men te emite a por ta ria às vés pe ras do pe río do de defeso, não
permitindo que o Ministério do Tra ba lho pro ce da ao
cadastramento,regularização etc., para que os pes ca do res re ce bam o di nhe i ro. Então, na prá ti ca, ocor re
o se guin te: ao co me çar o pe río do de de fe so, o pes cador é proibido de pescar, mas não recebe o se guro-desemprego. Recebe-o so men te quan do ter mi na
o pe río do de de fe so. Des sa for ma, o pes ca dor é obriga do a pes car quan do de ve ria pa rar de fa zê-lo, isto é,
du ran te o pe río do de re pro du ção dos pe i xes. Como o
di nhe i ro não che ga a tem po, ele não tem como so brevi ver, con ti nua pes can do no pe río do de de fe so. Mu itas vezes so fre a pu ni ção do Iba ma e de ou tros órgãos e secretarias de ambiente dos Estados: perd e
seus ape tre chos de pes ca e às ve zes vai para a ca deia. É, pois, uma irregularidade constante que tem
ocor ri do, pelo me nos no Esta do do Pará.
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Por isso estamos propondo uma emenda ao
§4.º do art. 1º. Tra ta-se ape nas de um acrés ci mo. Diz
o citado pa rágrafo: “§ 4º. O pe río do de proibição d a
atividade pes que i ra é o fi xa do pelo Insti tu to do Meio
Ambiente e dos Recursos Na turais Renováveis –
IBAMA em relação à es pécie marinha, flu vi al ou lacus tre a cuja cap tu ra o pes ca dor se de di que”. Ter mina as sim o pro je to de lei. E eu acres cen to: “...pu bli cada com antecedência mí nima de quarenta e cinc o
dias do iní cio da vi gên cia do de fe so”.
Tal acréscimo se deve ao fato de, se o Ibama
não for obrigado a fa zer isso, vai con ti nu ar acon tecen do o que re la tei, ou seja, o di nhe i ro do se gu ro- desem pre go che ga após o pe río do de de fe so.
A ou tra emen da é um acrés ci mo ao § 3º do art.
1º, que, no ori gi nal, diz o se guin te:
“O va lor do be ne fí cio será de um sa lá rio mí ni mo
mensal du rante o período de defeso, vedada a sua
per cep ção cu mu la ti va com o be ne fí cio pre vis to na Lei
7.998/90.”
Acres cen to: “du ran te todo o pe río do de de fe so,
in clu si ve nos ca sos de pror ro ga ção des se pe río do”.
O Go ver no, às ve zes, de fi niu que o de fe so se ria
de dois me ses, por exem plo, e de re pen te ve ri fi ca, por
meio de es tudos, a necessidade de prorrogar esse
de fe so, mas não há re cur sos pre vis tos para a des pesa du ran te a pror ro ga ção. Pror ro ga, en tão, o de fe so,
mas o pes ca dor fica sem re ce ber o di nhe i ro.
Estamos, assim, definindo, no § 3º do art. 1º,
que, du ran te todo o pe río do em que o pes ca dor ar tesa nal não pos sa pes car, re ce ba efe ti va men te o sa lário mí ni mo re la ti vo ao se gu ro-desemprego.
Lamento que haja erros terríveis na questão.
Ouvi há pou co o Se na dor Edi son Lo bão di zer que no
Ma ra nhão há tre zen tos mil pescadoresartesanais. O
Estado do Pará tem cerca de cento e cinqüenta mil
pescadores ar te sa na is. Imaginem o resto do Brasil.
Sa bem V. Exªs quan tos se gu ros-desemprego pa gou
o Mi nis té rio do Tra ba lho com re cur sos do FAT?
Se gun do da dos de 1998, ape nas 32 mil pes cado res em todo o ter ri tó rio na ci o nal re ce be ram os recur sos. Ima gi na-se que no Bra sil in te i ro haja cer ca de
um mi lhão de pes ca do res ar te sa na is – eu não te nho o
nú me ro exa to. Se o meu Esta do tem 150 mil e o Mara nhão tem 300 mil, so man do-se to dos os Esta dos do
Bra sil, é pos sí vel que che gue mos a mais de um milhão de pes ca do res ar te sa na is. E o Go ver no bra si le-i
ro pa gou ape nas a 32 mil de les no ano de 1998, de vido, ba si ca men te, à bu ro cra cia do Mi nis té rio do Tra balho e ao atra so do Iba ma na de fi ni ção an te ci pa da do
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pe río do de de fe so da pes ca ar te sa nal, tão im por tan te
no nos so País.
Por isso, apresento es tas emen das ao pro je to,
na cer te za de que o bom sen so e a ló gi ca pre va le cerão e as emen das se rão aca ta das na Co mis são.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patro cí nio) – Para
dis cu tir, con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro
Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ(PSDB – RR. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
res sal tar a im por tân cia do projeto para os pes ca dores, es pe ci al men te para os pes ca do res da Ama zô nia
e do meu Esta do, Ro ra i ma. De se jo tam bém apla u dir,
quando proclamo meu voto a elas favorável, a s
emen das que em boa hora apre sen ta o Se na dor Ademir Andra de e que, efe ti va men te, evi ta rão ques tões
que estão ocorrendo hoje, como o atra so do pa gamen to aos pes ca do res.
Por tan to, re gis tro a importância do projeto e o
meu apo io às duas emen das.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Conti nua em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la vra,
en cer ro a discussão.
Encer ra da a dis cus são, com apresentação de
emendas, a ma té ria re tor na à Co mis são de Assun tos
Sociais para, so bre elas, emi tir pa re cer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) –
Item 9:
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 29, de 2000 (apre sen ta do
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 335, de
2000, Re la tor ad hoc: Se na dor Osmar Dias),
que autoriza a União a contratar operação
de crédito ex ter no com o Ban co Inte ra me ricano de Desenvolvimento – BID, no valor
equivalente a até cen to e oi ten ta e cin co milhões de dólares dos Estados Unidos da
Amé ri ca, de prin ci pal, des ti na da ao fi nan ci amento parcial do Projeto de Profissionalização de Trabalhadores da Área de Enfermagem – PROFAE.
Du ran te o prazo re gi men tal, de cin co dias úte is
perante a Mesa, não foram ofe recidas emendas à
ma té ria.
Passa-se à dis cus são da ma té ria em tur no único. (Pausa.)
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Para discutir, con cedo a pa la vra ao eminen te
Se na dor Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS(PSDB – PR. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Senadores, fui Relator ad hoc, na Comissão d e
Assun tos Eco nô mi cos, e tive a hon ra de re la tar o proje to, por que con si de ro o em prés ti mo importante.
Sei que o Se na dor La u ro Cam pos vai vo tar contra, pois é a re gra que es ta be le ceu para esse tipo de
procedimento do Governo. Entendo as razões d o
emi nen te Se na dor pois tenho votado tam bém con tra
al guns em prés ti mos. Mas esse em prés ti mo, além de
ter pra zo lon go, con di ções fa vo rá ve is no que se re fere aos en car gos, a sua fi na li da de, in dis cu ti vel men te,
é no bre e importante. Os recursos se rão de 370 milhões, dos qua is 185 mi lhões de em prés ti mos, 55 milhões do Mi nis té rio da Sa ú de e 130 mi lhões do FAT,
como con tra par ti da. Por tan to, um em prés ti mo de 185
mi lhões, com uma con tra par ti da igual de re cur sos do
FAT e do Mi nis té rio da Sa ú de, com pon do os 370 milhões, num pro gra ma de qua tro anos. Um pro gra ma
de ca pa ci ta ção de re cur sos hu ma nos na área de enfer ma gem e das esco las téc ni cas do SUS.
Sr. Presidente, é preciso des tacar o trabalho
que vem sen do de sen vol vi do pelo Mi nis té rio da Sa úde no que se re fe re a um pro gra ma que con si de ro dos
mais im por tan tes e que res pon de à crí ti ca de que é
pre ci so atu ar no se tor da sa ú de com mais sen si bi li dade, bus can do aten der prin ci pal men te as fa mí li as mais
carentes das comunidades. Re fi ro-me ao pro gra ma
Mé di co da Fa mí lia, tam bém ge ren ci a do pelo Mi nis tério da Sa ú de, pelo Mi nis tro José Ser ra, e que tem sobretudo o objetivo de levar a assistência pre ventiva
da sa ú de ao ci da dão, evi tan do, des sa for ma, as fi las,
os con tra tem pos, as di fi cul da des, a aglo me ra ção em
tor no dos centros de saúde, dos hospitais públicos,
que já não conseguem atender a imensa de man da
por sa ú de pú bli ca no País, já que são pou cos os que
po dem pa gar pela sa ú de. E se há uma crí ti ca per manen te em re la ção à po lí ti ca de sa ú de em exe cu ção, é
pre ci so des ta car que o pro gra ma tem aten di do mi lhares de pes so as Bra sil afo ra, e pes so as que mais neces si tam des sa me di ci na pre ven ti va.
Esti ve re cen te men te no Mu ni cí pio de Apu ca rana, no Esta do do Pa ra ná, com o Pre fe i to Car los Scarpelini, onde o atendimento do programa já ating e
mais de 70% da po pu la ção ca ren te do Mu ni cí pio. Vejam que es tou fa lan do da ma i o ria dos ha bi tan tes de
um Mu ni cí pio que tem mais de 100 mil ha bi tan tes; estou fa lan do, por tan to, de mais de 70 mil pes so as num
Município médio do Esta do do Pa ra ná que deu pri o ri-
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dade ao atendimento da saúde dos seus cidadãos.
Tem que ser, sim, enal te ci do esse tra ba lho do Mi nisté rio da Sa ú de, e, por isso, quan do o Se na do au to ri za
a con tra ta ção de em prés ti mo para ca pa ci tar os re cursos hu ma nos na área de en fer ma gem, para ca pa ci tar
as es co las téc ni cas do SUS, para dar mais qua li da de
ao aten di men to do SUS, em es pe ci al em pro gra mas
como Mé di co da Fa mí lia, não há dú vi da ne nhu ma de
que o Se na do Fe de ral está pra ti can do um ato de amplo al can ce so ci al, que vai so mar-se aos ou tros re cursos do SUS, evi den te men te, para aten der as fa mí li as
mais ca ren tes do nos so País.
Por tan to, Sr. Pre si den te, como Re la tor ad hoc
na Co mis são e aqui dis cu tin do este pro je to, que ro pedir o apo io de to dos os Se na do res para que esse emprés ti mo seja con tra ta do e o Mi nis té rio da Sa ú de possa ca pa ci tar o seu pes so al na área de en fer ma gem,
os pro fes so res que mi nis tram os cur sos nes sa área e,
sobretudo, apo i ar pro gra mas im por tan tes como esse
que vem sen do con du zi do pelo Mi nis tro José Ser ra,
com mu i ta efi ciên cia, que é o Mé di co da Fa mí lia.
Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário, de i xa
a cadeira da pre sidência, que é ocu pada
pelo Sr. Ademir Andrade, 2º Vi ce-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Para
dis cu tir a ma té ria, con ce do a pa la vra ao Se na dor Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço a pa lavra para cumprimentar, primeiramente, o Senador
Osmar Dias pela elaboração do relatório da CAE.
Des ta co um tre cho do voto de S. Exª que pas so a ler:
O em prés ti mo sob exa me tem o mé ri to in ques tionável de possibilitar a implantação do Profae, que
visa à me lho ria do aten di men to am bu la to ri al e hos pita lar no Bra sil, par ti cu lar men te em es ta be le ci men tos
integrantes do Sis te ma Úni co de Sa ú de. Além da capacitação de re cur sos na área de en fer ma gem, com a
qua li fi ca ção pro fis si o nal e a es co la ri za ção bá si ca dos
tra ba lha do res, o Programa bus ca rá o fortalecimento
ins ti tu ci o nal das ins tân ci as re gu la do ras e for ma do ras
de re cur sos hu ma nos do SUS, ca pa ci tan do pe da gogicamente o contingente de docentes e avaliadores,
implantando o sis te ma de cer ti fi ca ção de com pe tência e de informação para o pes so al de en fer ma gem,
bem como pro mo ven do a mo der ni za ção e a ca pa ci tação téc ni co-gerencial das Esco las Téc ni cas do SUS.
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Ou tro dia no Incor, Se na dor Osmar Dias, conversando sobre o Projeto Qualis no Estado de São
Pa u lo, mos tra ram-me o cus to-benefício do mé di co de
família, aque le que vai ao lo cal, e de uma es tru tu ra
em que a enfer me i ra ou aten den te pro cu ra, por meio
de um te le fo ne ma ou com pa re cen do à re si dên cia, saber se o doente está seguindo seu tratamento, sem
ne ces si da de de hos pi ta li za ção, o que tri pli ca ou quadru pli ca o cus to para o SUS ou para o hos pi tal.
A capacitação fun cional, a formação dessas
equipes es peciais para atendimento em domicílio,
evitando fi las enormes, o sofrimento do trabalhador
po bre, que não con se gue a sua in ter na ção, tem um
cus to bas tan te re du zi do e no as pec to so ci al é ex tremamente válido.
Qu e ro cum pri men tar o Mi nis tro Ser ra pela ini cia ti va e o Se na dor Osmar Dias pela sen si bi li da de na
elaboração do seu re la tó rio.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Conce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF. Para
as
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sr
e Srs. Senadores, eu seria o úl timo dos mortais a
opor-me àqui lo que acom pa nho há tan tos anos com
seus êxi tos fan tás ti cos em Cuba, na ilha que talv e z
te nha sido tam bém a ilha da uto pia, que Tho mas Morus des cre veu em 1513.
É re almente fantástico o que se fez em Cuba
com a cri a ção e im plan ta ção des se sis te ma de atendimento do mi ci li ar à sa ú de que guar da mu i ta se melhan ça com o sis te ma Mé di co de Pés Des cal ços, da
Chi na.
Conhecedor dos efeitos, da capacidade de
transformação das estatísticas referentes à mor ta lida de in fan til e à le ta li da de das po pu la ções des ses países que incorporaram em boa hora o atendimento
mé di co fa mi li ar, eu não po de ria ja ma is le van tar mi nha
voz con tra algo que ti ves se seu nome. Mi nha dú vi da é
quan to ao fato de que aqui se usa um bom nome para
uma má ca u sa, um bom nome para uma pés si ma cau sa.
Entre ou tras co i sas, ve mos aqui que uma par te
dos recursos será apli cada pelo FAT – Fundo d e
Amparo ao Trabalhador – no processo de qua li fi cação de tre i na men to da mão-de-obra que vai di ri gir-se
à ini ci a ti va do aten di men to do mi ci li ar. Mas pa re ce-me
que o FAT tem tido seus re cur sos di la ce ra dos.
Aqui mes mo, no Dis tri to Fe de ral, hou ve um secre tá rio que foi de mi ti do, que teve que se de mi tir. Mu-i
tos secretários, em mu ito pou co tempo, tiveram d e
abandonar suas secre ta ri as. Ve mos a Secretaria d o
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Trabalho, conduzida pelo co nhe ci do Vi gão, Se cre tário no me a do pelo Go ver na dor Ro riz, acu sa do de que,
dos 27 mil – se não me fa lha a me mó ria – que es ta riam sendo abran gi dos pelo FAT para o apri mo ra mento da mão-de-obra, que de ve ria ser equi pa da in te lectual e tecnicamente para essa modernidade que aí
está, os recursos foram dilacerados. Havia alunos
fan tas mas aos mi lha res, e os re cur sos sim ples men te
desapareceram.
Di ver sos pa í ses do mun do e di ver sas mu ni ci palidades dirigidas pelo Partido dos Trabalhadores já
têm com pro va do a efi ciên cia e o ba i xo cus to des se
tipo de pro gra ma, con for me men ci o nou o no bre Sena dor Ro meu Tuma. Con tu do, esse pro ces so re a li zado para fim tão nobre, em nome da qua li fi ca ção da
mão-de-obra, de ve ria ser me lhor fis ca li za do e exa minado.
Tudo mu i to bom, mas sou con tra esse em prés timo, por que con si de ro que, mais uma vez... Como se
chamavam essas aplicações desses empréstimos
até bem pou cos dias? E eram em prés ti mos que se diziam dirigidos para a sa ú de, edu ca ção, sa ne a men to
básico e que po diam também ser dirigidos para os
ser vi ços da dí vi da ex ter na; mas to dos eles ba ti am no
Banco Central e voltavam imediatamente para o s
bancos es trangeiros como pagamento dos ju ros da
dí vi da ex ter na. Então, pu se ram o nome de “Rede do
So ci al”. O cí ni co co lo cou o nome de “Rede do So ci al”,
e es ses em prés ti mos se ri am des ti na dos a re men dar
a “Rede do So ci al”, rede que ja ma is exis tiu, ape nas o
nome, para justificar os empréstimos externos que
en tram nes te País com a vi o lên cia, for ça e in ten si dade de uma correnteza que realmente quer derrubar
tudo que se en con tra em seu ca mi nho.
Por tan to, vo ta rei contra, com muito pesar, por que des con fio que, mais uma vez, o ob je ti vo é ape nas
no mi nal e não real.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Conce do o pa la vra ao no bre Se na dor Arlin do Por to, para
a dis cus são da ma té ria.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Senadores, podemos ob servar, no parecer d o
Senador Osmar Dias, a importância desse fi nan ci amento.
Naturalmente, o Senador Lauro Campos, com
sua competência, sua história e sua preocupação
com a ques tão pú bli ca, en fa ti za alguns pontos que
de vem me re cer re fle xão, es pe ci al men te no que se refe re à má apli ca ção dos re cur sos.
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Sr. Presidente, também tenho aqui um de po -i
men to a dar. Na mi nha ci da de na tal, Pa tos de Mi nas,
no Esta do de Mi nas Ge ra is, par ti ci pei de uma so le nida de de for ma tu ra de 80 au xi li a res de sa ú de, tre i nados com re cur sos do FAT – Fun do de Ampa ro ao Traba lha dor –, dis po ni bi li za dos ao Ministério do Tra balho, con se qüen te men te com a par ti ci pa ção do Mi nisté rio da Sa ú de, para pro fis si o na li zar tra ba lha do res.
É la mentável que não te nha mos cur sos téc nicos pro fis si o na li zan tes sob a res pon sa bi li da de do Minis té rio da Edu ca ção. Entre o ide al e o pos sí vel, es tamos defendendo o possível. Vamos, sim, continuar
tra ba lhan do e lu tan do para que o ide al seja atin gi do.
O Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to, tem procu ra do de sen vol ver um pro gra ma es pe ci al de pro fissi o na li za ção, cujo lan ça men to ocor reu no ano pas sado. Tive opor tu ni da de de re gis trá-lo da tri bu na des ta
Casa. Seu co or de na dor é o Pro fes sor Raul do Vale,
que tem bus ca do in cre men tar esse pro gra ma de profissionalização al tamente importante, preparando e
qualificando mão-de-obra, colocando o trabalhador
bra si le i ro em con di ções de dis pu tar va gas de tra ba lho
especialmente neste mo mento, em que o merca do
está tão agres si vo.
Por isso, meu de po i men to é no sen ti do de que,
pri me i ra men te, é ide al que te nha mos cur sos pro fis sionalizantes, não havendo ne cessidade des se proces so de pro fis si o na li za ção, mas, sim, de um pro cesso de aper fe i ço a men to. Lou vo, po rém, a ini ci a ti va do
Mi nis tro Pa u lo Re na to Sou za.
Ago ra, de maneira mais abran gen te, o Mi nis tério da Sa ú de apre sen ta essa op ção de bus ca de recur sos para o Pro je to de Pro fis si o na li za ção de Tra balha do res da Área de Enfer ma gem – Pro fae, que repre sen ta a con ti nu i da de do que se fez com recur sos
do FAT. O Mi nis tro José Ser ra dis po ni bi li za US$55 milhões do or ça men to des ti na do ao Mi nis té rio da Sa ú de
ao pro je to. Mais do que isso, o Mi nis té rio do Tra ba lho,
ges tor do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor, dis po nibiliza US$130 milhões, como contrapartida a o s
US$185 mi lhões des se fi nan ci a men to.
Sr. Pre si den te, eu di ria que te mos, sim, de qua lifi car a mão-de-obra bra si le i ra, es pe ci al men te na área
de sa ú de. Não se per mi te im pro vi sa ção, nem que o
se tor de sa ú de con ti nue num pro ces so de men di cância. Compete a nós, do Poder Legislativo, autorizar
esse fi nan ci a men to, vi san do à me lho ria da qua li da de
da pres ta ção dos ser vi ços de saú de, es pe ci al men te
no que diz res pe i to à en fer ma gem, de cru ci al re le vância, so bre a qual, após a Ordem do Dia, fa rei um regis tro nes ta Casa. É fun da men tal que o tra ba lho do
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en fer me i ro seja va lo ri za do e, mais do que isso, co locado no patamar exigido pela saúde brasileira, pelo
nos so Con se lho Fe de ral de Sa ú de, pela nos sa Fundação Na cional de Saúde, observados tam bém os
pa râ me tros mun di a is de sa ú de.
A nos sa po si ção é fa vo rá vel à apro va ção des se
fi nan ci a men to, ten do em vis ta sua importância so ci al
e a necessidade de me lho ria da qua li da de da sa ú de
do povo bra si le i ro.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Conce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Piva.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ouvi a opi nião de to dos os meus Co le gas.
Mes mo o Se na dor La u ro Cam pos, que pa u ta suas atitudes contra os empréstimos internos brasileiros,
nes se caso, fez uma res sal va, di zen do que gos ta ria
de vo tar a fa vor, não fos se sua po si ção de ter mi na da e
fir me con tra em prés ti mos es tran ge i ros.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, queria
ape nas dar meu tes te mu nho so bre o que tem sido fe ito em meu Esta do de São Pa u lo em re la ção à ca pa cita ção dos en fer me i ros, dos mé di cos, que re ce bem algum au xí lio para me lhor di re ci o nar suas car re i ras.
O Estado de São Pa u lo ina u gu rou um Pro grama, o Qu a lis, que aten de na área em que dis se o Senador José Fogaça não existem médicos. Existem,
sim. O Qu a lis é um pro gra ma do mi ci li ar que aten de
250 mil pes so as em casa, fora do hos pi tal, com re dução de custos e dos ín di ces de in fec ção hos pi ta lar,
além de possibilitar a in tegração da família com os
mé di cos da re gião.
Quanto à enfermagem, Senador La uro Cam pos, o Incor – Insti tu to do Co ra ção -, co nhe ci do de todos nós como ins ti tu i ção mo de lar, ca rac te ri za-se pela
qualidade dos seus mé di cos e prin ci pal men te da enfer ma gem. A en fer ma gem do Insti tu to do Co ra ção é a
que re ce be me lho res sa lá ri os, a mais ca pa ci ta da e a
me lhor tre i na da. Isso faz a diferença en tre os aten dimen tos mé di cos.
Para V. Exª ter uma idéia, no atendimento do
Instituto do Coração, instituição que conheço e da
qual par ti ci po, 85% de seus gas tos são com pes so al,
por que, como é um ins ti tu to di ri gi do so men te para trata men to das do en ças do co ra ção e seus afins, há um
gas to pe que no com re mé di os; po rém a ma i or exi gência é a ca pa ci ta ção téc ni ca e pro fis si o nal de seus funci o ná ri os.
Sr. Presidente, Srs. Se na do res, pre ci sa mos de
melhores mé di cos, me lho res en fer me i ros e o exem-
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plo desse instituto deve ser se gui do por to dos os outros Esta dos e Mu ni cí pi os.
Portanto, embora pequeno – US$180 milhões
em qua tro anos re pre sen tam US$40 mi lhões ao ano
-, en cam po esse em prés ti mo com gran de en tu si as mo
e lem bran do, mais uma vez, as pa la vras do Se na dor
La u ro Cam pos: es ses US$40 milhões são uma gota
d’água se com pa ra dos aos gas tos com o pa ga men to
de ju ros e de des man dos ad mi nis tra ti vos.
Voto a fa vor, com en tu si as mo, es pe ran do que
meus co le gas si gam a mi nha pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Conce do a pa la vra, para dis cu tir, à Se na do ra He lo i sa Hele na.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da oradora.) – Sr. Pre siden te, como pas sei a vida toda tra ba lhan do na área
de pla ne ja men to do se tor sa ú de, não vou dis cu tir algu mas es pe ci fi ci da des aqui ci ta das; que ro ape nas dizer qual é o objetivo do empréstimo.
O objetivo do em prés ti mo é qualificar de ter mina dos tra ba lha do res de sa ú de, os an ti gos aten den tes
de en fer ma gem que, há mais de 17 anos, por lei es tabelecida nes te País, já de ve ri am ter al ça do à con dição de au xi li ar de en fer ma gem, pois es tão exer cen do
a fun ção ile gal men te. E o Go ver no Fe de ral não quis
se em pe nhar para lhes as se gu rar o cum pri men to da
lei. Ao con trá rio, bus cou uma for ma trans ver sa, pa rale la, por meio de agen tes de sa ú de, quan do, na verda de, de ve ria ter ca pa ci ta do os aten den tes de sa ú de,
essa mas sa de tra ba lha do res gigantesca, que con tinu am tra ba lhan do ile gal men te. Esse, efeti va men te, é
o pa pel do Esta do.
Nes te mo men to em que ouvimos Par lamentares, es pe ci al men te os da base de sus ten ta ção do Gover no, fa lar da im por tân cia des se tipo de em prés ti mo,
é bom lem brar que sem pre há a des cul pa do com prometimento da re ce i ta do Go ver no com o pa ga men to
de ju ros e ser vi ços da dí vi da, pois sa be mos que pra ticamente a metade dos recursos do Orçamento d a
União é para fi nan ci ar a agi o ta gem in ter na ci o nal. Por
isso, apro ve i to a oportu ni da de para pe dir o apo io de
todos os Parlamentares que consideram re almente
grave o comprometimento do Orçamento da União
com o pa gamento de juros in ternacionais, para a
emen da que apre sen tei à LDO, no sen ti do de di mi nu ir
esse per cen tu al, a fim de que não pre ci se mos – imaginem – pe dir em préstimo in ter na ci o nal para tre i nar
aten den tes de sa ú de.
Esse empréstimo não se destina ao pla ne jamen to do se tor sa ú de. Nem es ta mos aqui de ba ten do
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as ex pe riên ci as glo ri o sas, pre mi a das em Cuba, ou as
propostas do Par ti do dos Tra ba lha do res, al gu ma expe riên cia im por tan te; es ta mos aqui dis cu tin do um pedi do de em prés ti mo in ter na ci o nal para pos si bi li tar a
mi lha res de tra ba lha do res des te País, atu an do na ilegalidade há mais de 17 anos, por des ca so do Go verno, que ao me nos exer çam suas fun ções de acor do
com a lei.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con tinua em dis cus são.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Conce do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Para dis cus
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srª e
Srs. Senadores, devo posicionar-me sucintamente.
Te nho ana li sa do os pe di dos de em prés ti mos ex ter nos
com um cer to cu i da do e, em mu i tas opor tu ni da des, o
meu voto tem sido con trá rio à apro va ção des sas so licitações do Poder Executivo. Mas, neste caso, há
uma enor me di fe ren ça.
Lembrei-me que nas paredes da Secretaria de
Sa ú de do Pa ra ná, há mu i tos anos, foi es cri ta uma frase que diz as sim: “A sa ú de do povo é a su pre ma lei”.
É de ini ci a ti va do mé di co pi a u i en se, Dr. Dal ton Pa rana guá, Se cre tá rio de Sa ú de do Esta do du ran te o Gover no do Dr. Pa u lo Pi men tel.
O Paraná hoje apenas fica na fra se, por que o
Go ver no Esta du al apli ca em sa ú de pú bli ca me nos do
que o faz em pu bli ci da de. Se gun do informações d o
Ministério da Sa ú de, tra ta-se do Esta do que, pro porci o nal men te, me nos gas ta com sa ú de.
O Bra sil vive ain da uma si tu a ção de atra so em
ma té ria de sa ú de pú bli ca. Os ín di ces de mor ta li da de
in fan til, por exem plo, cons ti tu em ver da de i ra ver go nha
na ci o nal. Se há ne ces si da de de qua li fi ca ção pro fis sio nal em qual quer seg men to do ser vi ço pú bli co, no setor de sa ú de, ob vi a men te, ela é mais relevante. Por tanto, um empréstimo que visa capacitar servi do res
pú bli cos des se se tor, com o ob je ti vo de ofe re cer à população um acesso facilitado e serviços de me lhor
qualidade, é indiscutivelmente meritório, pois con tribu i rá para a re du ção da mor ta li da de in fan til, a am pli ação do aces so da po pu la ção aos ser vi ços bá si cos de
sa ú de, a mo der ni za ção pro du ti va e a me lho ria edu cacional – com ênfa se na educação básica, já que o
pro pó si to des te em prés ti mo, além da pro fis si o na li zação, é o for ta le ci men to das es co las téc ni cas de sa úde.
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Sr. Presidente, no que diz res pe i to à sa ú de, os
re cur sos são sem pre in sig ni fi can tes. Mas este re curso, de qualquer forma, representa um avanço, que
co in ci de com a apro va ção, na Co mis são de Cons ti tu-i
ção, Justiça e Cidadania, hoje pela manhã, da propos ta de emen da à Cons ti tu i ção que impõe a apli cação de 12% do Orça men to dos Esta dos e Mu ni cí pi os
no se tor de sa ú de pú bli ca.
Se o País pre ten de exi gir uma apli ca ção ma i or
de re cur sos, é pre ci so organizar-se para que ess a s
ver bas se jam con ve ni en te men te apli ca das e os seus
re sul ta dos se jam efi ca zes e be ne fi ci em, re al men te, a
população. Desse modo, a aplicação desses re cursos orçamentários não se constituirá em mais um
desperdício decorrente do despreparo dos quadros
téc ni cos, que de vem se qua li fi car con ve ni en te men te.
É este o de se jo do Mi nis tro José Ser ra e do Go ver no
Fe de ral.
Tenho com batido com muita independência o
Go ver no em mu i tas das suas ações, no en tan to, devo
dizer, por uma questão de justiça, que con fio ple namen te na cor re ta ação ad mi nis tra ti va que de sen vol ve
o Mi nis tro José Ser ra. Por isso, não te nho ne nhum rece io de que es ses re cur sos pos sam vir a ser apli cados de for ma de so nes ta ou in de vi da.
Aqui, foi lem bra da a apli ca ção in cor re ta de recur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT) em
ou tro se tor, es pe ci al men te em Bra sí lia. Não há esse
re ce io da nos sa par te. Se gu ra men te, to dos os Se nado res co nhe cem mu i to bem o Mi nis tro José Ser ra e
sa bem não ape nas da sua com pe tên cia, da sua vo cação po lí ti ca, da sua vo ca ção pú bli ca, mas sa bem, sobre tu do, da sua ido ne i da de mo ral ir re to cá vel. Não há,
portanto, de nossa par te, ne nhum re ceio no que diz
respeito à cor re ta e ho nes ta apli ca ção dos re cur sos
oriundos desse empréstimo ex terno. Daí, o noss o
voto fa vo rá vel à pro po si ção do Go ver no.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Conce do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para disas
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sr e
s
Sr Senadores, a respeito des se em préstimo, pa rece-me que hou ve um nú me ro su fi ci en te de pro nun ci amen tos fa vo rá ve is, que ga ran tem in te i ra men te a sua
apro va ção.
Não fa rei di fe ren te e, des de logo, digo que sou
fa vo rá vel ao em prés ti mo, à sua apro va ção e, in clu sive, à uti li za ção dos re cur sos aqui ge ra dos. Sou fa vorá vel, so bre tu do, pelo fato de que são re cur sos a serem apli ca dos no âm bi to do Sis te ma Úni co de Sa ú de
para a formação e a qualificação de profissionais
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aten den tes ou au xi li a res de en fer ma gem ou téc ni cos
em enfermagem, com o fortalecimento das esco las
técnicas, que são a fonte de formação d e
mão-de-obra do se tor.
Essa é uma opor tu ni da de mu i to va li o sa para se
jo gar fora no mo men to em que fa ze mos re fe rên cia ao
mé di co de fa mí lia, as so ci an do-o ao pro je to. Evi den temen te que os re cur sos ple i te a dos no pro je to não são
para a exis tên cia ou am pli a ção dos mé di cos de fa mília, num pro gra ma de sa ú de apli ca do pelo SUS, pe los
go ver nos es ta du a is ou pe los go ver nos mu ni ci pa is.
Esse projeto visa à qualificação de
mão-de-obra, à melhora, ao aperfeiçoamento das
con di ções de tra ba lho dos téc ni cos em en fer ma gem.
Nesse sentido, por si só, já justificaria inteiramente
nos so voto fa vo rá vel. Con si de ra mos que a melhoria
das con di ções de efi ciên cia do sis te ma, o aper fe i ço amen to da mão-de-obra, o de sen vol vi men to da ca paci ta ção dos pro fis si o na is do se tor são su fi ci en tes para
votarmosfavoravelmente.
Ago ra, não se pode con fun dir isso com um projeto de ampliação dos mé di cos de fa mí lia, que, evidentemente, o pro je to não sus ten ta e não apóia. O
mé di co de fa mí lia, como sa be mos, não é um es pe ci alis ta, não é um car di o lo gis ta, não é um gas tro en te rolo gis ta. Ele é, ne ces sa ri a men te, um mé di co ge ne ralis ta. E o mé di co de fa mí lia, no Sis te ma Úni co de Sa úde, tem uma fun ção pri mor di al, que é a de acom panhar a sa ú de de to dos os in te gran tes de uma fa mí lia.
Mu i tas ve zes, es sas do en ças ou pro ble mas de
saúde em famílias necessitadas de apoio. Famí li as
de baixa renda, espalhadas aos milhões por este
imen so Bra sil, ne ces si tam não de mé di cos es pe ci alis tas, mas de mé di cos ge ne ra lis tas que fa çam esse
acom pa nha men to se ma nal, men sal, dentro da visão
de um pron tuá rio, onde haja um his tó ri co das do enças, da sa ú de de cada in te gran te da fa mí lia. Isso fa cilita enor me men te a con ti nu i da de do tra ta men to, ba rate ia, re duz a ne ces si da de de recursos. Em suma, é
de uma efi ciên cia no tó ria para qual quer po lí ti ca pú blica de sa ú de a exis tên cia do mé di co de fa mí lia.
Em 1985, quan do fui can di da to à Pre fe i tu ra de
Porto Alegre – perdendo a minha primeira elei ção
para o Dr. Alceu Col la res, por que, de po is, per di também, como can di da to ao Go ver no do Esta do para o
Dr. Alceu Col la res – o meu pro je to in clu ía, na área de
sa ú de, o apo io à con tra ta ção de mé di cos de fa mí lia, e
médicos de família de formação ge ne ra lis ta. E, para
isso, cri a va-se um pro gra ma de in cen ti vos, pelo qual
se es ta be le cia, in clu si ve, uma diferenciação sa la ri al,
dan do a um mé di co ge ne ra lis ta, den tro do ser vi ço pú-
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bli co mu ni ci pal, u ma condição até melhor do que a
dos outros médicos especialistas, que tam bém são
ne ces sá ri os, dos qua is tam bém não se pode pres cindir, dos qua is não se pode abrir mão. Mas ha via ali um
programa que buscava enfa ti zar, dar relevo e im portância ao papel do médico ge neralista, este sim, o
ver da de i ro mé di co de fa mí lia.
Infe liz men te, não pude co lo car em prá ti ca meu
sonho e meu de sejo. Possivelmente não, Senador
Artur da Tá vo la, já que V. Exª generosamente su põe
que isso um dia po de rá acon te cer. Embo ra não te nha
essa es pe ran ça e tal vez se quer a pos si bi li da de, conti nuo sen do um adep to mu i to fir me e con vic to da impor tân cia do mé di co de família.
Mas per ce bi, Sr. Pre si den te, que ha via um obstá cu lo cru ci al im por tan tís si mo à ex pan são e à am pli ação em mas sa no Sis te ma Úni co de Sa ú de bra si le i ro
do mé di co de fa mí lia. E ob ser vei isso di an te da existência de um pequeníssimo nú mero de médicos d e
fa mí li as, de mé di cos ge ne ra lis tas. É mu i to pe que na a
por cen ta gem de mé di cos di plo ma dos por nos sas univer si da des com for ma ção no ramo da me di ci na ge ral,
com uma vi são vol ta da para a me di ci na de ca rá ter generalista.
Mais de 90% dos mé di cos di plo ma dos em nossas uni ver si da des têm algum tipo de especialidade
de alta so fis ti ca ção, que exi ge, sem dú vi da ne nhu ma,
uma alta qualificação, o que uma demonstração d e
modernização, de avan ço, de qualificação. Mas um
país como o Bra sil pre ci sa in cen ti var, cri ar me ca nismos de es tí mu lo, me ca nis mos de apo io, for mas vanta jo sas para o mé di co ge ne ra lis ta, para que am pli emos o nú me ro de for man dos nes se ní vel, nes se di apa são, nes se pa ta mar, em nos so País.
Infe liz men te, o nú me ro de mé di cos ge ne ra lis tas
é pe que no e, em mu i tos ca sos, no Bra sil, aqui ou ali,
lá e aco lá, em vá ri os lu ga res, em vá ri os ca sos já registrados, prefe i tos têm con tra ta do até mé di cos cu banos, médicos es trangeiros, médicos que vêm de
Cuba, por que lá exis te re al men te este mé di co de formação am pla, ge né ri ca, ca paz de tra tar das pe quenas do en ças, das do en ças não-sofisticadas, mas extremamente corri que i ras, ex tre ma men te re petitivas,
de ca rá ter qua se en dê mi co, ao lon go do imen so espa ço ge o grá fi co que é este nos so País.
Então, é mu i to im por tan te que re gis tre mos, Sr.
Pre si den te, que esta apro va ção que aqui es ta mos fazen do não é de um em prés ti mo para o es tí mu lo à cria ção de uma po lí ti ca que am plie o nú me ro de mé dicos de fa mí lia no País. Infe liz men te, não é. Embo ra o
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mo ti vo ver da de i ro, o de for mar téc ni cos em en fer magem, por si só já jus ti fi que a apro va ção.
Voto de olhos fe cha dos com o ob je ti vo de aperfeiçoar e qua li fi car téc ni cos em en fer ma gem. Infe lizmen te, não se tra ta de um pro je to que es ti mu le, apóie
e premie a formação de médicos ge neralistas n o
País. Faço este registro por minha vinculação, até
afe ti va, ao pro je to dos mé di cos de fa mí lia. Esse tem
sua origem nos anos 80 quan do, pela pri me i ra vez,
ten tei exer cer um car go no Po der Exe cu ti vo mu ni cipal.
Sr. Pre si den te, faço es sas afir ma ções sem qualquer de mé ri to, sem usar qual quer um dos ar gu mentos em de tri men to dos ob je ti vos do pro je to, mas para
la men tar que nos so País não te nha ain da um pro grama desse al can ce, des sa lar gue za, des sa vi são, com
tal ní vel de re cur sos. Pre mi ar, es ti mu lar, ga ran tir possi bi li da des me lho res ao médicogeneralista, para que
pas se a exer cer a fun ção de mé di co de fa mí lia, se ria
mais ba ra to para o País e mu i to me lhor para os ci dadãos que mais pre ci sam des se ser vi ço.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Conce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Para discu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, vou vo tar fa vo ra vel men te a esse empréstimo. O assunto provocou uma discussão bem
mais am pla – ob ser va va a Se na do ra Heloisa He le na
– do que o foco da ação des ses re cur sos.
Na verdade, se examinarmos as últimas fa las
dos Srs. Se na do res, o tema da dis cus são é sa ú de públi ca no nos so País. Um tema mais que pri o ri tá rio, extremamente ne ces sá rio, já que é um ser vi ço que propor ci o na a cha ma da igual da de de opor tu ni da des entre ri cos e po bres, mas que ain da exi ge mu i to tra ba lho
para che gar a um pa drão ide al, aten den do à po pu lação nas suas ne ces si da des fun da men ta is, não só na
parte curativa – que é ne ces sá ria e que la men ta velmen te foi o alvo da dis cus são so bre sa ú de pú bli ca no
nos so País du ran te mu i tos anos –, mas prin ci pal mente na par te pre ven ti va, le van do-se em con ta as pec tos
como o de água tratada, drena gem, coleta e tra tamen to de es go to. Já apre sen tei da tri bu na do Se na do
números alar mantes sobre o esgoto produzido n o
País, dos qua is só 53% re ce bem al gu ma cap ta ção e
algo en tre 10% e 20% re ce bem tra ta men to. Ou seja,
boa par te é lan ça da in na tu ra nos rios, no solo, nos
la gos, nas pra i as, tra zen do do en ças e um cus to adi cio nal em re mé di os. Os sa ni ta ris tas cal cu lam que para
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cada R$1,00 investido em saneamento eco no mizam-se R$5,00 em me di ci na cu ra ti va.
Por isso, Sr. Presidente, que ro re gis trar mi nha
alegria hoje. No Senado, nem sempre temos muita
ale gria. Mu i tas ve zes fi ca mos em mi no ria com boas
ca u sas e sa í mos da qui um pou co tris tes. Mas hoje estou mui to sa tis fe i to no Se na do pela vo ta ção que ocorreu na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da dania. O Senado, co rajosamente, está dando curso à
PEC da sa ú de, à vin cu la ção de re cur sos para a sa úde.
Quando era estudante de Economia, aprendi
que não de vía mos vin cu lar re cur sos. Mas, de po is que
a Cons ti tu i ção de 1988 foi ela bo ra da, em que foi de fini da a re dis tri bu i ção do di nhe i ro, mas não se re dis tribu í ram as com pe tên ci as, con cor do que te mos de vincu lar os re cur sos, por que é o úni co je i to de fa zer com
que os três en tes fe de ra dos te nham res pon sa bi li da de
com as ques tões so ci a is do País.
Te nho crí ti cas à fis ca li za ção do di nhe i ro do Fundef, mas é um enor me avan ço. Li o re la tó rio do IBGE,
da pesquisa de amos tra do mi ci li ar, e en con trei 95%
de ma trí cu las dos jo vens de ida de en tre 7 e 14 anos.
Um enor me avan ço que, se gu ra men te, pro du zi rá resul ta dos ex tre ma men te positivos.
Então, sa ú do a de ci são da CCJC, Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e es pe ro que essa
PEC ve nha o mais rá pi do pos sí vel ao ple ná rio para
que pos sa mos ter, já nos or ça men tos mu ni ci pa is do
próximo ano, nos orçamentos estaduais e no Orçamen to da União, essa boa vin cu la ção.
Ora, um governador que trabalha con tra uma
PEC que es ta be le ce 7% do seu or ça men to no pri me-i
ro ano e vai aumentando, durante cin co anos, para
che gar a 12%, não tem sen si bi li da de com o pro ble ma
de saúde no nosso País, pen sa que o pro ble ma de
saúde será resolvido pela União e pe los Mu ni cí pi os.
Não há ca bi men to.
Assim, sa ú do os mem bros da CCJC, não te nho
o prazer de participar dessa Comissão, mas fiquei
mu i to fe liz. Pen so que to dos es tão ten do um pa pel impor tan te. O Se na dor Ja der Bar ba lho, ou tro dia, es tava aqui na tribuna defendendo a aprovação dess a
PEC. Os Par la men ta res do PSDB e da Opo si ção, todos defendendo. Agora é trazer para o plenário e
aprovar ra pidamente, porque logo es ta re mos ela boran do os or ça men tos do pró xi mo ano e é im por tan te
cri ar um fi nan ci a men to efe ti vo e de fi nir essa ques tão
para o se tor sa ú de.
Faço este re gis tro, Sr. Pre si den te, ale gre, mas
não to tal men te. Vou fi car bas tan te ale gre quan do vo-
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tarmos de finitivamente aqui o projeto, trans for mando-o em lei, em Cons ti tu i ção do nos so País.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer,
mais uma vez declarando que eu e o meu Par ti do, o
PPS, vo ta re mos favoravelmente a esse em prés ti mo.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Com
a pa la vra o Se na dor Artur da Tá vo la.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Sra s
e Srs. Se na do res, que ro tam bém tra zer aqui uma voz
a mais, neste final de ses são, em que o tem po nos
permite uma convivência mais profunda com os as sun tos e abor da gens vá ri as so bre eles.
Em pri me i ro lu gar, que ro tor nar bem mais claro
para quem acom pa nha esta ses são que o em prés timo de US$185 mi lhões se in se re em uma es tra té gia
de US$370 mi lhões de di ca dos à for ma ção ou aper fe içoamento desses setores auxiliares da saúde. Ora,
convenhamos, US$370 milhões – US$185 milhões
do em prés ti mo, US$55 mi lhões do Mi nis té rio da Sa úde e, do FAT, US$130 mi lhões. Em con tra par ti da, isso
já tem um sig ni fi ca do po de ro so den tro do pre ten di do.
Observo que a preocupação da atual ad mi nistra ção no Mi nis té rio da Sa ú de é de duas or dens pa rale las: im ple men tar me di das des ti na das à trans for mação do pro ces so de aten di men to de sa ú de no tem po,
com a cri a ção do mé di co da fa mí lia, com uma sé rie de
ou tras me di das, in clu si ve com a vin cu la ção de re cursos que de ve re mos vo tar em bre ves dias e, para le lamen te a isso, aten den do a ne ces si da des atu a is, com
uma sé rie de me di das que vi sam o aper fe i ço a men to
da ad mi nis tra ção hos pi ta lar e a am pli a ção da efi cá cia
den tro do SUS, o que me pa re ce bas tan te sig ni fi ca tivo.
Essa medida se insere nas providências que,
em médio pra zo, vão mos trar seu sig ni fi ca do. So bretu do, ela tem mé ri to por que, di fe ren te men te do que é
tão co mum na po lí ti ca bra si le i ra, os re sul ta dos efe tivos des sa po lí ti ca nem se rão sentidos ain da den tro
do atual período de governo. Evidentemente, a for mação do pes so al de en fer ma gem e do pes so al de
saúde, seja para atuação diretamente na atividade
hospitalar, como está previsto, seja na im ple men tação de téc ni cos que au xi li a rão os pro je tos de mé di co
de fa mí lia, por meio de re si dên cia – como me in forma ram o Se na dor Tião Vi a na e vá ri os ou tros –, tudo
isso, em con jun to, tem o sig ni fi ca do de que, em, pelo
me nos, qua tro anos, os be ne fí ci os des sa ma té ria come ça rão a ser sen ti dos..
Ora, a enfermagem, hoje em dia, não é mais
apenas aque la en fer ma gem clás si ca e he rói ca da en-
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fermeira de di ca da, que tem sim bo li za do tan to a for ma
de aju da hu ma ni tá ria na ati vi da de pa ra mé di ca. A en ferma gem, hoje em dia, re pre sen ta uma atu a ção efe ti vamen te pa ra mé di ca, tais são as ne ces si da des que tem a
medicina de uma enfermagem compatível com os
avanços da própria ciência. Portanto, não podemos
mais ficar exclusivamente na idéia de que a clássi ca
Escola de Enfermagem é suficiente para enfren tar os
desafios que a Me di ci na mo der na tem de ar ros tar.
O Sr. Ro meu Tuma(PFL – SP) – Per mi te-me V.
Exª um apar te, emi nen te Se na dor Artur da Tá vo la?
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) –
Com mu i ta sa tis fa ção, Se na dor Ro meu Tuma.
O Sr. Ro meu Tuma(PFL – SP) – Des cul pe-me
interrompê-lo, Se nador, mas estou sempre atento
aos pro nun ci a men tos de V. Ex.ª.
O Sr. Ro meu Tuma(PFL – SP) – Per mi te-me V.
Exª um apar te, emi nen te Se na dor Artur da Tá vo la?
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) –
Com mu i ta sa tis fa ção, Se na dor Ro meu Tuma.
O Sr. Ro meu Tuma(PFL – SP) – Des cul pe-me
interrompê-lo, Se nador, mas estou sempre atento
aos pro nun ci a men tos de V. Exª.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – V.
Exª só me hon ra com a aten ção e com o apar te.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Nós, que já
pas sa mos por al gu mas es ta das nos hos pi ta is, sa bemos da im por tân cia da qua li da de do cor po de en fermagem na recuperação do doente. Recentemente,
percorrendo al guns Mu ni cí pi os onde os Pre fe i tos estão dando atenção aos postos de saúde, sentimos,
até na pe ri fe ria da mi nha ci da de, a pre o cu pa ção que
há quando o enfermeiro é subs ti tu í do por um atenden te que até en tão era o var re dor do hos pi tal, por
exem plo, e que não sabe as sis tir o cli en te, que che ga
ao hos pi tal apa vo ra do. Ten do um aten di men to dis cricionário, que lhe dá pouca tran qüi li da de, o paciente
só vai ter sos se go se o mé di co as sis ti-lo. Se não for
aten di do na hora opor tu na, pro va vel men te o pre ju í zo
para sua sa ú de será gran de. Logo, a es tru tu ra que se
mon ta me di an te esse pro gra ma de aper fe i ço a men to
da en fer ma gem tem um va lor enor me. Alguns hos pita is não con se guem pre en cher o qua dro de Enfer magem e aca bam im pro vi san do. O re sul ta do é isso que
V. Exª abor da no seu pro nun ci a men to.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Mu ito obri ga do, Se na dor Ro meu Tuma.
Concordo com V. Exª. Talvez 60% ou 65% da
ação de me di ci na nos hos pi ta is de pen dam da en ferma gem. De pen de do mé di co na de ci são in ter ven ci onis ta, quan do é o caso, no di ag nós ti co e na po so lo gia,
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po rém de pen de da en fer ma gem na exe cu ção. Essa
execução é tão mais ne ces sá ria quan to mais com peten te for, até por que, hoje em dia, ela vem por ins trumen tos de alta com ple xi da de, por mi nis trar re mé di os
absolutamente complexos na sua formação. Isso,
sem con tar as vá ri as es pe ci a li da des. Tudo que uma
CTI ne ces si ta da en fer ma gem é ab so lu ta men te de cisi vo. Não exis ti ria uma UTI ou uma CTI sem en fer magem qua li fi ca da. Ela não vive ex clu si va men te do médico. Portan to, não exis te, na con tem po ra ne i da de, a
ve lha, hon ra da, bri lhan te e sim bó li ca fi gu ra da en ferme i ra com aque la clás si ca cruz ver me lha na es pé cie
de cha péu que usa va, nas suas ves tes bran cas, mas
téc ni cos que são, a meu ju í zo, tão im por tan tes quan to
aque les que exer cem di re ta men te a me di ci na.
Há ou tro fa tor aí. Nós, que vo ta mos o Sis te ma
Úni co de Sa ú de, na Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu inte, de po is de uma “gran de guer ra par la men tar”, de baixo das mais vi o len tas crí ti cas, da pres são mais comple ta por par te dos se to res pri va tis tas da sa ú de bra sile i ra, es ta mos ven do gra da ti va men te a pos si bi li da de
de o SUS, que co me çou – como se diz no Nor des te a
propósito da andadura dos bois – trambecando, a
ocu par o ver da de i ro es pa ço so ci al para o qual foi cri ado, ocupando com a medicina pública esse espa ço
num País que com suas dis tân ci as so ci a is, com a sua
tragédia so ci al, se trans for ma num gran de hospital.
Por tudo isso es sas ações têm que ser olha das dentro, acre di to, des sa vi são de es pe ran ça e não den tro
de uma vi são pes si mis ta, e não den tro de um apo io
que é dado por que não é pos sí vel dar, mas uma sé rie
de ou tras co i sas ne ga ti vas fi cam sen do lem bra das ao
lado dis so. Não; es ta mos vo tan do uma par te re la ti va
a U$370 mi lhões para o aten di men to à sa ú de no Brasil.
Pes so al men te, não par ti ci po das idéi as ne ga tivas que vá ri os se to res da vida brasileira têm sobre
este País, so bre tu do a in te lec tu a li da de bra si le i ra tem
o gos to da vi são apo ca líp ti ca do Bra sil ou da vi são de
que o Bra sil não é Pri me i ro Mun do, ou de cer ta re verên cia a ou tros pa í ses. E não me re fi ro a Go ver no ou
não-Governo, até por que es ses pro je tos se in se rem
na ma cro po lí ti ca do desenvolvimento do País. Quem
olha o es for ço bra si le i ro de de sen vol vi men to evi dente men te se en che de es pe ran ça. Não cre io que ele tenha sido ne ga ti vo. Se te mos de en fren tar a tra gé dia
social – não uso ou tra pa la vra, é tra gé dia so ci al – e
ela ain da está com o en fren ta men to em seus co meços, é ver da de que este País – isso pou cas ve zes é
lembrado – teve 70 mi lhões de pes so as em 30 anos;
70 mi lhões e pes so as den tro de uma ge ra ção. E es-
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ses 70 mi lhões de pes so as, nas ci das e cres ci das em
um País de tra gé dia so ci al, de con cen tra ção de ri queza, de baixa qualidade de dis tri bu i ção de ri que za, e
de ba i xos sa lá ri os, de al gu ma for ma, es tão sen do incor po ra das, em um es for ço da Na ção, para que essa
in cor po ra ção pos sa ser fe i ta de ma ne i ra mais efi caz.
Não é pou co o que se gas ta na área so ci al no
Bra sil. Não me re fi ro a esse Go ver no, a qual quer gover no es ta du al ou mu ni ci pal. O Bra sil é um País que
dá 36 milhões de merendas es colares por dia. Que
país do mun do tem esse es for ço? Pre ci sa ria dar talvez mu i to mais. O Bra sil tem um Orça men to de R$20
bi lhões para a Sa ú de e de R$35bi lhões para a Edu cação. O Bra sil é um País que tem fe i to um es for ço signi fi ca ti vo nes sa área e esse é o seu de sa fio. Todo o
es for ço tão com ba ti do de pri va ti za ção, de di mi nu i ção
da má qui na do Esta do do que não lhe é es sen ci al, é
no sen ti do de cri ar para o Esta do bra si le i ro as con dições efe ti vas de in ves ti men to nes ses se to res. E aqui
há um caso em que isso se dá de ma ne i ra bem cla ra.
Por todas essas razões, Sr. Presidente, atenden do, evi den te men te, à in for ma ção de V. Exª de que
o meu tem po se es go tou, agra de ço a aten ção e dou o
meu parecer favorável, pessoalmente, à aprova ção
des ta ma té ria.
Sr. Presidente, mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Conce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, que me pa rece ser o úl ti mo ora dor ins cri to para dis cu tir a ma té ria.
O SR. TIÃO VIANA(Blo co/PT – AC. Para dis cus
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srª e
Srs. Se na do res, se rei mu i to bre ve.
Cre io que o as sun to já foi dis cu ti do aqui de mane i ra ex tre ma men te ma du ra e tam bém con se qüen te
por to dos os Srs. Se na do res. Qu e ro re gis trar a mi nha
opi nião fa vo rá vel a esse fi nan ci a men to, res pe i tan do a
ma tu ri da de e a pro fun di da de com que o Se na dor Lau ro Campos sempre apresenta a sua tese de
não-endividamento do País.
Entretanto, no meu caso, a situação da sa ú de
en vol ve um mo men to tão ime di a to que não me sin to à
von ta de para vo tar con tra uma ma té ria des sa na tu reza.
O Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia, a meu ver, é mui to im por tan te, pois é ca paz de uma mu dan ça es tru tural efe ti va no âm bi to da saúde pú bli ca no Bra sil, sendo tal vez um dos mais jus tos mo de los de ação do Gover no Fe de ral, con fe rin do dig ni da de à po pu la ção pobre. O re fe ri do pro gra ma abra ça, de modo cla ro, a popu la ção mais hu mil de, que vive es que ci da pelo mode lo de sa ú de tra di ci o nal nas pe ri fe ri as des te País.
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Por essa razão, defendo de modo tranqüilo e
en fá ti co a relevância des te pro je to, eis que se di ri ge,
de fato, na for ma como está, ao re a pa re lha men to e à
readequação do corpo funcional de enfermagem.
Existe uma dívida clara do Governo Federal com a
formação de enfermeiros, além da qua li fi ca ção e da
de fi ni ção fun ci o nal do agen te de sa ú de. Há um ver dade i ro lim bo em meio às ações do Go ver no quan do se
tra ta do ele men to mais re vo lu ci o ná rio da sa ú de pú blica do Bra sil, o agen te de sa ú de. São mais de 100 mil
trabalhadores que vivem uma situação funcional in definida.
Se interpretamos a importância desses tra balha do res e ana li sar mos o Pro gra ma Sa ú de da Fa mília, al can ça re mos os pro gra mas que o meu Par ti do –
o Par ti do dos Tra ba lha do res – tem o or gu lho de apresen tar como ini ci an te. Foi o PT quem pri me i ro o apresen tou ao Bra sil, como um pro gra ma re vo lu ci o ná rio,
ob ten do como re sul ta do, onde foi im plan ta do, a re dução da mor ta li da de in fan til à me ta de, pelo me nos, nos
dois pri me i ros anos. O Mu ni cí pio de Ca ma ra gi be, em
Pernambuco, aca bou de re ce ber um prê mio na ci o nal
pelo seu modelo fantástico de saúde pública – e o
Programa Sa ú de da Fa mí lia está in se ri do nes sa premiação na cional. De cada dez prêmios dados pelo
Go ver no Fe de ral, pelo me nos a me ta de se pode identi fi car ou de fi nir como prê mi os da dos ao Par ti do dos
Trabalhadores e à sua proposta de gestão pública,
como é o caso do Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia. Então,
não po de mos nos dis tan ci ar des sa mu dan ça es tru tural que aju da mos a cons tru ir.
Hoje, a atual equipe gestora do Ministério da
Sa ú de abra ça, de ma ne i ra de fi ni da e en fá ti ca, o Programa Saúde da Família. Gasta-se mais de R$680
mi lhões por ano nes se pro gra ma, em par ce ria com a
Pastoral da Criança, in vestindo mais de R$15 mi lhões – e te mos que avan çar mais. Exis te um pro grama para le lo, no Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vimen to (BID), só para a ins ti tu i ção da re si dên cia mé dica em Sa ú de da Fa mí lia, vi san do a qua li fi ca ção e o
aper fe i ço a men to do qua dro mé di co. Exis te tam bém o
in te res se do BID nes sa par ce ria, con subs tan ci a do na
ini ci a ti va de for ma ção de pro fis si o na is na área de resi dên cia em en fer ma gem, ten tan do qua li fi cá-los. Univer si da des bra si le i ras ten tam for mar en fer me i ros nas
suas dis tin tas es pe ci a li da des, como no caso das en fermeiras obstétricas, ten tan do as sim subs ti tu ir pa ulatinamente a figura da parteira; figura esta que,
inobs tan te a sua im por tân cia e o seu mé ri to his tó ri co,
deve ocupar ou tra fun ção. Tal pro ce di men to, no en-
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tan to, pre ci sa ser pro gres si vo, em pre gan do pro fis si ona is mais qualificados.
Este projeto envolve um complexo de in te resses pelo mo de lo de sa ú de que se quer im plan tar no
País, mo de lo este de que não po de mos nos dis tan ciar de modo al gum. Não te nho dú vi das de que, se alcançarmos a meta de 20 mil equi pes no Pro gra ma
Sa ú de da Fa mí lia, po de re mos fa zer uma gran de come mo ra ção pelo avan ço ocor ri do numa mu dan ça estrutural da saúde. Todavia, pen so que, até mais impor tan te do que isso, se ria ter mos a cons ciên cia de
que de ve ria ser a pri o ri da de nº 1 do Go ver no Fe de ral
a im plan ta ção na ci o nal do Pro gra ma Sa ú de da Fa mília. Essa se ria uma ver da de i ra mu dan ça da estrutura
so ci al do País quan do se fala em sa ú de pú bli ca.
O Go ver no Fe de ral de ve ria ou sar, im pon do, de
to das as ma ne i ras, um con tro le dos gas tos públicos,
seja fa zen do com que os que com pram me di ca mentos em hospitais e muni cí pi os ra ci o na li zem e te nham
um senso de pri o ri da de, seja in ves tin do em um mo delo em que gas tar mais pu des se sig ni fi car aqui lo que o
Senador Pa u lo Har tung abor dou, ou seja, a apro vação unânime, com louvor, pelo Senado Federal, d a
PEC da sa ú de. Esta, por sua vez, po de ria per mi tir um
gran de in ves ti men to adi ci o nal no Pro gra ma Sa ú de da
Fa mí lia e que es ta ria vin cu la do ao pro je to em vo tação.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con tinua em dis cus são.
Encer ro a discussão.
Em vo ta ção.
Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He le na
para en ca mi nhar, por cin co mi nu tos.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da oradora.) – Sr. Pre siden te, Srs. Se na do res, da mes ma for ma como fez o
Se na dor Pa u lo Har tung, apro ve i to tam bém o mo mento para pa ra be ni zar a Co mis são de Cons ti tu i ção, Justi ça e Ci da da nia, in clu si ve al guns Se na do res que têm
por con cep ção um po si ci o na men to con trá rio à apresen ta ção da PEC da sa ú de – é cla ro que, se for por
disputa des qualificada dentro da base de Governo,
não res pe i ta mos.
Alguns parlamentares ti veram a oportunidade
de discutir, como discutimos, tanto com o Senador
Pa u lo Sou to quan to, há pou co, com o Se na dor Pe dro
Piva, as dificuldades que algumas administrações
mu ni ci pa is e es ta du a is te rão para im ple men tar o programa sem com prometer a receita lí quida real dos
Estados e Municípios. Sabemos da gigantesca ne-
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ces si da de de su pe rar um abis mo cru el, per ver so, que
exis te en tre o que con quis ta mos na le gis la ção do Siste ma Úni co de Sa ú de e a ver da de i ra tra gé dia vi vi da
por mi lha res de bra si le i ros, que se sub me tem a um
co ti di a no ver go nho so, de hu mi lha ção, de so fri men to,
de no i tes e no i tes nas fi las, por con ta da ine fi cá cia no
atendimento ao setor sa úde. Por isso sabemos o
quan to é im por tan te essa im po si ção le gal para que os
aparelhos de Estado pos sibilitem, efe tivamente, a
vinculação des ses re cur sos para a sa ú de.
E, além do in te res se pú bli co, es ta mos di an te de
um perfil epidemiológico extremamente complexo.
Hoje, ninguém pode falar em medicina preventiva;
nin guém pode fa lar em ações pre ven ti vas como pri ori da de em re la ção às ações cu ra ti vas. Não po de mos
mais falar isso, porque o perfil epidemiológico é tão
complexo que a população po bre, mi se rá vel tem, ao
mes mo tem po e em igual potencialidade, em iguais
ín di ces de in ci dên cia e per ver si da de, as mes mas doen ças con si de ra das da po bre za, como a mor te por diar réia, a tu ber cu lo se, a có le ra, a han se nía se, a dengue, como tem as do en ças ca rac te ri za das como sendo próprias do desenvolvimento, que são as crô nico-degenerativas. Mu i tos não mor rem por que tra tam
a
hipertensão
leve,
as
doenças
crô nico-degenerativas ain da no iní cio da sua sin to ma to logia, mas a po pu la ção po bre não.
Por tan to, hoje, as ações de sa ú de têm que ser
tan to na área pre ven ti va quan to na área cu ra ti va. É
exatamente por isso que os serviços de saúde têm
que estar preparados tan to na porta de entrada d o
sis te ma, lá no pe que no pos to de sa ú de, que fun ci o na
com o aten di men to bá si co, com a clí ni ca bá si ca, com
a imu ni za ção, como tem que pos si bi li tar que os ser viços de alta com ple xi da de es te jam dis po ní ve is ao pobre com toda a tec no lo gia de que o rico dis põe.
É exa ta men te por isto que é im por tan te: pelo inte res se pú bli co e tam bém por que, tal vez, quan do prefe i tos e go ver na do res se sen ti rem pres si o na dos para
cum prir a vin cu la ção da lei, pos sam eles até se re belar e vir ao Senado Fe de ral para dis cu tir o que se
paga, o que se com pro me te da re ce i ta dos Mu ni cí pi os
e dos Esta dos com o pa ga men to dos ju ros e dos serviços da dí vida. E, pelo interesse público também,
quan do pre fe i tos e go ver na do res, sen tin do-se pres sio na dos para cum prir a vin cu la ção, que fará par te da
pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal e, por tan to, da lei,
efetivamente venham também pressionar o Se na do
Federal, que representa a Federação, e o Governo
Federal para que não comprometam tanto, pra ti camen te a me ta de do Orça men to do nos so País, com o

MAIO 2000

pa ga men to de ju ros e ser vi ços da dí vi da, com o fi nanci a men to da agi o ta gem internacional.
É só, Sr. Pre si den te!
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Em
vo ta ção o Pro je to de Re so lu ção n.º 29, de 2000.
Com a pa la vra o Se na dor Pe dro Piva.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Sr. Pre siden te, o PSDB en ca mi nha o voto fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – As
Sras e os Srs. Se na do res que apro vam o pro je to que -i
ram per ma ne cer senta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re dação fi nal.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF) – Sr.
Pre si den te, peço a V. Exª que faça con sig nar o meu
voto con trá rio.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – De termi no o re gis tro em Ata do voto con trá rio do Se na dor
La u ro Cam pos.
O SR. PRESIDENTE(Ade mir Andra de) –Item 1:
(Pros se gui men to da apre ci a ção)
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, DE 2000
(Em re gi me de ur gên cia-art. 336, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 265, de 2000)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Resolução nº 50, de 2000 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 443, de
2000, Relator: Se na dor Wel ling ton Rober to,
com voto contrário do Senador Lauro Campos), que autoriza a Empresa Bra sileira de
Correios e Telégrafos – ECT a elevar temporariamente seus li mi tes de en di vi da men to
para contratar operação de crédito ex ter no,
com o BG Bank A/S – Dinamarca, no valor
total equivalente a até DM 37.054.758,00
(trinta e sete milhões, cinqüenta e quatro
mil, setecentos e cinqüenta e oito marcos
alemães), destinada ao fi nan ci a men to par cial do Projeto de Automação do Sistema de
Triagem de Objetos Postais, que integra o
Programa de Re cuperação e Ampliação do
Sis te ma de Te le co mu ni ca ções e do Sis te ma
Pos tal – PASTE .
Dada a au sên cia even tu al, no ple ná rio, do Re lator, a Pre si dên cia, nos ter mos do art. 175, in ci so V, do
Re gi men to Inter no, re ti ra a ma té ria cons tan te do item
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1 da pa u ta de hoje, in clu in do-a na Ordem do Dia da
ses são de ama nhã.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Tem
V. Exª a pa la vra para uma ques tão de or dem.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para uma
ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – A res pei to do Item nº 1, du ran te a dis cus são ini ci al fo ram fe itos alguns questionamentos pe los Senadores José
Edu ar do Du tra e Ro ber to Re quião. Pela Li de ran ça do
Governo, apesar de o Senador Wellington Roberto
não es tar pre sen te, ao ana li sar o re la tó rio de S. Exª e
os ane xos do pro ces sa do, ve ri fi quei que es sas in formações constam do relatório. Pergunto à Mesa se
não poderia, em nome da Liderança do Governo,
prestar os esclarecimentos necessários e, a partir
daí, vo tar uma ma té ria im por tan te para os Cor re i os.
Esse em prés ti mo faz par te de um pa co te de em prés timos dos qua is, nos úl ti mos no ven ta dias, o Sena do
Fe de ral já apro vou três des ses em prés ti mos. Os dados es tão aqui no pro ces sa do. Por tan to, não vejo nenhum mo ti vo para que não se vote a ma té ria hoje, se
for o caso de se rem dis cu ti dos os da dos que es tão no
processado.
Sr. Presidente, não es tou aqui para emi tir pa recer em nome do Re la tor; es tou aqui ape nas para regis trar, den tro do re la tó rio emi ti do, as in for ma ções à
disposição de qua is quer dos Srs. Se na do res, e as sina do pelo Re la tor, Se na dor Wel ling ton Ro ber to.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para con tra di tar
a ques tão de or dem .
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de.) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra para
contraditar a ques tão de or dem, em bo ra a Pre si dência já te nha de ci di do em re la ção à ma té ria.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para contraditar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Pre si den te, se o pro je to é re le van te para o Go ver no e
sua base, é importante que o Go ver no, sua base, o
Re la tor e o Pre si den te da Co mis são es te jam pre sentes para vo tar. Pedi um es cla re ci men to ao Re la tor, em
relação à questão levantada pelo Senador Roberto
Re quião, que não cons ta do pro ces sa do, mas es tão
ausentes o Relator e o Presidente da Comissão. O
pro je to está em re gi me de ur gên cia e, por tan to, caso
haja emenda, cabe ao Relator emitir parecer. Se a
ques tão é essa, en tão vou apre sen tar uma emen da,
propondo que, onde se lê 37 mi lhões, 054 mil e 758
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marcos ale mães, le ia-se 37 mi lhões, 054 mil e 757
mar cos ale mães.
O Re la tor não está pre sen te para emi tir pa re cer
so bre a emen da. Então, o ló gi co e o re gi men tal é a
matéria ficar para amanhã, con tinuando em regi me
de ur gên cia, e a base do Go ver no pro vi den cia, en tão,
para que o Pre si den te da Co mis são e o Re la tor es tejam pre sen tes ama nhã.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – V. Exª
tem toda ra zão. A ma té ria já está de ci di da e en tra rá
na pa u ta da ses são de ama nhã.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Presidente, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Tem a
pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy pela or dem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
foi lido hoje o re que ri men to, com fun da men to no art.
74, I, do Regimento Interno, do Senador Geral do
Melo e tam bém por mim as si na do, para a cri a ção de
comissão temporária in ter na, com pos ta de 11 Se nadores e igual número de suplentes, para, em 120
dias, le van tar da dos e in for ma ções a res pe i to da cri se
na in dús tria ae ro náu ti ca bra si le i ra, bem como pro por
con jun to de me di das e re co men da ções com vis tas à
so lu ção do pro ble ma. Para a con se cu ção de seus obje ti vos, fica fi xa do o va lor de R$30 mil.
Sr. Presidente, re centemente a Mesa, dado o
número tão grande de comissões permanentes e
tem po rá ri as e de CPIs re sol veu que, até que haja um
en ten di men to con sen su al dos Lí de res, não ha ve ria a
for ma ção de co mis sões es pe ci a is. Esse é um as sunto de gran de re le vân cia e sua con ti nu a ção está prevista no re querimento aprovado na Comissão d e
Assuntos Econômicos. Já hou ve, in clu si ve, algu mas
audiências com o Ministro da De fe sa, com o Pre siden te da Infra e ro e da Trans bra sil.
Está pre vis ta para a pró xi ma se ma na, na Comis são de Assun tos Eco nô mi cos, a vin da dos Pre siden tes da Va rig, da TAM e da VASP. O Pre si den te da
CAE, Se na dor Ney Su as su na, con cor dou com que os
aeronautas, aeroviários e trabalhadores da avia ção
ci vil te nham di re i to à voz du ran te a au diên cia.
O Se nador Ge ral do Melo di a lo gou hoje com o
Pre si den te Ney Su as su na e fi cou acer ta do que os traba lhos da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, na audiência da próxima semana, se rão parte dos tra balhos da Co mis são Espe ci al. Su gi ro à Mesa que con vide os Lí de res para uma re u nião com o ob je ti vo de deli be rar a res pe i to do me lhor en ca mi nha men to para a
for ma ção da Co mis são Espe ci al, sem qual quer pre ju-
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ízo para os tra ba lhos da Co mis são de Assun tos Econô mi cos so bre a avi a ção ci vil.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – O
tempo da sessão já está esgotado. Peço a V. Exªs
que se jam bre ves.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si dente, compartilho in teiramente da preocupação de V.
Exª, mas não po dia, até para evi tar pe dir pela Li deran ça, de i xar de re gis trar aqui, em nome dos Se na dores Tião Vi a na e Ma ri na Sil va, do Go ver na dor do Acre
e em meu nome pró prio, como Lí der do Blo co da Oposição, que hoje à tarde o Governador, juntamente
com o De pu ta do Edval do Ma ga lhães, Lí der do PT no
Acre, e a De pu ta da Nalú Gou ve ia fi ze ram uma re presen ta ção ao Ministério Público pe din do uma in ves tiga ção de to das as de nún ci as apre sen ta das na Casa
pelo Se na dor Na bor Jú ni or.
É in te res se dos nos sos Se na do res, tan to da Senadora Marina Silva como do Senador Tião Viana,
não tra zer mais esse de ba te à Casa, não des qua li fican do a dis cus são so bre o in te res se na ci o nal, o in teresse da população brasileira, e fazendo da tribu na
do Se na do pal co para dis cus são de um pro ble ma do
Acre. Os Se na do res já se propuseram a fazer esse
de ba te den tro do Acre, para que to das es sas questões se jam es cla re ci das. E com a con fi an ça que depo si ta mos na éti ca, no res pe i to ao pa tri mô nio pú bli co,
na liberdade e na cons ciên cia, que sem pre foi parte
fundamental da pa u ta de dis cus são dos nos sos companheiros do Acre, es ta mos ape nas re gis tran do que
o Mi nis té rio Pú bli co ago ra irá apu rar es ses fa tos, embo ra o Se na dor Na bor Jú ni or e a Opo si ção ao Go verno do Acre não te nham tido a ca pa ci da de de en ca minhar uma re pre sen ta ção ao Mi nis té rio Pú bli co, como
deveriam ter fe i to. Os nos sos Se na do res e o Go verna dor do Acre es tão re pre sen tan do no Mi nis té rio Públi co, a quem ca be rá dar a úl ti ma pa la vra em re la ção
às úl ti mas de nún ci as. Até por que o Mi nis té rio Pú bli co
já o fez em re la ção a de nún ci as fe i tas con tra a Pre fe itu ra da ca pi tal do Acre. A au di to ria fe i ta pelo Mi nis tério da Sa ú de com pro vou que a for ma como o Se na dor
Tião e a Se na do ra Ma ri na Sil va se po si ci o na ram nesta Casa, com cer te za, é ir re le van te e ex tre ma men te
res pe i to sa para to dos nós.
Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
Durante o discurso da Sra. Helo í sa
Helena, O Sr. Ademir Andrade, 2º Vi-
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ce-Presidente, de i xa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Se cre tá rio.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, peço a palavra para uma ques tão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Tem
a pa la vra V. Exª.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE. Para
uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, a Mesa aca bou de to mar a de ci são de reti rar um pro je to com base no art. 175, in ci so V, do Regimento Interno. Quero saber o motivo que levou a
essa de ci são, ten do em vis ta que o in ci so V não fala
em au sên cia de re la tor. Que ro sa ber se a de ci são foi
to ma da em fun ção da au sên cia do re la tor.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Eminen te Lí der Sér gio Ma cha do, a ma té ria foi so bres ta da
por uma de ci são da Pre si dên cia, que as sim pro ce deu
ten do como base o art. 48.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB –CE) – Não,
foi ale ga do na de ci são da Pre si dên cia da Mesa o art.
175, in ci so V.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Nobre Se na dor Sér gio Ma cha do, diz o art. 48, em seu inci so XXII, o se guin te:
Inci so XXII – con vi dar, se ne ces sá rio, o re la tor
ou o Pre si den te da Comissão a explicar as con clusões de seu pa re cer.
De vi do à au sên cia do re la tor da ma té ria no plená rio, even tu al men te, e ten do em vis ta ain da que algu mas in for ma ções, se gun do aque le que sus ci tou a
ques tão de or dem, não es ta vam ex pli ci ta das no proces so, a Pre si dên cia achou por bem so bres tar a maté ria para ama nhã.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – O
Presidente da Mesa ale gou que to mou a de ci são em
fun ção do art. 175, in ci so V.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Exata men te, S. Exª leu.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) –
Aqui não se fala em au sên cia de Re la tor. Então, passa re mos a es ta be le cer como uma regra bá si ca para
os trabalhos que, sempre que o Relator es tiver ausen te, não se po de rá vo tar ne nhum pro je to. Essa é a
de ci são para que va lha para esse pro je to e para os futu ros pro je tos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Mesa entende, emi nen te Se na dor Sér gio Machado,
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que, além dis so, tam bém hou ve fa lha de ins tru ção do
processo.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA) – So lici to a pa la vra, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Conce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Partido – PA. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, acre di to que o Se na dor Sér gio Machado, na sua colocação feita há pouco, não pode
proibir que um projeto deixe de ser votado mesmo
que o re la tor não es te ja pre sen te, até por que já as sisti mos, vá ri as ve zes nes ta Casa, a Pre si dên cia de legar um re la tor ad hocquan do há ne ces si da de.
Então, acre di to que o Se na dor Sér gio Ma cha do
não assistiu ao pronunciamento do Senador José
Edu ar do Du tra, que foi mu i to cor re to: S. Exª ti nha dúvi das com re la ção ao pro je to e pre ci sa va ter uma resposta, uma posição do relator e, por isso, solicitou
que o pro je to fos se vo ta do a par tir de ama nhã, já na
presença do relator, no caso, o Senador Wellington
Ro ber to. Da mes ma for ma esse úl ti mo pro je to, dis cuti do nes ta tar de, foi en ca mi nha do da mes ma ma ne i ra.
Assim en ten di, não que isso se tor ne uma re gra.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Pergunto ao eminente Senador Sérgio Machado se S.
Exª ain da não concluiu a sua questão de or dem, se
não está de vi da men te es cla re ci do?
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Art. 175. A se qüên cia dos tra ba lhos da
Ordem do Dia não poderá ser alterada senão:
..............................................................
V – Pela retirada de qual quer ma té ria,
para cumprimento de despacho, correção
de erro ou omissão nos avulsos e para sanar fa lhas de ins tru ção.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ten do em vis ta o
que o Se na dor Luiz Otá vio fa lou, eu gos ta ria de di zer
que o meu en ten di men to é igual ao de V. Exª; ou seja,
es tan do o re la tor au sen te, se po de rá no me ar um re lator ad hoc. Mas a informação que re ce bi da Mesa é
de que a ra zão por que es ta va sen do re ti ra do o pro jeto era a ausência do re la tor e do Presidente da Co missão, no plenário. Tanto que foi levantada essa
questão. Por isso estou questionando, pois se foi
essa a razão da retirada desse projeto, quero que
essa re gra per ma ne ça para to dos os projetos.

Portanto, “falhas de instrução” foi o que alegou
o eminente Senador José Eduardo Dutra, que pediu
esclarecimentos ao relator.
Não es ta mos re ti ran do a ma té ria da pauta por
au sên cia even tu al do re la tor, mas por fa lha da ins trução e tam bém por que o re la tor não es ta va presen te
para ex pli car. Mas essa já é uma ma té ria ven ci da, já
foi de ci di da pela Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Conce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra, para,
em se gui da, en cer rar mos a ses são.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
ape nas re gis trar que o Se na dor Sér gio Ma cha do está
usando o argumento de que se vale esse pro ce dimen to para esse pro je to, ele va le rá para to dos.
Qu e ro di zer que essa ma té ria está em re gi me
de ur gên cia e que, por tan to, ne ces si ta ria, se fos se o
caso, de pa re cer do re la tor so bre emen das, por ven tura, apresentadas. Então, não é de for ma se me lhan te
a ou tros pro je tos em tra mi ta ção nor mal por que os outros pro je tos, se hou ves se emen da, vol ta ri am para as
suas Comissões. Daí a necessidade dos esclarecimen tos a res pe i to das fa lhas que de tec ta mos. Cabe
ao relator ou ao Presidente da Co mis são es cla re cer
as fa lhas.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Se na dor José Edu ar do Du tra, mais uma vez, vem ao
so cor ro da Mesa, ale gan do, com mu i ta pro pri e da de,
que o pro je to, ex cep ci o nal men te, acha-se em re gi me
de ur gên cia.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

Concordo in te i ra men te com V. Exª, pois não há
mo ti vo, pela au sên cia de um re la tor, para não se nome ar um re la tor ad hoc e, em se gui da, vo tar qual quer
ma té ria. Estou to tal men te de acor do com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Se nador Sérgio Ma cha do, a Mesa gos ta ria de es cla recer a V. Exª tam bém que o art. 175, ci ta do pelo Pre siden te da Mesa, no seu in ci so V, diz:

O Sr. Senador Mo zarildo Cavalcanti enviou à
Mesa proposição que, em face do dis pos to no art.
235, inciso III, alí nea a, do Regimento Inter no, será
lida na pró xi ma ses são.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Pa trocínio) – Os
Srs. Senadores Pedro Simon, Álvaro Dias, Gilvam
Bor ges, Ro me ro Jucá, Romeu Tuma, Ma u ro Mi ran da
e Re nan Ca lhe i ros enviaram dis cur sos à Mesa para
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se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do
Re gi men to Inter no.
S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre sidente, Srªs. e Srs. Senadores, volto à pre sen ça de
Vossas Excelências para cumprir o grato de ver d e
lhes dar a co nhe cer um pro nun ci a men to de uma mais
ilustres e des ta ca dos lí de res des te País. Por co in cidência, trata-se de um particular e querido amigo.
Não é pelo fato de ser um ami go, en tre tan to, que sou
me nos ri go ro so na aná li se que faço de seu ca rá ter, de
sua capacidade de tra ba lho, de sua disponibilidade
para co o pe rar com as au to ri da des des te País.
Tra ta-se de pro nun ci a men to fe i to pelo Dr. Luís
Ro ber to Pon te, na se ção ina u gu ral das Con fe rên ci as
Nacionais da Indús tria da Cons tru ção – CONFICs em
8 de maio des te ano, pro mo vi das pela Câ ma ra Bra sile i ra da Indús tria da Cons tru ção Ci vil – CBIC, da qual
é Pre si den te.
O Dr. Luís Ro ber to Pon te, to dos sa bem mas não
cus ta lem brar, já no seu pri me i ro man da to como Depu ta do Fe de ral e Cons ti tu in te – pelo pres tí gio acu mula do em pou co tem po – foi es co lhi do, pelo Pre si den te
José Sar ney, para exer cer a fun ção de lí der do Go verno no Con gres so Na ci o nal. E de sin cum biu-se com tal
competência e brilhantismo dessa ta refa, que, logo
em se gui da foi no me a do Mi nis tro-Chefe da Casa Ci vil
do Go ver no Sar ney.
Esse, Se nho ras e Se nho res, um bre ve per fil do
Dr. Luís Ro ber to Pon te, cuja per so na li da de tive o privi lé gio de exa mi nar em dis cur so que pro nun ci ei nes ta
Casa, logo no iní cio do meu se gun do man da to, em 24
de abril de 1991.
Mas, não irei tomar mais tempo de Vos sas
Exce lên ci as, a fim de que o de di quem, in te gral men te,
à leitura e análise de seu dis cur so, cuja trans cri ção
nos Ana is des ta Casa so li ci to, como in te gran te des te
meu pro nun ci a men to.

que ele representa para o País, e pela pujança e prestígio das suas quatro afiliadas
aqui sediadas, que se incumbiram de rea lizar esta primeira Conferência. As honras e
os agradecimentos a Aluízio Cupertino, a
Paulo Go doy, a Sér gio Por to e a Wal ter Lafemina, presidentes do Sinicesp, da
APEOP, do Sin dus con e do Se co vi, por este
evento que haverá de ser o marco de uma
nova forma de promover as mudanças que
permitam ao se tor da Cons tru ção bem cumprir o seu pa pel no cres ci men to des ta Pá tria
ama da, e de im preg nar as cons ciên ci as das
con vic ções que o se tor me di ta da men te conso li dou, so bre as me di das ne ces sá ri as para
que isso se dê.
Agradecemos aos que vieram de tantas pla gas para aju dar a cons tru ção do nosso destino; aos painelistas e às lideranças
de trabalhadores, que buscam, conosco, a
solução de questões que nos permita uma
vida dig na e fra ter na, e, de modo es pe ci al,
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso
e demais chefes e membros de Pode res,
que, com suas pre sen ças, dão um tes te munho da im por tân cia da Indús tria da Cons trução para a edi fi ca ção da Na ção.
É o en con tro com a ver da de, de go verna dos e go ver nan tes, que fará o de sen vol vimento har mônico da Nação e dará digni dade aos seus filhos. Esse encontro com a
verdade será propiciado pela educação, no
seu com ple to sen ti do, e pe los de ba tes amplos e qualificados, como pretendemos que
se jam os des ta Con fe rên cia.

“Se nho ras e Se nho res,
Devo ser bre ve, mas não omis so.
A Câmara Brasileira da Indústria d a
Cons tru ção – CBIC é uma en ti da de ma du ra,
nas ci da há 43 anos, com bom DNA, da qual
não se verá uma pro po si ção que não es te ja,
conscientemente, submetida aos interesses
ma i o res do País.

Ainda ago ra pro move-se um perni ci oso desgaste da imagem do Presidente da
República e de parlamentares dig nos, e
imobiliza-se o Congresso Nacional, com
uma dis cus são ir ra ci o nal so bre o sa lá rio míni mo. De ve ría mos pro cu rar a ver da de quanto à sua eficácia para aumentar o po der
aquisitivo dos mais po bres, e quan to às conseqüências de um au men to que a ele se dê,
inadequado à estabilidade econômica, e
não dis cu tir o que nin guém nega: a to tal insuficiência do seu valor atual, ou mesmo
dos famosos 100 dólares, para sustentar,

Está ela inaugurando aqui as anuais
Conferências Na cionais da Indústria da
Construção – CONFICs, e não have ria melhor lugar para isto do que São Paulo, pelo

Trágicas são as conseqüências d o
desprezo à verdade, e os exemplos são infindos.
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com dignidade, uma fa mília. É como se resolvêssemos condenar os governantes por
não decretarem a extinção do câncer, de nunciando todo o seu horror, ao invés de
debatermos o que pre ci sa ser fe i to para que
a sua pre ven ção e a sua cura tor nem-se reais. Conviria que indagássemos por que o
poder aquisitivo dos tra ba lha do res da Inglaterra é tão superior ao dos nossos, ainda
que lá, até um ano atrás, fos se zero o sa lário mí ni mo.
É ób vio que pre sidente algum re cusar-se-ia a ga nhar o apla u so, o res pe i to e a
gra ti dão do seu povo, para ne gar a con cessão de um salário míni mo dig no que nada
lhe custaria conceder fosse ele a simples
conseqüência de uma mera sanção de lei.
O ato de coragem e de solidariedade com
os pobres é o da recusa de ceder à tenta ção do apla u so agra dá vel e fá cil, que ad vi ria
de uma medida simpática, mas que traria
malefícios aos que a reivindicam, aparentan do pro te gê-los.
Também agora estamos vivendo a
grande ex pectativa do jul ga men to pelo STF
de quais índices de correção devem ser
aplicados aos saldos do FGTS nos meses
de implantação de alguns planos eco nômicos passados, um remanescente da tra gédia da inflação. Há uma demanda jurídica
artificialmente exa cer ba da pe las opor tu ni dades de trabalho que esse contencioso abre
aos advogados, mas, na verdade, não há
um clamor, como certamente ha veria se necessário o re pa ro de uma in jus ti ça in ques tio ná vel.
Ainda que tivesse havido redução d e
algum índice com prejuízo aos detentores
do FGTS, os beneficiários se ri am os pró prios trabalhadores, já que, em boa parte, os
seus sal dos fo ram em pres ta dos a eles mesmos, em financiamentos da casa própria
que receberam os mes mos ín di ces na cor re ção de seus dé bi tos. É bom lem brar que a
totalidade desses saldos deve ser utilizada
para produzir habitação e saneamento, via bilizando em pre go para os pró pri os de ten tores do FGTS, e aju dan do a re sol ver problemas que tanto afe tam a sua qualidade de
vida.
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Dependendo da de ci são do STF, pode
ad vir uma per da da or dem de R$ 40 bi lhões
ao FGTS, que será ban ca da pelo go ver no, o
que sig ni fi ca di zer, por todos, inclusive, em
parte, pelos próprios ganhadores, com graves ris cos para o equi lí brio das con tas pú blicas e para a es ta bi li da de eco nô mi ca. Tal decisão será tomada pelo voto de seis pes soas, que decidirão com o olhar na jus ti ça, no
interesse da Na ção e na lei. Pro va vel men te,
quanto à justiça, e, certamente, quanto ao
interesse da Nação, uma análise acurada
mostraria que o bom seria deixar com o
FGTS es ses re cur sos que, so zi nhos, vi a bi liza ri am a so lu ção da ma i or cha ga so ci al vi sível do país: a sub-habitação de quatro milhões de famílias. Quanto à lei, não parece
uma decisão óbv ia, já que discrepantes têm
sido as de ci sões até aqui to ma das, e, cer tamente, ha verá interpretações divergentes
en tre os dig nís si mos onze mem bros do STF,
os úni cos que têm o po der de jul gar a ma téria. O que cabe ago ra é re zar para que a sabedoria os ilumine, fazendo-os encontrar a
ver da de, e res pe i tar a sua de ci são, seja ela
qual for.
Esta Conferência pre tende apontar
verdades des per ce bi das pe los go ver nan tes,
que, se levadas em consideração, evitarão
mu i to so fri men to à soci e da de bra si le i ra, porque darão soluções para as três questões
básicas de que ela trata: a in suficiência da
infra-estrutura in dispensável ao desenvolvimento; a impossibilidade de acesso à habitação, e a irracionalidade do conflito nas rela ções do tra ba lho. Nes ta sa u da ção, é adequado citar sucintamente algumas dessas
verdades.
Por exemplo, um pe queno tri buto so bre os com bus tí ve is, de va lor su fi ci en te para
conservar as estradas que as pessoas utilizam, re pre sen ta ria, para es sas pes so as, um
custo bem inferior ao que lhes é imposto
ape nas pelo au men to do con su mo de combus tí vel que es tra das mal con ser va das provo cam. Para não fa lar na per da de tem po e
na des pe sa com os veículos. Essa ver da de,
por si só, re co men da um novo sis te ma tri butário que contemple a possibilidade de que
uma lei estabeleça a vinculação de parcela
de um tributo desse tipo aos gas tos com a
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ma nu ten ção das rodovias, a fim de se evi tarem custos irracionais impostos à so ciedade, e de se ga ran tir a exis tên cia de uma malha rodoviária con di zen te com as necessidades da com pe ti ti vi da de do País, mediante a
superação de fi ni ti va da crô ni ca in su fi ciên cia
de re cur sos para a sua con ser va ção.
Do mes mo modo, os va lo res des pen didos com as so lu ções pre cá ri as de abas te cimen to de água e de des ti na ção do es go to e
com os tratamentos de doenças, de vido a
falta de sa neamento bá sico para inúmeros
brasileiros, são muito su periores ao necessá rio para ga ran tir esse ser vi ço pú bli co a todos. Para não fa lar na per da da au to-estima
que isso está causando a tantos irmãos
nos sos. Essa ver da de de ter mi na que se tomem duas medidas urgentes: asse gu rar
aces so aos re cur sos do FGTS, para o Estado po der cum prir a sua par te na so lu ção da
questão, e re tirar os óbi ces a uma cuidadosa am pli a ção das con ces sões do se tor, para
o que é mis ter que se es ta be le ça a cla ra definição institucional do poder concedente,
das agências re guladoras e do mode lo de
ven da que não leve à con cen tra ção da presta ção des se ser vi ço pú bli co, bem como que
se pre ser vem os tri bu tos pa gos pe los bra sileiros e entregues ao BNDES, a fim de via bilizar igualdade de competitividade às empresas brasileiras, disponibilizando-lhes re cursos com taxas de juros in ternacionais,
como dis põem as em pre sas dos ou tros pa íses.
Não se propicia acesso à habitação
sem um sistema fi nan ce i ro que pra ti que juros reduzidos e conceda financiamento de
lon go pra zo, nem se vi a bi li za ha bi ta ção para
as camadas de baixa ren da sem subsídios
par ci a is para a sua aqui si ção.
Existem já duas fontes autônomas d e
recursos des tinados à habitação: o FGTS e
a Ca derneta de Poupança, que, se opera dos sem as dis tor ções atu a is, en tre as qua is
a da liberação da poupança para aplicação
fora da habitação, viabilizariam o fi nanciamento sustentado para a casa própria, com
ju ros co me di dos e sem subsídios, ain da que
haja ne ces si da de de seus va lo res se rem altos no restante da economia. Isso porque a
Caderneta de Poupança, na sua justa con-
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cepção, mesmo com rendimento conti do,
atrai poupadores suficientes por garantir-lhes a re po si ção da per da in fla ci o ná ria do
poder aquisitivo de suas econo mi as,
dar-lhes segurança e li quidez, conferir-lhes
isenções fis ca is do IR e da CPMF e pro pi ciar-lhes a ex pec ta ti va de po de rem uti li zar-se
dessa poupança para a compra de sua
casa, devendo, portanto, ser, cada vez
mais, in cen ti va da.
Essas ver da des tornam in de fen sá vel a
per mis são vi gen te para que os recursos da
pou pan ça, cap ta dos com juros baixos e tabelados, sejam aplicados livremente em outras ati vi da des que não a ha bi ta ção, a juros
livres, que chegam a al cançar rendimentos
de 180% ao ano, contra os 6,17% pagos
aos poupadores. Essa ruinosa permis são,
que até te ria sido com pre en sí vel no seu início, em 1986, se ti ves se sido então estabele ci do que os de cor ren tes ga nhos ex tra or dinários obtidos pe los agen tes cap ta do res seri am aba ti dos dos seus cré di tos ori un dos do
rom bo do FCVS, re du ziu a com pul so ri e da de
da aplicação em ha bitação a, hoje, 60%, e,
ainda, 20% dela a juros livres! Mesmo assim, os agen tes pri va dos, pe las bre chas das
resoluções, aplicam, de fato, em habi ta ção,
ape nas 30% da cap ta ção. Sem eli mi nar essas bre chas, en tre as qua is a de con si de rar
como apli ca dos em ha bi ta ção os cré di tos do
FCVS, que, como se viu, já foram compensados pelos referidos ganhos extraordinários, pouco adian ta a com pul so ri e da de.
No Brasil, ingressam na Justiça d o
Trabalho, anualmente, mais de 2,5 milhões
de ações, enquanto que, no Japão, o tot a l
de reclamações desse tipo na justiça comum, por que lá não há jus ti ça do tra ba lho, é
de pouco mais de um milhar. Ainda na última se ma na ouvi, de fon te aba li za da, a es tima ti va de que a quantidade de ações tra balhis tas que se ini ci am a cada ano, no Bra sil,
é su pe ri or à da soma de to dos os pa í ses do
mun do. Será que se con cen trou nos bra si lei ros uma es pé cie de má ín do le, que faz com
que seus em pre sá ri os de se jem sem pre subtra ir di re i tos de seus co la bo ra do res, ou será
a indústria da re clamatória, sus tentada por
uma legislação re tró gra da, que, in jus ta mente, nos faz parecer uma raça de cana lhas,
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que é este o adjetivo que me re ce quem logra o tra ba lha dor?
A legislação trabalhista tem provocado
um fantástico des per dí cio de ener gia hu mana e de recursos do País. Apenas com a
Justiça do Trabalho, que não representa os
maiores gas tos, consumiram-se, em 1996,
R$ 2,135 bilhões, mais de três vezes o que
gas tou a Câ ma ra dos De pu ta dos, e, em parte, como sua de cor rên cia, es ti ma-se que estejam na atividade informal, com to das as
conseqüentes se qüelas, 60% dos trabalhadores brasileiros ocupados, para não falar
na redução dos empregos provocada pelas
incertezas, os gas tos inú te is e os ris cos por
ela gerados.
Essas verdades mostram que só é
pos sí vel ter mos o for ta le ci men to das empresas, assim permitindo mais empregos, e a
ampliação dos ganhos e da satisfação pessoal dos seus trabalhadores, se substituirmos a idéia da luta de clas ses pelo novo paradigma do entendimento e da parceria, e
se eliminarmos o preconceito de que o tra ba lha dor bra si le i ro é um ser hi pos su fi ci en te,
incapaz de pactuar livremente sua relação
de emprego da forma como entender mais
con ve ni en te para si pró prio, mes mo que somen te com a pro te ção do seu sin di ca to. Temos de assegurar-lhe esse direito, ainda
que seja li mi ta do ape nas ao de tro car os valores correspondentes às remu ne ra ções de
al guns di re i tos, os cha ma dos sa lá ri os in di retos – tais como adicionais de insalubridade
e pe ri cu lo si da de, acrés ci mos para ho ras extras e trabalho no turno -, que hoje respondem por mais de 90% da demanda judi ci al
trabalhista, por um aumento do seu salário
que re pre sen te ga nhos su pe ri o res.
Há um tema de grande interface com
as três questões tratadas nesta Conferência: a implantação de um novo sis te ma tri butário, o que nos leva às reflexões a se guir.
Todos reconhecem a importância d a
re for ma do atu al sis te ma para cor ri gir suas
graves distorções, o que resolveria inúmeros pro ble mas do País. Ain da as sim, ge neraliza-se a de nún cia de que o Go ver no não
deseja a Reforma Tributária, por não mais
ter problema de arrecadação. Outra vez:
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que Go ver no, qual quer que seja ele, fi ca ria
contra uma reforma tributária que lhe assegurasse as receitas, melhorasse a vida do
ci da dão e terminasse com pelo me nos al gumas das dis tor ções do sis te ma exis ten te? O
bloqueio que ele de fato tem feito à aprovação de pro pos tas em dis cus são só pode dever-se ou a dú vi da quan to a ma nu ten ção da
receita, ou a dis cor dân cia so bre o mé ri to de
alguns pontos, como a eliminação de qualquer tri bu to com efe i to cas ca ta, equi vo ca damente co locada, no texto da Comis são,
como ob je ti vo nú me ro um do novo sis te ma.
O Presidente tem dito que é ne ces sário ficar muito atento à Re forma Tri butária,
por que os Esta dos que rem mais re ce i tas, os
Municípios, igualmente, desejam au mentar
sua ar re ca da ção, e a sociedade quer pagar
me nos im pos tos. Isto le va ria a per das de receita para a União, inaceitáveis na luta vit a l
que se tra va pela es ta bi li da de eco nô mi ca, o
que é a provável lógica que tem levado o
Governo a não se empenhar com afinco
para a sua aprovação, sem o que a Reforma não se dará.
Há, porém, uma verdade que torn a
essa lógica equivocada, qual seja a de que
as mu dan ças dos há bi tos e da tec no lo gia, e
as conquistas ele trônicas, permitem formatar um sis te ma tri bu tá rio pra ti ca men te imu ne
à so ne ga ção e à elisão fis ca is, que per mi ti rá
aos que cumprem suas obrigações pagar
me nos, au men tan do, po rém, a re ce i ta, pelo
ingresso, como contribuintes, dos que hoje
participam da evasão es timada em 80% da
ar re ca da ção.
Le van do em con ta esse fato, e fru to de
muitos de bates e análises, durante oito
anos, que abran ge ram contribuições de inúmeros estudiosos e interessados no tema,
en tre os qua is aque le que cri ou e im plan tou,
no Brasil, em 1966, o pri me i ro IVA em es cala nacional do mundo, o Professor Ro berto
Campos, a quem presto a modesta homenagem desta ci tação, foi preparada uma
proposta de sistema tributário, que tramita
na Câ ma ra dos De pu ta dos, e tem, en tre outras, as se guin tes ca rac te rís ti cas:
– Eli mina, na prática, a elisão e a sone ga ção fis ca is.
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– Contempla a justiça tributária e o
res pe i to à capacidadecontributiva.
– Estabelece um pacto federativo ló gico, cla ro e jus to.
– Assegura a receita de cada ente fe derativo, mesmo reduzindo a carga fisca l
dos que pa gam.
– Elimina a corrupção, o privilégio e a
per se gui ção de na tu re za tri bu tá ria.
– Re duz a qua se nada o cus to da ar recadação, um gigantesco desperdício de recursos.
– Simplifica a tributação, tornando-a
entendida por todos.
– Acaba com as distorções da alta tri bu ta ção so bre o salário.
– Re ti ra os tri bu tos da ex por ta ção, ampli an do a com pe ti ti vi da de na ci o nal.
– Impõe às importações tributo igual
ao que in ci de nos bens aqui pro du zi dos.
Não cabe aqui a de mons tra ção da verdade do que afirmamos acima, mas cabe
re i vin di car, Se nhor Pre si den te, a opor tu ni dade de fa zê-la jun to a quan tos no go ver no tenham envolvimento com o tema, inclusive
junto aos que nela menos crê em. Mesmo
conscientes da relevância de que seja dada
a melhor ocupação ao seu limitado tempo,
escasso para a solução de tantos problemas do País, es ta mos se gu ros de que Vossa Exce lên cia não se ar re pen de rá de de dicar duas ou três horas para, ouvindo o debate e o contraditório, aquilatar se vale ou
não a pena mandar apurar as as sertivas e
os números contidos na proposta, e tentar
convencer os che fes de po der dos de ma is
entes federativos a aprofundar a análise
des se novo ca mi nho.
Queremos enaltecer a criação do fó rum de competitividade. Como dissemos, a
verdade quanto às medidas necessárias
para o País resolver seus pro blemas será
atingida com de bates que envolvam, de
fato, aqueles que tenham lucidez, co nhecimento e experiência nas ques tões tra ta das,
e, por tan to, a sua cri a ção pelo MDIC, é vista, com grande expectativa e esperança,
como uma forma efi caz de se apro ve i tar os
tantos es tudos, trabalhos e ex periências
que possuem as entidades re presentativas
dos vá ri os seg men tos da pro du ção, que mu-
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ito podem ajudar na solução das questões
na ci o na is. Por isso, nossas loas ao Ministro
Tápias, pelo discernimento e pela corajosa
iniciativa.
Devo, ain da, Se nhor Pre si den te, ex ternando a vontade dos companheiros, dizer
do to tal apo io ao uso de to dos os me i os lega is para im pe dir o des res pe i to à or dem democrática. Vi ve mos, é sa bi do, em uma país
cheio de injustiças, privilégios, carên ci as,
miséria e violência. Escolhemos o regime
democrático, com as suas limitações, para
mu dar esse qua dro. A base des se re gi me é
a in vi o la bi li da de dos fun da men ta is di re i tos à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à pro pri e da de, como cons ta no art. 5. da
nos sa Cons ti tu i ção. Qu an do se con tem po riza com o desrespeito a esses direitos, inicia-se um processo que, sem uma reversão
vigorosa, en cer ra-se so men te com a rup tu ra
do es ta do de di re i to, a per da da li ber da de e
o fim da de mo cra cia
Temos consciência da nossa natu re za
falível e de que é possível que nem todas
essas verdades o sejam de fato, ainda que
isto seja mu i to im pro vá vel, ten do em vis ta o
aprofundamento e a extensão das discussões que nos le va ram a elas.
Há, porém, uma verdade que eu me
animaria a dizer que é irrefutável: mesmo
para os que não crêem na eternidade, o encon tro com a fe li ci da de só se dá no respeito
ao próximo, no exercício da solidariedade,
na prá ti ca do bem, na ob ses são pela jus ti ça.
Que Deus nos faça ter sem pre pre sente essa ver da de.”
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre sidente, Srªs. e Srs. Senadores, de sejo registrar
aqui um fato que me re ce des ta que por ser exem plo
digno de imitação. Refiro-me à conces são do Prêmio Personalidade Empreendedora do Paraná, oferecido pela União das Associações de Empre ga dos
das Cidades Industriais de Curitiba, Região Me tropolitana e Estado do Paraná, ao estudante Antônio
Car los Ba sí lio da Sil va. A ho me na gem é o re co nhecimento pe los projetos de cunho social que o es tudante vem apresentando nos últimos oito anos e
que já resultaram, por exemplo, na Lei Municipal e
na Lei Estadual de Pre ven ção às Dro gas nas Escolas Pú bli cas; na Pro pos ta de Mo di fi ca ção do Cré di to
Educativo e no Projeto de Incentivo ao Esporte

MAIO 2000

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Ama dor, que está sen do apre ci a do pela Assem bléia
Le gis la ti va do meu Esta do, o Pa ra ná.
Embo ra sig ni fi ca ti vo, este não é o pri me i ro prêmio que Antô nio Car los re ce be. No ano pas sa do, por
proposição da Vereadora Nely Almeida, a Câmara
Municipal de Cu ri ti ba apro vou, por una ni mi da de, Voto
de Lou vor ao es tu dan te “em vir tu de do ad mi rá vel traba lho que vem de sen vol ven do em de fe sa da clas se
estudantil, nas mais variadas áre as de ati vi da de” e,
em 1992, ganhou o prêmio Jo vens Destacados d e
Curitiba, da Câ ma ra Jú ni or Empre sa ri al. Nes te mesmo ano, ele foi o au tor in te lec tu al da lei mu ni ci pal que
obri ga as es co las da rede pú bli ca a re a li za rem pa lestras pre ven ti vas so bre as dro gas. Em 1995, foi no vamen te quem su ge riu à Assem bléia Le gis la ti va a aprova ção de lei es ta du al no mes mo sen ti do.
Antô nio Car los Ba sí lio da Sil va é na tu ral de Arapon gas, no Pa ra ná, e es tu da Le tras na PUC/PR. Atual men te, exer ce o car go de Di re tor de Co mu ni ca ção
Social da Federação Paranaense de Desporto Uni versitário. É autor de dois outros pro je tos fa da dos a
terem grande repercussão: o Pro je to Espor ti vo para
Municípios, em estudos na Secretaria de Esporte e
Tu ris mo do Esta do do Pa ra ná, e o Pro je to de Mo derni za ção de Ser vi ços da Pre vi dên cia So ci al, en ca minhado ao INSS. Em sua comunidade, foi Diretor
Esportivo, por três mandatos con se cu ti vos, de 89 a
92, da Asso ci a ção dos Mo ra do res do Con jun to Pa i nei ras, no Ba ir ro Bar re i ri nha. Antô nio Car los foi fun ci oná rio de car re i ra do Banestado por 10 anos, quan do
elaborou tra balhos para funcionários e clientes d a
ins ti tu i ção ban cá ria. Um de les foi o PLIN: Pro gra ma
Li vre de Idéi as No vas, im plan ta do em 1992.
Recentemente, o es tu dan te ela bo rou Pro pos ta
de Mo di fi ca ção do Cré di to Edu ca ti vo, cu jos recur sos
es ta vam blo que a dos des de 1997. O MEC aca tou algu mas das su ges tões e os re cur sos do Fun do vol taram a ser liberados, be ne fi ci an do inú me ros es tu dantes carentes.
Por es sas ini ci a ti vas o es tu dan te Antô nio Car los
Basilio da Silva vem cumulando lauréis, o que me
leva a des ta car, da tri bu na do Se na do, os seus mé ritos, que, ine ga vel men te, são dig nos dos ma i o res encômios e que servem de incentivo para a sua ge ração.
É esse, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Senadores,
o re gis tro que de se jei fa zer, como pre i to de jus ti ça a
um paranaense que vem se destacando em noss a
comunidade.
Mu i to obri ga do.
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O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ve nho hoje à tribu na des ta Casa para elo gi ar o Go ver no Fe de ral pelo
lan ça men to das cé du las de R$ 10,00 de plás ti co, coincidindo com as comemorações dos quinhentos
anos do nos so des co bri men to.
No último dia 24 de abril, em so le ni da de for mal,
o Presidente Fernando Henrique Car doso apre sentou as no vas cé du las e já no dia 25, elas co me ça ram
a cir cu lar ofi ci al men te em todo ter ri tó rio na ci o nal.
A pre vi são é que um to tal de 250 mi lhões de cédulas de R$ 10,00 de plás ti co se rão lan ça das nos
pró xi mos dois anos. Nes te pri me i ro mo men to fo ram
lançadas 125 mi lhões, que estão cir culando a título
de ex pe riên cia, e, em 2001, se hou ver re al men te uma
aceitação por parte da população, e se o material
apresentar gran des van ta gens em re la ção ao pa pel
tradicional, serão lançadas mais 125 milhões. Daí
para fren te, de ma ne i ra gradativa, todo o di nhe i ro de
pa pel será subs ti tu í do pelo di nhe i ro de plás ti co.
Hoje, no mun do in te i ro, cir cu lam mais de 100 bilhões de cé du las de pa pel que têm in clu si ve uma qualidade bas tante variável. Evidentemente, por uma
questão de economia e porque muitos pa íses não
têm con di ções de des ti nar ver bas para a fa bri ca ção
de di nhe i ro com me lhor durabilidade e apre sen ta ção,
os mais po bres têm uma mo e da de ba i xa qua li da de,
de ma te ri al bas tan te sim ples, de du ra ção mu i to cur ta
e mu i to fá cil de ser fal si fi ca da. De uma ma ne i ra ge ral,
o di nhe i ro do Terceiro Mun do é de ba i xa qua li da de e
re fle te exa ta men te as pre cá ri as con di ções so ci o e conô mi cas que es ses pa í ses en fren tam.
Vol tan do à ques tão do plás ti co, é im por tan te registrar que o di nheiro produzido com essa ma téria-prima apareceu pela primeira vez na Austrália,
que foi o primeiro país a conseguir desenvolver a
mais avançada tec nologia para a sua confecção. A
par tir da ex pe riên cia aus tra li a na, mais 13 pa í ses segui ram o mes mo ca mi nho e ado ta ram o plás ti co como
matéria prima para a fabricação de suas cédulas.
Hoje, dan do tam bém um gran de sal to em di re ção da
mo der ni za ção e da ino va ção, o Bra sil tor nou-se o décimo quin to país do mun do a ado tar o di nhe i ro de
plás ti co como meio cir cu lan te.
Ape sar de ain da nos si tu ar mos en tre os pa í ses
do chamado Terceiro Mundo porque apresen ta mos
cha gas so ci a is ver go nho sas, dig nas das re giões mais
desgraçadas da Áfri ca, da Ásia e da pró pria Amé ri ca
La ti na, so mos a nona ou a dé ci ma eco no mia do plane ta. Por tan to, um País que re gis tra mais de meio trilhão de dó la res de Pro du to Inter no Bru to (PIB) a cada
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ano; que pro du zi rá mu i to bre ve men te 100 mi lhões de
toneladas de grãos; que tem uma so ci e da de com plexa e problemas complexos; que dispõe de mais de
uma de ze na de me tró po les com mais de 1 mi lhão de
habitantes; que funciona com uma economia al tamente diver si fi ca da; e que ten ta a cada dia im por a
sua pre sen ça no ce ná rio da glo ba li za ção, não pode ficar à re bo que das gran des ino va ções.
Por ou tro lado, ao lon go de toda a nos sa his tória, convém lembrar que sempre estivemos à frente
de qua se to dos, mes mo en tre os mais de sen vol vi dos,
no que se re fe re à ab sor ção dos avan ços da ciên cia e
da técnica de vanguarda. Além dessa abertura d e
men ta li da de e de es pí ri to que qua li fi cam o povo bra sile i ro como um dos mais to le ran tes do mun do, sem pre
dispomos das condições materiais para instalar em
nos so ter ri tó rio to das es sas ino va ções que sur gem a
cada dia. Assim foi com a fo to gra fia, com a ener gia,
com a te le fo nia, e um pou co mais adi an te, com a te levi são, com a in for má ti ca, e com os mais so fis ti ca dos
mé to dos de pro du ção in dus tri al que nos co lo cam hoje
en tre a mais im por tan tes na ções tec no ló gi cas do plane ta. Em ter mos de aces so à internet, por exem plo, o
nosso País apresenta, no contexto dos países em
vias de de sen vol vi men to, os ma i o res per cen tu a is de
crescimento. Des sa ma ne i ra, o Bra sil é hoje, de longe, o mais importante mercado emergente para a
rede mun di al de com pu ta do res.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, se gundo os técnicos es trangeiros que as sessoraram o s
bra si le i ros em todo o pro ces so de fa bri ca ção das novas cé du las, o di nhe i ro de plás ti co tem um cus to ini cial mais caro do que o di nhe i ro con ven ci o nal mas, no
curto prazo do processo de circulação, essa van tagem de sa pa re ce com ple ta men te e o di nhe i ro de plásti co tor na-se bem mais ba ra to do que o tradicional.
O cus to uni tá rio de pro du ção de cada cé du la de
pa pel de R$ 10,00 é de 0,6 cen ta vos, en quan to que a
de plás ti co cus ta 0,10 cen ta vos. To da via, após 25 meses de ma ni pu la ção, os cus tos se igua lam e o ma te rial plás ti co co me ça a ser mais lu cra ti vo. Se gun do os
téc ni cos, daí para fren te, as cé du las de plás ti co passam a re pre sen tar uma gran de eco no mia para os cofres pú bli cos e com pro vam igual men te ma i or du ra bi lida de. Os tes tes já ava li a dos em ou tros lu ga res, in clusi ve em pa í ses me nos de sen vol vi dos do que o Bra sil,
têm de mons tra do que a du ra bi li da de das cé du las de
plás ti co, em pro ces so de in ten sa cir cu la ção, é qua tro
ve zes su pe ri or à vida mé dia do di nhe i ro de pa pel comum.

MAIO 2000

Por ou tro lado, se gun do fon tes do Go ver no Federal, verificando a coluna de cus tos e be nefícios
des se pro je to, o pri me i ro lan ça men to de 125 mi lhões
de cé du las já re pre sen ta rá uma eco no mia fi nal de 33
mi lhões de re a is em fa vor dos co fres pú bli cos.
No que se re fe re às pos si bi li da des de falsificação das cédulas de plástico, é importante ressaltar
que elas oferecem também margens de segu ran ça
muito maiores do que as cé dulas convencionais.
Além das garantias de segurança que existem n a s
cé du las tra di ci o na is e que fo ram apro ve i ta das, as de
plás ti co agre gam ain da os seus ele men tos par ti cu lares, ou seja, tin tas al ta men te so fis ti ca das, de se nhos
pró pri os e con fi gu ra ções mu i to es pe ci a is.
Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, gos ta ria
de ter mi nar este pro nun ci a men to di zen do que o dinhe i ro de um País per pe tua a sua his tó ria e re fle te o
seu ní vel po lí ti co, eco nô mi co e de or ga ni za ção ins titucional. Além de tudo isso, o di nhe i ro de cada povo
lem bra os prin ci pa is vul tos de sua his tó ria. No nos so
caso por exemplo, as primeiras cé du las de plás ti co
tra zem a ima gem de Pe dro Álva res Ca bral e mos tram
a exuberância de nossa fa u na, de nos sa flo ra e de
nos sa gen te. No ver so, apa re cem as fa ces das três
ra ças que com põem a nos sa gen te : os ín di os, os euro pe us e os afri ca nos.
O Go verno Federal foi realmente mu ito fe liz
quando pen sou e exe cu tou o pro je to de lan ça men to
do di nhe i ro de plás ti co em nos so País. Vale di zer que
essa é mais uma ini ci a ti va de van guar da que le va mos
para o sé cu lo XXI.
Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Presi den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a cor rup ção ele i to ral
é um dos mais gra ves aten ta dos co me ti dos con tra a
vida democrática. Solapa valores, faz periclitar convic ções, sub ver te a von ta de li vre e so be ra na da so cie da de, en quan to dá cur so à pre po tên cia e à ar ro gância de ines cru pu lo sos aven tu re i ros, que com ex ces siva fre qüên cia as sal tam a cena po lí ti ca.
Não se tra ta, é bom que se diga des de logo, de
fenômeno iso la do, res tri to a esta ou aque la re gião, a
este ou aque le país. Por isso, não pre ten do de monstrar aqui a even tu al cor re la ção des sa prá ti ca com o
es tá gio de de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co e cul tural de uma de ter mi na da so ci e da de, pois, la men ta velmen te, co lhe mos no co ti di a no no tí ci as des se tipo de
aten ta do à de mo cra cia sen do per pe tra do nos mais diver sos pa í ses, ao Sul e ao Nor te do Equa dor.
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É bem verdade, porém, que inúmeros países,
no ta da men te aque les que al can ça ram um ín di ce de
desenvolvimento hu ma no mais ele va do, que con formam uma so ci e da de me nos dís par, dis põem, e uti lizam, de dispositivos legais capazes de coibir com
ma i or efi cá cia essa ab je ta prá ti ca. Os me ca nis mos lega is e sua pron ta apli ca ção, de per si, aca bam ini bindo inú me ras in ten ções fra u du len tas.
No Brasil, a despeito de evidentes e continuados es for ços dos Par ti dos Po lí ti cos, da Jus ti ça Ele i toral e da pró pria so ci e da de, ain da não conseguimos
afas tar do ho ri zon te po lí ti co a fra u de ele i to ral, e é depri men te ver mos a re pe ti ção, a cada novo ple i to, de
fundadas denúncias nos mais diversos pontos d e
nos so ter ri tó rio.
Des ta for ma, foi com imen sa sa tis fa ção cí vi ca,
na du pla con di ção de ci da dão e ho mem pú bli co, que
to mei co nhe ci men to da ini ci a ti va da CNBB – a Con ferên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil, que lan çou recentemente uma car ti lha na qual en si na o ci da dão a
combater a fra u de ele i to ral.
Este pequeno vo lu me in ti tu la do Va mos aca bar
com a cor rup ção ele i to ral, de cor re da apro va ção da
Lei de Ini ci a ti va Po pu lar con tra a cor rup ção ele i to ral –
a Lei nº 9840/99, que sob a for ma de pro je to de ini ci ati va da Co mis são Bra si le i ra Jus ti ça e Paz, da CNBB,
re u niu mais de um mi lhão de as si na tu ras em todo o
País e foi aprova do, em tempo recorde, pelo Con gres so Na ci o nal.
O di li gen te tra ba lho de co le ta de as si na tu ras desen vol veu-se du ran te mais de um ano. Extre ma mente sa gaz em sua con cep ção, a pro po si ção já nas ceu
envolvendo a sociedade brasileira, com o apelo d a
ini ci a ti va po pu lar, in ci tan do o ci da dão a par ti ci par desde o mo men to ina u gu ral.
Em 1998, a Comis são Bra si le i ra Jus tiça e Paz
pro pôs, em con jun to com ou tras ses sen ta en ti da des,
esse ca mi nho para o en ca mi nha men to de pro je to de
lei con tra a cor rup ção ele i to ral. Tudo co me çou jun to
às pa ró qui as e movimentos das igrejas, alcançando
de po is as es co las, por tas de fá bri cas e ruas, “em uma
crescente conscientização, (com) o des per tar de espe ran ças e a acu mu la ção de ali an ças”, para usar pala vras de um dos au to res da pro pos ta, Fran cis co Whitaker.
A car ti lha tem como mote um aler ta que cha ma
to dos os ci da dãos à ra zão: voto não tem pre ço, tem
con se qüên ci as, e cons ti tui-se em um bem tra ça do rote i ro para fis ca li zar a apli ca ção da Lei 9840. Por meio
de um con jun to de per gun tas e res pos tas ex pli ca os
benefíciosintroduzidos pela nova nor ma, o sig ni fi ca-
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do da com pra de vo tos e suas inú me ras for mas, eviden ci an do, ain da, as san ções que pe sam so bre seus
eventuais transgressores.
O ins tru men to de cons ci en ti za ção po pu lar apresen ta tam bém as for mas como a má qui na ad mi nis trati va é uti li za da, os pro ce di men tos para pu ni ção e um
elen co de su ges tões para a ade qua da fis ca li za ção do
cumprimento da Lei. Além dis so, é es ti mu la da a cri ação dos cha ma dos Co mi tês 9840, por in ter mé dio dos
qua is os ci da dãos po de rão iden ti fi car as ir re gu la ri dades e le vá-las ao co nhe ci men to da Jus ti ça Ele i to ral.
Um ou tro item in te res san te da car ti lha é a in clusão de anexos com mo de los de pe ti ções – recla mação e representação – que permitem a todo e qualquer ci da dão re que rer à au to ri da de com pe ten te a instauração da de vi da in ves ti ga ção ju di ci al.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Se na do res, são inici a ti vas des sa na tu re za, di men são e al can ce, que posi ti va men te en gran de cem e po dem em pres tar ma i or
con sis tên cia à vida pú bli ca bra si le i ra. Me re cem, portan to, o des ta que, o apo io e o cons tan te in cen ti vo do
Con gres so Na ci o nal e de to dos os seus mem bros.
Qu e ro, pois, con gra tu lar-me com a Con fe rên cia
Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil por tão opor tu na e útil
ação ci da dã. Se gu ra men te, esse mo vi men to, li de rado pela Igre ja Ca tó li ca, trans cen de cre dos e vai encontrar guarida e entusiástico apoio na consciência
de to dos os ci da dãos bem-intencionados des te País.
Nes ta oca sião, que ro pro por à Casa que uti li ze
os re cur sos da Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção e
Publicações, e determine a mul ti pli ca ção da car ti lha
Va mos aca bar com a cor rup ção ele i to ral, em edi ção
popular, de ba i xo cus to, para distribuição em todo o
País.
Ade ma is, pen so que o sis te ma de co mu ni ca ção
so ci al do Se na do – rá dio, TV, agên cia e jor nal – também po de ria en ga jar-se em uma cam pa nha con tra a
fra u de ele i to ral, di vul gan do pe ças que es cla re çam e
estimulem o cidadão a acompa nhar atentamente o
pro ces so ele i to ral, su gi ro, ain da, que o Pro da sen colo que no por tal do Se na do, na Inter net, a ín te gra do
tex to, da re fe ri da pu bli ca ção.
Des ta for ma, pen so que es ta re mos con tri bu in do
para a di fu são ar ti cu la da e con se qüen te des te im portan te do cu men to, que en se ja o exercí cio da ci da da nia
e que, es tou cer to, au xi li a rá de ci si va men te na ele vação de nos sos cos tu mes po lí ti cos, dig ni fi can do o fazer po lí ti co, a so ci e da de e, con se qüen te men te, o Brasil.
Mu i to obri ga do.
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O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre siden te, Srªs. e Srs. Se na do res, dois fa le ci men tos, verificados nos úl ti mos me ses, en lu ta ram a Po lí cia Ci vil
de São Paulo e tiveram repercussão internacional,
em con se qüên cia do re no me e da li de ran ça al can çados pe los fa le ci dos, tan to na car re i ra de De le ga do de
Po lí cia, como na qua li da de de pes qui sa do res dos assun tos de se gu ran ça pú bli ca. Re fi ro-me aos Drs. Muril lo de Ma ce do Pe re i ra e Pa u lo José de Aze ve do Bonavides, exemplos de hombridade, hon ra e com panheirismo.
Ambas as au to ri da des devotaram sua exis tência à se gu ran ça dos ci da dãos e da so ci e da de. Re ciclaram e aprimoraram os próprios conhecimentos
para se es pe ci a li za rem em áre as das mais sen sí ve is
na atividade po li ci al, como, por exem plo, o com ba te
ao nar co trá fi co. Um de les – o Dr. Mu ril lo, meu que ri do
ami go Mu ri lão, as sim cha ma do de vi do ao por te fí si co
e aos co nhe ci men tos – fa le ceu dia 2 de ja ne i ro úl ti mo,
aos 72 anos de ida de, como ti tu lar da Ca de i ra n.º 15
da Aca de mia de Ciên ci as, Le tras e Artes dos De le gados de Po lí cia do Esta do de São Pa u lo.
Na tu ral de Re ci fe, Per nam bu co, onde nas ceu a
9 de no vem bro de 1927, Dr. Mu ril lo de Ma ce do Pe re ira era ca sa do com a Sra. Vera Kuhn de Ma ce do Pe reira. Bacharelou-se pela Fa cul da de de Di re i to da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e formou-se em Ciên ci as So ci a is na Uni ver si da de de Mogi
das Cru zes (UMC). Tor nou-se Mes tre e, de po is, Doutor em Ciên ci as So ci a is pela Esco la de So ci o lo gia e
Política, da Uni ver si da de de São Pa u lo (USP), sempre com a nota má xi ma. Con clu iu di ver sos cur sos de
extensão universitária, um deles na Universidade
“Braz Cu bas” – UBC, de Mogi das Cru zes, São Pa u lo,
com 360 horas/aula, so bre pla nejamento urbano,
além de dois, igual men te de es pe ci a li za ção, com 240
ho ras/aula, na Aca de mia de Po lí cia Ci vil “Dr. Co ri o lano No gue i ra Co bra”, em meu Esta do. Pu bli cou di versos tra ba lhos ci en tí fi cos, em re vis tas na ci o na is e internacionais, com notável repercussão no exterior,
es pe ci al men te na Ale ma nha, Fran ça, Ingla ter ra e Suíça.
Den tre suas ses sen ta pu bli ca ções de ma i or ex pres são, es cri tas em ale mão, espanhol, fran cês, inglês e por tu guês, Dr. Mu ril lo es co lheu al gu mas que, a
seu ver, de ve ri am fi gu rar na Inter net. Criou, por isso,
um “site” com o en de re ço , onde es ses tra ba lhos conti nu am a ser con sul ta dos por es pe ci a lis tas e es tu di osos de todo o mun do. Uma re la ção de tra ba lhos ci entí fi cos pro du zi dos pelo Dr. Mu ril lo de Ma ce do Pe re i ra
figura no Projeto Aquarius, do PRODASEN, bem
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como há re fe rên ci as bi bli o grá fi cas nos “si tes” do Minis té rio para a Ju ven tu de, Fa mí lia, Mu lher e Sa ú de,
da Ale ma nha, e da Livraria do Congresso dos Estados Uni dos da Amé ri ca.
Des de ja ne i ro de 1970, Dr. Murillo vi nha concen tran do as pes qui sas em dois seg men tos, ou seja,
nos pro ble mas acar re ta dos pela de pen dên cia de drogas e nas ca rac te rís ti cas da ati vi da de po li ci al, daí ter
produzido ensa i os et no grá fi cos, et no ló gi cos, lin güís ticos, ar que o ló gi cos e an tro po ló gi cos, como “Can na bis
Sativa L. – Maconha – Algumas Considerações à
Base de Pesquisas Ci entíficas mais Re centes”;
“Coca, a Plan ta Sa gra da”, so bre ori gens e usos dos
derivados das fo lhas de coca, en tre eles a co ca í na e o
“crack”; e “Pa pa ver Som ni fe rum L., abran gen do opi atos e opiá ce os, como o ópio, mor fi na, he ro í na etc. Quan to à ati vi da de po li ci al, as obras re ce be ram di ver sos
tí tu los e fo ram di vi di das em nove par tes se qüen ci a is,
todas abrangentes da segurança pú blica, a últi ma
das quais, em por tu guês e in glês, pro du zi da para a
Fe de ra ção Na ci o nal dos De le ga dos de Po lí cia em come mo ra ção aos 500 Anos do Des co bri men to. Re cebeu o tí tu lo “500 Anos de Po lí cia no Bra sil”.
Ou tro as pec to im por tan te da obra do ilus tre Dele ga do é o de que vá ri os de seus en sa i os fo ram ci tados em acórdãos de tribunais de Justiça, es pecialmen te no Pa ra ná e São Pa u lo, como re gis tra a Re vista dos Tri bu na is, ao re pro du zir jul ga dos como os formulados pe los preclaros desembargadores Lau ro
Junqueira, Sér gio Mar tins So bri nho, Ge ral do Go mes
e José Alber to We iss Andra de.
A mar can te car re i ra pro fis si o nal des se emi nen te
paulista de origem pernambucana ini ci ou-se em 19
de ou tu bro de 1952. Su ces si va e, às ve zes, cu mu la tiva men te, res pon deu pe las de le ga ci as dos mu ni cí pi os
de Car do so, Ja les, Anga tu ba, Iti ra puã, Na za ré Pa u lista, Ca bre ú va, Ara ço i a ba da Ser ra, Far tu ra, Pa ra ce bu,
Ira pu ru, Flo ra Rica, Flo ri da Pa u lis ta, Inúbia Paulista,
Lucélia, Adamantina, Franco da Rocha, Francis co
Mo ra to, Ca i e i ras, Aru já, Gua ru lhos, Echa po rã, Gar ça,
Vargem Grande do Sul, Casa Branca, Pre sidente
Ber nar des, Pre si den te Pru den te, San ta Isa bel, Iga ratá, Ja ca reí, São José dos Cam pos (duas ve zes), Bi riti ba Mi rim, Sa le só po lis e Mogi das Cru zes (duas vezes como ti tu lar e duas ve zes como Sec ci o nal). Além
disso, ser viu em ór gãos po liciais especializados,
como a De le ga cia Espe ci a li za da em Cri mes con tra o
Pa tri mô nio, cu jas ope ra ções de rua lhe pro por ci o naram co nhe ci men to prá ti co da re a li da de da se gu ran ça
pú bli ca na Ca pi tal pa u lis ta. E, pa ra le la men te, seu brilhan te de sem pe nho como pro fes sor da Aca de mia de
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Po lí cia con tri bu iu para o apri mo ra men to da ati vi da de
po li ci al e dos que a exer cem.
Na vida associativa, Dr. Mu ril lo de Ma ce do Pere i ra, le gí ti mo por ten to em ter mos in te lec tu a is e profissionais, como já pu de mos ver, des ta cou-se na Diretoria da Associação dos De legados de Po lí cia do
Estado de São Pa u lo (ADPESP) em qua tro biê ni os,
além de ter sido mem bro do Con se lho de Éti ca da enti da de. Sua li de ran ça à frente da cate go ria pro fis si onal, durante acirradas campanhas reivindicatórias,
acar re tou-lhe dis sa bo res pro du zi dos por in com pre ensões go ver na men ta is. Tan to que, além de su ces si vos
e injustos “cas ti gos” dis si mu la dos sob o eufemismo
de re mo ções, Dr. Mu ril lo amar gou de zes se te anos de
contrariedades para as cen der da 5.ª à 1.ª Clas se na
carreira de De le ga do e mais de zo i to anos para chegar à Clas se Espe ci al.
A liderança ina ta do que ri do Mu ri lão le vou-o a
par ti ci par ati va men te, des de a dé ca da de 70, de vá rios encontros nacionais de Delegados de Polícia e
simpósios in ter na ci o na is de criminologia, bem como
a ser in di ca do pela ADPESP para agir jun to à Co missão Pro vi só ria de Estu dos Cons ti tu ci o na is, co nhe ci da
como dos “Cin qüen ta No tá ve is”, em 1986, no Rio de
Janeiro e Petrópolis, quan do foi vi to ri o sa a pro pos ta
de desmilitarização do policiamento. Tam bém como
en vi a do da que la Asso ci a ção, es co lhi do por una ni mida de em re u niões da Di re to ria, con for me está re gistra do nas atas de 1986 e 1987, Dr. Mu ril lo re pre sentou em Bra sí lia os in te res ses da Po lí cia Ci vil jun to aos
membros da Assembléia Nacional Constituinte, for necendo-lhes subsídios e assessorando-os no que
lhe fosse solicitado, inclusive com os dados de sua
pes qui sa so bre di re i to cons ti tu ci o nal e cri mi nal comparados, fe ita em 26 países e consubstanciada n o
tra ba lho “Se gu ran ça Pú bli ca – Po lí cia”, que a Edição
His tó ri ca da Re vis ta da ADPESP re gis trou em 1987.
Nes sa épo ca, Dr. Mu ril lo dis tri bu iu mais de oito mil livros, opús cu los e ou tras pu bli ca ções do Cen tro Grá fico do Se na do Fe de ral e do Pro da sen a to das as de legacias de Polícia paulistas, bi bliotecas de asso ci ações de Delegados de Po lí cia e aca de mi as po li ci a is
de ou tros Esta dos.
Artigo publicado na Revista da Aca demia de
Ciên ci as, Le tras e Artes dos De le ga dos de Po lí cia do
Esta do de São Pa u lo por ou tro por ten to da se gu ran ça
pública paulista, Delegado Francisco Guimarães d o
Nas ci men to, meu que ri do ami go e an ti go che fe, sin teti za o per fil bi o grá fi co do Dr. Mu ril lo de Ma ce do Pe re ira. Permitam-me reproduzi-lo. Encimado pelo nome
do ilus tre fa le ci do, o tex to diz o se guin te:
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“Mais um lutador é abatido pela ine xorá vel Par ca.
“Mu ril lo de Ma ce do Pe re i ra, o Mu ri lão,
incansável batalhador, pesquisador científico de escol, brilhante historiador da Polícia
brasileira, a qual divulgou nacionalmente
como nenhum ou tro, autoridade inconteste
so bre cannabis sa tiva, professor uni versitário, nos de i xou nes te co me ço de ano.
“Esposo amantíssimo, pai dedicado,
sou be con ci li ar os ár du os mis te res do car go
com os de ve res de côn ju ge e de pater fa miliae , pro ven do o lar e gui an do com ca ri nho e
pro fi ciên cia os pas sos da pro le.
“A mim, que tive o prazer de publicar
seus trabalhos na revista ‘Arquivos da Polícia Civil’; a nós, associados, que aprendemos a admirá-lo das lutas da ADPESP pela
dignidade da clas se; a nós, que nos ilus trávamos com ele nas tertúlias da sala dos
professores da Aca de mia de Po lí cia; a nós,
acadêmicos, que tanto nos aproveitamos
das suas intervenções; a nós, participantes
dos en con tros da ADEPOL do Bra sil, onde
sacudia o ple nário. Enfim, a todos nós – à
exem plar fa mí lia que sou be cons ti tu ir e à família policial brasileira – fará imen sa fal ta o
Mu ril lo de Mace do Pe re i ra.
“Ele soube encarnar como ninguém o
Servidor Público Delegado de Polícia. Oxalá, nes tas horas difíceis, sur ja um novo Muri lão para em pu nhar o pen dão da dig ni da de
por ele tão bem con du zi do.”
Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o
abalo produzido pela morte de Dr. Murillo não veio
só. Foi seguido, dois meses depois, pelo
falecimento de outro querido e reputado amigo e
colega, o insigne Dr. Paulo José de Azevedo
Bonavides, mais um intelectual de escol, cujo
passamento aconteceu em Santos, Estado de São
Paulo, dia 22 de março.
Nas ci do na ci da de de São Pa u lo, em 28 de outu bro de 1932, era ca sa do com a Sra. Le o pol di na Gallotti Bonavides e pai dos Drs. Paulo José, Marília e
Fernando Gallot ti Bo na vi des. Cur sou a Fa cul da de de
Di re i to de San tos, onde pre si diu o Cen tro Aca dê mi co
“Alexandre de Gusmão” e bacharelou-se em 14 de
abril de 1959.
Em se tem bro de 1959, foi no me a do para o cargo de De le ga do de Po lí cia de 5.ª Clas se, que exer ceu
interinamente nas cidades de Quintana, Gu ariba e
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Cu ba tão, até ser efe ti va do, por con cur so pú bli co, em
de zem bro de 1961. Por me re ci men to, foi pro mo vi do à
4.ª Clas se em 26 de abril de 1967, à 3.ª em 14 de feve re i ro de 1968 e à 2.ª em 23 de agos to de 1969. Por
an ti güi da de, che gou à 1.ª Clas se em 16 de ou tu bro
de 1980 e finalmente, por merecimento, à Class e
Espe ci al em 19 de no vem bro de 1987.
Per ma ne ceu em Cu ba tão até ser re mo vi do para
Ita ri ri e de po is, su ces si va men te, para Pe ru í be, Santos, Capital (1.ª Divisão Policial), Santos e Itararé.
Pro mo vi do às clas ses su pe ri o res, con ti nu ou servin do
na região de Santos, onde integrou a Co mis são de
Julgamento e To ma da de Pre ços do en tão De rex. De
maio de 1975 a abril de 1976, foi ti tu lar da De le ga cia
de São Vi cen te. Em 1979, exer ceu o car go de Assisten te do De le ga do Sec ci o nal de San tos até ser empossado, em dezembro, como titular do 3.º Distrito
Policial des sa ci da de li to râ nea. Na dé ca da de 80, coman dou a De le ga cia do Gu a ru já, além do 2.º e 5.º distri tos de San tos, an tes de re tor nar ao car go de Assisten te da De le ga cia Sec ci o nal san tis ta. Apo sen tou-se
em 20 de no vem bro de 1987.
Dr. Pa u lo Bo na vi des, como era mais co nhe ci do,
costumava des ta car com emo ção, en tre as ho me nagens re ce bi das ao lon go da car re i ra, a ses são es pe cial re a li za da pela 1.ª Câ ma ra Le gis la ti va das Amé ri cas
– a Câ ma ra Mu ni ci pal de São Vi cen te -, em 30 de abril
de 1976, para lhe en tre gar uma pla ca de pra ta em reco nhe ci men to pe los re le van tes ser vi ços pres ta dos à
coletividade.
Assim, Sr. Pre si den te, Srs. e Srs. Se na do res, os
in te gran tes da or ga ni za ção po li ci al bra si le i ra têm mu ito a la men tar com a per da des ses dois co le gas, que
lhes po dem ser vir de mo de lo, tan to no cam po in te lectu al, como no pro fis si o nal. Mas, seu la men to avul ta rá
quando lem bra rem que Mu ril lo de Ma ce do Pe re i ra e
Paulo José de Azevedo Bonavides são, acima d e
tudo, pa ra dig mas da ho nes ti da de e efi ciên cia exi gí veis no exercício de quaisquer fun ções públicas. São
pa drões de de vo ta men to a uma ati vi da de de Esta do
fundamental para que os governos possam de sincumbir-se de sua primeira obri ga ção, qual seja, propor ci o nar se gu ran ça aos seus ci da dãos. Uma ati vi dade que re cla ma o má xi mo de vo ca ção, ap ti dão, de voção e honradez de quem a pratica, a exemplo d e
como Mu ri lão e Bo na vi des a exer ce ram.
Era o que ti nha a co mu ni car.
Mu i to obri ga do.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Senadores, a edi ção de hoje
da Ga ze ta Mer can til traz uma re por ta gem que deve
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despertar as atenções do Ministro Eliseu Pa dilha e
dos se to res téc ni cos do Ministério dos Transportes.
Em ma té ria de meia pá gi na, o jor nal in for ma que 400
mil toneladas de grãos produzidos na região Centro-Oeste te ri am de i xa do de ser trans por ta das no ano
pas sa do, ten do como ca u sa os cons tan tes aci den tes
na ma lha fer ro viá ria da antiga Fe pa sa, no Esta do de
São Pa u lo. É la men tá vel que es tes fa tos ain da ocorram nes te País, onde a pri va ti za ção da in fra-estrutura
de trans por tes fer ro viá ri os era uma gran de es pe ran ça
quan to a fu tu ros ga nhos de qua li da de, de efi ciên cia e
de ra pi dez.
Este fato nos re me te tam bém a uma outra obser va ção que con si de ro im por tan te: é im pe ra ti vo agili zar a apro va ção do pro je to de lei que cria a Agên cia
Nacional dos Trans por tes, apre ci a do atualmente por
uma comissão es pecial da Câmara dos Deputados,
onde atua como re la tor o ex-Ministro Eli seu Re sen de.
A re a li da de atu al dos nos sos ser vi ços pú bli cos mostra que hou ve no país um in con tes tá vel sal to de qua lidade em setores importantes como tele co mu ni cações, ener gia, pe tró leo e vi gi lân cia sa ni tá ria. Os servi ços me lho ra ram, fo ram aber tos ca na is de co mu nica ção com a so ci e da de, e os ran ços car to ri a is da buro cra cia es tão em ba i xa, gra ças a esse mo vi men to reformador que foi estabelecido atra vés das agên ci as
setoriais.
Te mos re giões em Go iás onde a efi ciên cia do
trans por te fer ro viá rio de grãos é de im por tân cia cru cial. O Sul e o Su des te não são fron te i ras agrí co las a
conquistar, mas regiões amplamente conso li da das
como pó los re gi o na is de de sen vol vi men to. Rio Ver de,
Jataí e Itumbiara são cidades-pólo que hospe dam
gran des par ques in dus tri a is de trans for ma ção, como
são, por exem plo, a Ca ra mu ru, a Car gil, a ADM e a
Co in bra, para fi car ape nas nas em pre sas ci ta das pelo
jornal. Com as perdas nos comboios da Ferronorte
que pas sam pe los tri lhos da Fer ro ban – an ti ga Fe pasa -, esse meio eco nô mi co de trans por te mais ba ra to
e de gran des es ca las vem sen do aban do na do. Ain da
bem que temos a hidrovia Pa ranaíba-Tietê-Paraná
para ser vir de al ter na ti va eco nô mi ca, até o ter mi nal
paulista de Anhem bi.
Fui um crítico vi goroso e constante da antiga
Rede Fer ro viá ria Fede ral, quan do essa es ta tal ope rava o cor re dor cen tro-leste de ex por ta ções, li gan do os
centros pro dutores de Goiás ao porto de Tubarão.
Faltavam investimentos, fal ta va efi ciên cia ge rencial,
faltava a fiscalização do ministério dos Transportes.
Os descarrilamentos eram constantes, e os pont o s
críticos da serra do Salitre e da travessia de Belo
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Horizon te eram de sa fi os ma i o res do que a ca pa ci da de ou
a von ta de do go ver no em re sol vê-los. Sem dú vi da, a privatização me lho rou os ser vi ços da an ti ga Rede Fer ro viária, os investimentos em modernização começaram a
acontecer, e eu mes mo pude con fir mar es ses fa tos po si tivos, em vi a gem re cen te ao ter mi nal por tuá rio de Vi tó ria.
Mas é fun da men tal que todo o se tor seja acom panha do pelo go ver no, e que os con tra tos de pri va ti za ção
sejam cumpridos. Não bastam as explicações de que a
Fer ro ban “foi her da da com ele va do grau de de te ri o ra ção”,
como ale ga um di re tor da Com pa nhia Vale do Rio Doce,
que é acionista majoritária da fer ro via. To dos nós sa bíamos que ha via uma gran de sa fra de grãos, prin ci pal men te
de soja, para transportar. E que a região Centro-Oeste,
prin ci pal men te Go iás e Mato Gros so, tem uma de pen dência mu i to gran de das fer ro vi as que tran si tam pelo Esta do
de São Pa u lo, para che gar ao mer ca do con su mi dor in terno e aos por tos de ex por ta ção. Mar ço e abril fo ram os meses de pi que da sa fra de soja na re gião Cen tro-Oeste. O
mau estado de conservação dos trilhos paulistas, que
tam bém são usa dos pela Fer ro nor te, re pre sen tou per das
enor mes que ain da não fo ram ava li a das.
Sras. e Srs. Se na do res, a pró pria Fer ro nor te re conhe ce que o sis te ma de trans por te está com pro me ti do em
sua eficiência. Os comboios operam com 50 vagões,
quan do o nor mal é ope rar com 70. E a re por ta gem da Gaze ta Mer can til in for ma que, ain da as sim, a ocu pa ção não
pas sa dos 80 por cen to, para não au men tar os ris cos. O
movimento de trá fe go nor mal é de três com bo i os diá ri os,
mas essa uti li za ção está re du zi da atu al men te em 50 por
cen to. Tudo isso mos tra que a si tu a ção não pode con ti nuar, que os re pa ros de ve rão ser con clu i dos até a pró xi ma
sa fra, e que o Go ver no deve co brar pro vi dên ci as ime di atas, além do cumprimento formal de todas as cláusulas
pre vis tas no con tra to de pri va ti za ção.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Muitoobrigado.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a agri cul tu ra bra si le i ra,
in fe liz men te, é ain da ar ca i ca e uti li za, em ple na era di gi tal,
técnicasprimitivas que comprometem significativamente
seus resultados. Os inimigos naturais, pragas e pestes,
são co nhe ci dos e o ho mem do cam po, com de ci si va co laboração da Embrapa, luta para li vrar sua la vou ra de um
ata que des tas do en ças: a vas sou ra de bru xa no ca cau, o
bicudo no algodão e daí por diante, são tantos outros
exemplos.
Com ini mi gos na tu ra is tão no ci vos, a agri cul tu ra não
pre ci sa va con tar com a an ti pa tia da burocracia, que vem
se com por tan do de ma ne i ra in sen sí vel e distante desta
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dura re a li da de no campo. A ausên cia de po lí ti cas de fi nidas para o se tor tem pro vo ca do o sur gi men to de cri ses cícli cas em nos sas cul tu ras, a cada ins tan te em um lugar,
em um produto.
O meu Esta do, Ala go as, e falo como seu re pre sentan te no Se na do da Re pú bli ca que os ten ta os pi o res ín dices so ci a is do país, por fal ta de uma po lí ti ca agrí co la e por
omissão do governo estadual, está condenado, ao que
pa re ce, a ser o prin ci pal pre ju di ca do da fe de ra ção tambémnaagricultura.Recentementefizumpronunciamento
cobrando do governo uma solução para o problema do
coco, res pon sá vel pela so bre vi vên cia de cer ca de 4 milhões de bra si le i ros. Há de nún ci as de toda or dem, en tre
elas a de ven da tri an gu lar, pois o coco im por ta do, sub si dia do, es ta ria vin do de pa í ses como a Su i ça e Chi le.
Outra cultura importante para Alagoas, a Cana-de-Açúcar, tam bém está ca u san do vá ri os trans tor nos
aos mi lha res de tra ba lha do res em vir tu de de ine xis tên cia
de uma po lí ti ca de fi ni da para o se tor. O ca mi nho, mu i tos
concordam, seria a retomada da produção de veículos
mo vi dos à ál co ol. Um com bus tí vel lim po, pou pa dor de divi sas, re no vá vel e gran de ge ra dor de em pre gos.
O al go dão, ou tra cul tu ra de vi tal im por tân cia so ci o econômica para toda a região nordeste, padece também
doesquecimento. Já ti ve mos 3,5 mi lhões de hec ta res culti va dos na re gião, hoje te mos cer ca de 130 mil hec ta res. A
cada hec ta re cor res pon dia um em pre go. Mas aqui também, com os be ne fí ci os ha bi tu a is, pre fe riu o go ver no impor tar al go dão da Ma lá sia e Egi to, onde o plan tio é sub sidiado.
O le i te tam bém tem uma grande con tri bu i ção para
eco no mia do Esta do, mas la men ta vel men te, o Gover nador do Estado, em detrimento da produção local, optou
por impor tar le i te da Argen ti na para me ren da es co lar. E o
pior é que os pre ços são dis cu tí ve is.
Agora a segunda maior cidade de Alagoas, que
cres ce em rit mo su pe ri or ao Nor des te, vive sob o fan tasma do desempregode cer ca de 40 mil pes so as, que vivemdireta ou in di re ta men te do plan tio do fumo. E fica até
mo nó to no e re pe ti ti vo apon tar as ra zões. São as mes mas
das ou tras lavouras,preçobaixo, falta ou po lí ti cas equi vocadas, juros impagáveis e concorrência com produtos
sub si di a dos em seus pa í ses de ori gem.
Segundo o jor nal Ga ze ta de Ala go as, em ma té ria
do jornalista Mo zart Luna, os agri cul to res de Ara pi ra ca,
que é um dos ma i o res pro du to res de fumo no país, di an te
da inviabilidade econômica da cultura, ameaçam não
plantar mais, fato que irá provocar o desemprego e m
mas sa em todo agres te ala go a no. A re gião é um exem plo
daexploraçãointeligente da ter ra, com uma es tru tu ra de
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minifúndios,quedeveria, inclusive, ser vir de mo de lo para
o país, mas que ago ra cor re o ris co de de sa pa re cer.
O re no ma do Pro na fi nho, sem buscar a diversificação, não di men si o nou cri te ri o sa men te o au men to do núme ro de pro du to res. Eles eram 500 na la vou ra de fumo e,
após os fi nan ci a men tos do Ban co do Nor des te do Brasil,
este nú me ro su biu para 2 mil pro du to res. Hou ve uma super sa fra e os des do bra men tos fo ram os pre vi sí ve is: re dução do pre ço em fun ção da gran de ofer ta e ina dim plên cia
de vá ri os pro du to res, ju ros ex tor si vos, que bra de i ra.
O Governo Federal e local devem, em parceria,
bus car al ter na ti vas a fim de vi a bi li zar o plan tio, encontrar
me i os de in dus tri a li zar o fumo e cri ar me ca nis mos atra vés
de in cen ti vos para o cul ti vo e a ex por ta ção do pro du to.
Oresultadodesta desa ten ção, não sei se vo lun tá ria
ou in vo lun tá ria, to dos co nhe cem: êxo do ru ral, cres ci men to
descontrolado das metrópoles, favelização, violência,
fome, desemprego, indignidade, analfabetismo, morta lida de in fan til, (que au men tou em Ala go as em 1999) en fim,
tudo o que os in di ca do res só ci o e co nô mi co do Bra sil es tão
refletindo nes te mo men to.
Muitoobrigado.

Automação do Sistema de Tri a gem de Objetos Pos ta is,
que in te gra o Pro gra ma de Re cu pe ra ção e Ampli a ção do
Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal –
PASTE.
(A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da Ses são Deli be ra ti va Ordi ná ria de on tem, quan do teve sua dis cus são
adi a da para esta data, nos ter mos do art. 175, in ci so V, do
Regimento Inter no).

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra balhos, lem bran do as Srs. e aos Srs. Se na do res que cons tará da sessão deliberativa ordinária de amanhã, a rea lizar-se às 10 ho ras, a ma té ria re ma nes cen te da pa u ta de
hoje e a se guin te:

–3–

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, DE 2000
(Em regime de ur gên cia-art. 336, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 265, de 2000)
Con ti nu a ção da dis cus são, em tur no úni co, do Proje to de Re so lu ção nº 50, de 2000 (apre sen ta do pela Comis são de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu
Parecernº 443, de 2000, Re la tor: Se na dor Wel ling ton Rober to, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos), que
autoriza a Empresa Brasileira de Correios e Telé grafos–ECT a ele var tem po ra ri a men te seus li mi tes de en di vida men to para con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com
o BG Bank A/S–Dinamarca, no valor to tal equi va len te a
até DM 37.054.758,00 (trin ta e sete mi lhões, cin qüen ta e
quatro mil, setecentos e cinqüenta e oito marcos ale mães), des ti na da ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to de

–2–
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 61, DE 1999
Qu in to e úl ti mo dia de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Constituição nº 61, de 1999,
ten do como pri me i ro signatário o Senador Álvaro Dias,
que dá nova re da ção aos §§ 2º e 3º do art. 14 da Cons ti tuiçãoFederal.(DireitosPolíticos), tendo
Parecer sob nº 316, de 2000, da Comissão de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Carlos Wilson,favorável, nos termos da Emen da nº 1-CCJ,
com alteração posterior aprovada pela referida Co missão.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 1995
Segundo dia de discussão, em primeiro turno, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 57, de 1995, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe dro Si mon, que alteradispositivosconstitucionaisrelativos aos li mi tes má ximos de ida de para a no me a ção de ma gis tra dos e mi nistros de tri bu na is e para a apo sen ta do ria com pul só ria do
ser vi dor pú bli co em ge ral, ten do
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 267, de 1996, da Co missão de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se nador Ney Suassuna.
–4–
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 1999
Segundo dia de discussão, em primeiro turno, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 7, de 1999, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ade mir Andra de, que
al te ra o art. 101 da Cons ti tu i ção Fe de ral e dá ou tras pro vidências (alternância de nomeações en tre pessoas do
sexo mas cu li no ou fe mi ni no para Mi nis tro do Su pre mo Tribu nal Fe de ral), ten do
Parecer sob nº 575, de 1999, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Re la tor: Se na dor Lú-
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cio Alcân ta ra, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ, de redação, que apresenta, com votos contrários dos Se nado res Álva ro Dias e Iris Re zen de.
–5–
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 1999
Segundo dia de discussão, em primeiro turno, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 63, de 1999, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ra mez Te bet, quedá
nova re da ção ao in ci so II e à alí nea “b” do in ci so III do § 1º
do art. 40 da Cons ti tu i ção Fe de ral(aposentadoriabaseada em pa râ me tros etá ri os), ten do
Parecer sob nº 293, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora
Ma ria do Car mo Alves, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1
e 2-CCJ, que apre sen ta, com abs ten ções dos Se na do res
Lú cio Alcân ta ra e Ro ber to Fre i re.
–6–
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 67, DE 1999
Primeiro dia de discussão, em segundo turno, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 67, de 1999, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Anto nio Car los Ma galhães, que al te ra o Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Transitórias, introduzindo artigos que criam o Fun do de
Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, ten do
Parecer sob nº 473, de 2000, da Comissão de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, ofe re cen do a re da ção para o segun do tur no.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 182, DE 1999
Discussão, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Legislativo nº 182, de 1999 (nº 27/99, na Câ ma ra dos Depu ta dos), que apro va o ato que re no va a per mis são ou torga da à Rá dio Pre si den te Pru den te Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de radiodifusão so nora em freqüênciamodulada
na ci da de de Pre si den te Pru den te, Esta do de São Pa u lo,
tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 903, de 1999, da Co missão de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, com
abstenção do Sena dor Ge ral do Cân di do.
–9–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 30, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re solu ção nº 30, de 2000 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa recer nº 336, de 2000, Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa turni no), que autoriza a União a con tra tar ope ra ção de
cré di to ex ter no, no va lor de qui nhen tos e qua ren ta e
oito mil, tre zen tos e ses sen ta e um eu ros, de prin cipal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Kre ditans talt für Wi e de ra uf bau – KfW, des ti na do ao fi nan cia men to da par ce la à vis ta de 15% do con tra to co merci al para im por ta ção de bens e ser vi ços a se rem forne ci dos pela Empre sa G.U.N.T. Ge rä te bau GmbH, no
âmbito do Programa de Mo der ni za ção e Con so li dação da Infra-Estrutura Aca dê mi ca das Insti tu i ções Fede ra is de Ensi no Su pe ri or e Hos pi ta is Uni ver si tá ri os.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Está
en cer ra da a ses são.
(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 56 mi nu tos.)

–7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 155, DE 1999
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Legislativo nº 155, de 1999 (nº 736/98, na Câmara dos
De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces são da
Rádio Clu be de Cam po Belo Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Cam po Belo, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 768, de 1999, da Co missão de Educação, Relatora: Senadora Maria do Carmo
Alves, com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do,
Ro ber to Sa tur ni no e da Se na do ra He lo í sa He le na.
–8–

)
–––––––––––––
AGENDA CUMPRIDA PELO
PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO
DA PRESIDÊNCIA DO SENADO FEDERAL,
SENADOR GERALDO MELO
17 de maio de 2000
Quarta-feira
11h – Se na dor re ce be o Pre si den te da Assem bléia
Na ci o nal do Com bo ja (Sala de au to ri da des
da Pre si dên cia do SF)
14h – Pre si de Ses são do Se na do Fe de ral

168

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MAIO 2000

MAIO 2000

ANAIS DO SENADO FEDERAL

169

Ata da 61ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 18 de maio de 2000
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Pre si dên cia dos Srs. Anto nio Car los Ma ga lhães, Ge ral do Melo, Ade mir Andra de
Carlos Patrocínio, Ca sil do Mal da ner, Edu ar do Suplicy e Álva ro Dias

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alva ro Dias
– Anto nio Car los Ma ga lhães – Antonio Car los Va lada res – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Bel lo Barga – Bernardo Ca bral – Carlos Be zerra – Car los
Patrocinio – Carlos Wil son – Casildo Maldaner –
Djal ma Bes sa – Edi son Lo bão – Edu ar do Su plicy –
Francelino Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Cân dido – Geraldo Lessa – Geraldo Melo – Gerson Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo ísa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re zen de – Ja der
Bar ba lho – Jef fer son Pe res – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino – José Alencar –
José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge –
José Roberto Arru da – José Sar ney – La u ro Campos – Leomar Qu intanilha – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Coelho – Luiz Estevão – Luiz Ota vio – Ma gui to
Vilela – Ma ria do Carmo Alves – Mari na Silva –
Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes
– Mo za ril do Ca val can ti – Nabor Jú ni or – Ney Su assu na – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to
– Pe dro Piva – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Renan Calheiros – Roberto Freire – Roberto Requião
– Roberto Saturnino – Ronaldo Cunha Lima – Ro meu Tuma – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do –
Thel ma Si que i ra Cam pos – Tião Vi a na – Wel ling ton
Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
lista de presença acusa o comparecimento de 70
Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de claro aber ta a ses são.
Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra balhos.
O Sr. 1º Secretário em exer cí cio, Se na dor Casil do Mal da ner, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.
É lido o se guin te:

EXPEDIENTE
PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 100, DE 2000
(Nº 261/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ao que renova a con cessão outorgada à Ga zeta Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so no ra em onda média na ci da de de
San ta Cruz do Sul, Esta do do Rio Gran de
do Sul.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o Decre to s/nº, de 28 de de zem bro de 1998, que re no va
por dez anos, a par tir de 28 de abril de 1998, a concessão ou torgada à Ga zeta Comunicações Ltda.,
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
San ta Cruz do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.
Ar. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
MENSAGEM Nº 1.721, DE 1998
Senhores Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, subme to à apre ci a ção de Vos sas Excelências, acom panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, Interino, o ato constan te do De cre to de 28 de de zem bro de 1998, que
“Re no va a con ces são ou tor ga da à Ga ze ta Co mu ni cações Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são sono ra em onda mé dia, na ci da de de San ta Cruz do Sul,
Esta do do Rio Gran de do Sul”.
Bra sí lia, 30 de de zem bro de 1998. – Fer nan do
Henrique Cardoso.
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EM Nº 409/MC
Bra sí lia, 17 de de zem bro de 1998
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú blica ,
Submeto à consi de ra ção de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 53790.000090/98,
em que a Gazeta Comu ni ca ções Ltda., solicita re no vação da con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de San ta Cruz do Sul,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da con for me De creto nº 81.452, de 15 de mar ço de 1978, re no va da, por dez
anos, a partir de 28 de abril de 1988, pelo Decreto nº
96.833, de 28 de se tem bro de 1988, pu bli ca do no Diário
Oficial da União em 29 sub se qüen te, cujo pra zo re si du al
da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991.
2 – Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, con si de ran do as disposições
con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no
De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a regulamentou, que consideram como deferidos os pe didos de re no va ção re que ri dos na for ma de vi da e não deci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên cia da con ces são
ou per mis são, sen do, por isso, ad mi ti do o fun ci o na mento pre cá rio das es ta ções mes mo quan do ex pi ra das as
respectivasoutorgas.
3 – Com es sas ob ser va ções, lí ci to é con clu ir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de termi nam, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção dos ser vi ço presta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.
4 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato correspondente deverá assinalar que a re no vação ocor re rá a par tir de 28 de abril de 1998.
5 – Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu lamen to. De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sunto à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na cio nal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223, da Cons tituição.
Respeitosamente, Juarez Quadros do Nas cimen to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções Inte ri no.
DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à
Ga ze ta Co mu ni ca ções Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Santa Cruz do
Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.
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O Pre si den te da República, no uso das atri bu -i
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do Decre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
53790.000090/98, de cre ta:
Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 28 de abril de 1998, a con ces são outor ga da à Gaze ta Co mu ni ca ções Ltda., pelo De cre to
nº 81.452, de 15 de março de 1978, renovada pelo
De cre to nº 96.833, de 28 de se tem bro de 1988, cujo
pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do con for me Decre to de 10 de maio de 1991, para ex plo rar, sem di re -i
to de exclusividade, ser viço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de San ta Cruz do Sul,
Esta do do Rio Gran de do Sul.
Parágrafo único. A exploração do ser vi ço de radi o di fu são cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Tele co mu ni cações, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.
Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.
Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.
Bra sí lia, 28 de de zem bro de 1998, 177º da Indepen dên cia e 110º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen rique Car do so.
RÁDIO GAZETA AM
San ta Cruz do Sul, 4 de maio de 1999
À
Câ ma ra dos De pu ta dos
Co mis são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Informática
Bra sí lia _ DF
REF. OF. CCTCI-S/105/99
Re la ção dos quo tis tas da em pre sa Ga ze ta Comu ni ca ções Ltda. e suas res pec ti vas participações.
Só cio quo tis ta

Nº cotas

André Luís Jung blut

2.541

Nelly Emma Frantz

1.554

% Partic.

Par tic. R$

51

76.230,00

31

46.620,00

Ange la Frantz

551

11

Ernany Alo i sio Iser

354

7

10.620,00

100

150.000,00

Total

5.000

André Luís Jung blut, Di re tor.

16.530,00
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(À Co mis são de Edu ca ção.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 101, DE 2000
(Nº 266/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que outorga per missão à Rá dio Alvo ra da FM de Sa li nas Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de radiodifusão sonora em freqüência mo dulada na cidade
de Sa li nas, Esta do de Mi nas Gerais.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Porta ria nº 268, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Alvo ra da FM de Sa li nas Ltda. para
ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo dula da na ci da de de Sa li nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
MENSAGEM Nº 120, DE 1999
Senhores Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, subme to à apre ci a ção de Vos sas Excelências, acom panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, Interino, o ato cons tan te da Por ta ria nº 268, de 4 de dezembro de 1998,
que ou tor ga per mis são à Rá dio Alvo ra da FM de Sa linas Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem
direito de exclusividade, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na lo ca li da de de Sa linas, Esta do de Mi nas Ge ra is.
Brasília, 22 de janeiro de 1999. _ Fernando
Henrique Cardoso.
E.M. Nº 343/98-GM
Em 4 de dezembreo de 1998
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e regulamentares co metidas a este Ministério, de ter minou-se a publicação da Concorrência nº
009/97-SFO/MC, com vistas à im plantação de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo dula da, na lo ca li da de de Sa li nas, Esta do de Mi nas Gerais.
A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri ada pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de analisar a do cu men ta ção de ha bi lita ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor-
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ga das entidades pro po nen tes, com ob ser vân cia da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da le gis lação específica de ra diodifusão, con clu iu que a Rádio Alvorada FM de Salinas Ltda. obteve a maior
pontuação do valor pon derado, nos termos es ta belecidos pelo Edi tal, tor nan do-se as sim, a ven ce do ra
da Concorrência, conforme ato da mesma Co missão, que homologuei, ha ven do por bem ou torgar a
per mis são, na for ma da Por ta ria in clu sa.
Esclareço que, de acor do com o pa rá gra fo terce i ro do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga
somente produzirá efeitos legais após deli be ra ção
do Congresso Na cional, para onde solicito seja enca mi nha do o re fe ri do ato.
Renovo a Vossa Exce lên cia meus pro tes tos do
mais pro fun do res pe i to. _ Juarez Quadros do Nasci men to, Ministro de Estado das Comunicações,
Interino.
PORTARIA Nº 268
DE 4 DE DEZEMBRO DE 1998
O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri no,
no uso de suas atribuições, de acordo com o disposto
no art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, com a redação do De cre to nº 1.720, de 28 de
novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53710.000497/97, Con corrên cia nº 009/97-SFO/MC, re sol ve:
Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são à Rá dio Alvora da FM de Sa li nas Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo
de dez anos, sem direito de exclusividade, servi ço
de radiodifusão so nora em fre qüên cia mo du la da, na
lo ca li da de de Sa li nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada
reger-se-á pelo Códi go Bra si le i ro de Te le co mu ni cações, leis subseqüentes, re gu la men tos e obri ga ções
assumidas pela ou tor ga da em suas pro pos tas.
Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le gais após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos termos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.
Art. 3º O Con tra to de ade são de cor ren te des ta
permissão de ve rá ser as si na do den tro de sessen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de se tornar
nulo, de ple no di re i to, o ato de outorga.
Art. 4º Esta por ta ria en tra em vigor na data de
sua pu bli ca ção.
Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to

172

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MAIO 2000

MAIO 2000

ANAIS DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 102, DE 2000
(Nº 267/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que outorga per missão à TM _ TV Te le co mu ni ca ções e Ser viços Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di odifusão so nora em freqüência modulada
na cidade de Sacramento, Estado de Minas Ge ra is.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Porta ria nº 269, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são à TM _ TV Te le co mu ni ca ções e Ser vi ços
Ltda. para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Sa cra men to, Esta do
de Mi nas Ge ra is.
At. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
MENSAGEM Nº 121, DE 1999
Senhores Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, subme to à apre ci a ção de Vos sas Excelências, acom panhado de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, Interino, o ato cons tan te da Por ta ria nº 269, de 4 de dezembro de 1998,
que ou tor ga per mis são à TM _ TV Telecomunicações
e Serviços Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di odi fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na lo ca li dade de Sa cra men to, es ta do de Mi nas Ge ra is.
Brasília, 22 de janeiro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 344/98 _ GM
Em 4 de de zem bro de 1998
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e regulamentares co metidas a este Ministério, de ter minou-se a publicação da Concorrência nº
9/97-SFO/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma esta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du lada, na localidade de Sacramento, Esta do de Mi nas
Gerais.
A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri ada pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al terada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro d e
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
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ção e as pro pos tas téc ni cas e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção espe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a TM _ TV Tele co mu ni ca ções e Ser vi ços Ltda, ob te ve a ma i or pontu a ção do valor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos
pelo edital, tornando-se, assim, a vencedora d a
cConcorrência, conforme ato da mesma co missão,
que ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per missão, na for ma da por ta ria in clu sa.
Esclareço que, de acordo com o parágrafo terce i ro do art. 223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga somente pro duzirá efeitos legais após deliberação d o
Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca minha do o re fe ri do ato.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do
mais pro fun do res pe i to _Juarez Quadros do Nas cimento, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri no.
PORTARIA Nº 269 DE 4 DE DEZEMBRO DE 1998
O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções Inte rino, no uso de suas atribuições, de acordo com o
dis pos to no art. 32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Radiodifuão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação do Decre to
nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo e m
vista o que consta do Processo Administrativo nº
53710.000472/97. Con cor rên cia nº 009/97-SFO/MC,
resolve:
Art. 1º Fica outorgada permissão à TM _ TV
Telecomunicações e Ser viços Ltda., para explorar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi dade, ser vi ço de radi o di fu são so no ra em fre qüên cia modu la da na localidadede Sacramento, Esta do de Mi nas
Gerais.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada
reger-se-á pelo Códi go Bra si le i ro de Te le co mu ni cações, leis subseqüentes, re gu la men tos e obri ga ções
assumidas pela ou tor ga da em suas pro pos tas.
Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le gais após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos termos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.
Art. 3º O contrato de ade são de cor ren te des ta
permissão de ve rá ser as si na do den tro de sessen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de se tornar
nulo, de ple no di re i to, o ato de outorga.
Art. 4º Esta por ta ria en tra em vigor na data de
sua pu bli ca ção.
Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 103, DE 2000
(Nº 283/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que renova a per missão outorgada à Rádio Princesa Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de radiodifusão sonora em freqüência mo dulada na cidade
de La ges, Esta do de San ta Ca ta ri na.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Porta ria nº 89, de 22 de ju nho de 1992, que re no va, por
dez anos, a par tir de 16 de no vem bro de 1991, a permis são ou tor ga da à Rá dio Prin ce sa Ltda., para ex plorar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fusão so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Lages, Esta do de San ta Ca ta ri na.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
MENSAGEM Nº 342, DE 1990
Senhores Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 1º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, subme to à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal, acom panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado dos Transportes e das Comunicações, o
ato constante da Portaria nº 89, de 22 de ju nho de
1992, que renova a permissão à Rá dio Prince sa
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de La ges, Esta do
de San ta Ca ta ri na.
Bra sí lia, 23 de ju lho de 1992.
ASSINATURA ret. 11

E. M. Nº 49/92-SNC
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te nho a hon ra de en ca mi nhar a Vos sa Exce lência a inclusa Portaria nº 89, e 22 de junho de 1992,
pela qual renovei a permissão da Rádio Prince sa
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de La ges, Esta do
de San ta Ca ta ri na.
2 – Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio manifestaram-se sobre o pe dido, considerando-o de vida men te ins tru í do, o que me le vou a de fe rir o re que rimen to de re no va ção.
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3 – Esclareço que, nos termos do § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Na cional, a quem encareço se dig ne Vos sa
Exce lên cia de en ca mi nhar a ane xa por ta ria, acom panhada do processo administrativo que lhe deu origem.
Respeitosamente, Affon so Alves de Camargo
Netto, Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes e das Comunicações.
PORTARIA Nº 89, DE 22 DE JUNHO DE 1992
O Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes e das Comunicações, no uso de suas atri bu i ções e de acor do
com o dis pos to no art. 69, in ci so II, alí nea d, da Lei nº
8.422, de 13 de maio de 1992, e ten do em vis ta o que
cons ta do Pro ces so nº 29.106-000530/91, re sol ve:
I – Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da Lei
nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por 10 (dez) anos,
a par tir de 16 de no vem bro de 1991, a per mis são outor ga da à Rá dio Prin ce sa Ltda., pela Por ta ria nº 224,
de 12 de no vem bro de 1981, para ex plo rar, sem di re -i
to de exclusividade, ser viço de radiodifusão sonora
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de La ges, Esta do
de San ta Ca ta ri na.
II – A exe cu ção do ser vi ço, cuja ou tor ga é re nova da por esta por ta ria, re ger-se-á pelo Có di go Bra sile i ro de Te le co mu ni ca ções, leis sub se qüen tes e seus
regulamentos.
III – Este ato somente produzirá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.
IV – Esta por ta ria en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção. –Affon so Alves de Ca mar go Net to
PARECER CONJUR/SERVIÇO
JURÍDICO/SC Nº 290/91
Re fe rên cia:Pro ces so nº 29106.000530/91
Ordem: SCOM/SC
Assun to: Re no va ção de Ou tor ga
Emen da: Per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di odi fu são so no ra em freqüência modulada, cujo praz o
tem seu ter mo fi nal em 16-11-91. Pe di do apre sen tado tem pes ti va men te. Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e
a vida so ci e tá ria.
Conclusão: Pelo Deferimento.
A Rá dio Prin ce sa Ltda., per mis si o ná ria do ser viço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na ci da de de La ges, Esta do San ta Ca ta ri na, re quer
renovação do prazo de vigência de sua permissão,
cujo ter mo fi nal ocor re rá em 16-11-91.
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Histórico
1 – Me di an te a Por ta ria nº 224, de 12 de no vembro de 1981, foi au to ri za da per mis são à Rá dio Prin cesa Ltda., para ex plo rar, por 10 anos, ser vi ço de ra di odifusão so nora em freqüência modulada, na cida de
de La ges, Esta do de San ta Ca ta ri na.
2 – A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
16-12-81, data de publicação da por ta ria de per missão em Diá rio Ofi ci al.
Do Mé ri to
3 – O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce o pra zo de 10 (dez) anos para o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra e 15 (quin ze) anos para o ser vi ço
de televisão, que poderão ser renovados por pe ríodos su ces si vos e igua is (art. 33, § 3º), pe río dos es ses
man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 223, § 5º).
4 – Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de
Radiodiusão,aprovado pelo De cre to nº 52.795, de 31
de ou tu bro de 1962, de cla ra:
“Art. 27. Os pra zos de con ces são e per mis são
se rão de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra e de 15 (quin ze) anos para a te le vi são.”
5 – De acor do com o art. 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do compre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês ante ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.
6 – O pra zo de vigência desta permissão tem
seu ter mo fi nal dia 16 de no vem bro de 1991, por quanto co me çou a vi go rar em 16-11-81, com a pu bli ca ção
do ato cor res pon den te no Diá rio Ofi ci al de 16-11-91
e o pe di do ora em exa me foi pro to co li za do nes ta unida de re gi o nal no dia 20-5-91, den tro, pois, do pra zo
le gal (fl. 1).
7 – A requerente tem seus qua dros so ci e tá rio e
diretivo apro va dos, pela Por ta ria nº 266, de 25-9-86
com a se guin te com po si ção:
Cargos

Nomes

Só cio Ge ren te

Mar cos Ra mon Dvos kin

Só cio Ge ren te

José Pe dro Pa che co Si rotsky

Cotistas

Cotas

La er te Ra mos Vi e i ra

54.250

54.250,00

Mar cos Ra mon Dvos kin

27.125

27.125,00

José Pe dro Pa che co Si rotsky

27.125

27.125,00

Total

108.500

108.500,00

Valor
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8 – Cum pre res sal tar que, du ran te o úl ti mo perío do de vi gên cia da ou tor ga, a entidade não so freu
pena con for me se ve ri fi ca na in for ma ção pro ce den te
do Setor Ju rídico, so bre pro ces sos de apu ra ção de
infração.
9 – De acor do com a in for ma ção do Se tor Téc nico de nº 015/91, a emissora encontra-se operan do
den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo rem atribuídas.
10 – É re gu lar a si tu a ção pe ran te o Fis tel con soan te con sul ta on line no ter mi nal, nes ta data.
11 – Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vigência da ou tor ga de ve rá ser renovado a partir d e
16-11-91, ten do em vis ta a data da pu bli ca ção da Porta ria de per mis são no DOU (fl. 43).
Conclusão
Di an te do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri mento, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à co or dena ção de Ou tor gas do DNPV, para sub mis são do assun to ao Sr. Di re tor do DNPV.
É o pa re cer,sub-censura .
Flo ri a nó po lis, 19 de agos to de 1991. – Else Lu iza Ra usch, Assist. Ju rí di co.
(À Co mis são de Edu ca ção.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 104, DE 2000
(Nº 285/99 na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que renova a con cessão deferida à Rá dio Pomerode Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de radiodifusão sonora em onda mé dia na ci da de de Po mero de, Esta do de San ta Ca ta ri na.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o Decre to s/nº, de 25 de ou tu bro de 1995, que re no va por
dez anos, a par tir de 3 de ju nho de 1992, a con ces são
deferida à Rá dio Po me ro de Ltda. para ex plo rar, sem
direito de exclusividade, ser vi ço de ra di o di fu são sono ra em onda mé dia na ci da de de Po me ro de, Esta do
de San ta Ca ta ri na.
Art. 2º Este Decreto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
MENSAGEM Nº 1.161, DE 1995
Senhores Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 1º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, subme to à apre ci a ção de Vos sas Excelências, acom pa-
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nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, Interino, o ato cons tan te do De cre to de 25 de ou tu bro de 1995, que “Reno va a con ces são da Rá dio Po me ro de Ltda., para explo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Po me ro de, Esta do de San ta Ca ta ri na”.
Brasília, 31 de outubro de 1995. – Fernando
Henrique Cardoso.
E. M. Nº 72/MC
Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 1995
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso
Processo
Admi nistrativo
nº
29820.000170/92-69, em que a Rádio Pomerode
Ltda., concessionária do ser vi ço de ra di o di fu são sono ra em onda mé dia, na ci da de de Po me ro de, Esta do
de San ta Ca ta ri na, so li ci ta re no va ção do pra zo de vigên cia de sua con ces são por mais dez anos.
2 – A con ces são em apre ço foi ou tor ga da à so cie da de pela Por ta ria nº 112, de 2 de ju nho de 1982, publi ca da no Diá rio Ofi ci al do dia 3 sub se qüen te, data
em que co me çou a vi go rar a re fe ri da ou tor ga, sen do o
pra zo re si du al man ti do pelo De cre to de 10 de maio de
1991, de ven do sua re no va ção, caso de fe ri da, ocor rer
a par tir do dia 3 de ju nho de 1992.
3 – Escla re ço que a en ti da de pas sou a con di ção
de con ces si o ná ria em ra zão de au men to de po tên cia,
autorizado para a sua emissora, conforme EM nº
140/87-GM, de 21 ju lho de 1987.
4 – O pedi do de renovação en con tra-se ins tru ído de acor do com a le gis la ção em vi gor e a emis so ra
está fun ci o nan do den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas
a ela atri bu í das por este Mi nis té rio.
5 – Nos ter mos do § 3º, do art. 223 da Cons ti tu ição, o ato de re no va ção so men te pro du zi rá efe i tos lega is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, para
onde de ve rá ser re me ti do o pro ces so ad mi nis tra ti vo
permanente, que esta acom pa nha.
Res pe i to sa men te, –Fer nan do Xa vi er Fer re i ra,
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções Inte ri no.
DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1995
Renova a concessão da Rádio Po merode Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Pomerode, Estado de Santa
Catarina.
O Pre si den te da República, no uso das atri bu ições que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De-
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cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
29820.000170/92-69, de cre ta:
Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 3 de ju nho de 1992, a con ces são defe ri da à Rá dio Po me ro de Ltda., pela Por ta ria nº 112,
de 2 de ju nho de 1982, sen do man ti do o pra zo re si dual da outorga pelo De cre to de 10 de maio de 1991,
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Po me ro de, Esta do de San ta Ca ta ri na.
Parágrafo único. A exploração do ser vi ço de radi o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Tele co mu ni cações, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.
Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º, do art. 223 da Cons ti tu i ção.
Art. 3º Este de cre to en tra em vigor na data de
sua pu bli ca ção.
Bra sí lia, 25 de ou tu bro de 1995; 174º da Independência e 107º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Fer nan do Xa vi er Fer re i ra .
PARECER CONJUR Nº 3.604/95
Referência– Pro ces so nº 29821.000170/92
Origem
– DRMC/SC
Interessada – Rá dio Po me ro de Ltda.
Assunto – Re no va ção de ou tor ga
Con clu são– Pelo de fe ri men to.
Reexaminando o pre sen te pro ces so mante nho
as con clu sões do Pa re cer nº 1.443/94 (fls. 48), emiti do por esta Con sul to ria Ju rí di ca.
A re querente, Rá dio Pomerode Ltda., recebeu
per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são sono ra em onda mé dia, na ci da de de Po me ro de, Esta do
de San ta Ca ta ri na, atra vés da Por ta ria nº 112, de 2 de
ju nho de 1982, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União
de 3 de se guin te, pas san do a con di ção de con ces si oná ria, por ter sido au to ri za do o au men to de potência
de sua emissora, conforme mencionado no parecer
que ora se ra ti fi ca.
A ou to ga em ques tão en trou em vi gor em 3 de
maio de 1982, data da pu bli ca ção da res pec ti va Porta ria de Per mis são no Diá rio Ofi ci al da União, de vendo a sua re no va ção ocor rer a par tir de 3 de maio de
1992.
No que se re fe re ao qua dro so ci e tá rio foi aprova do pela Por ta ria nº 44, de 31 de ja ne i ro de 1985. A
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Por ta ria nº 69, de 20 de mar ço de 1987, apro vou o
pro cu ra dor da en ti da de.
Os men ci o na dos qua dros têm a se guin te composição:
Cotistas

Va lor – em cru ze i ros

Si e gri fi ed Lan ge

10.000.000,00

Ali dor Koch

10.000.000,00

Horst Ripp

10.000.000,00

Voll rad La em mel

7.500.000,00

Ro dol fo Si e wert

7.500.000,00

Ade mar Bu ett gen

2.500.000,00

Jor ge But te gen

2.500.000,00

Ge ren tes Si eg fri ed Lan ge
Vol rad La em mel
Pro cu ra dor Rene Eske i sen

Opino pelo deferimento do pleito, su gerindo a
remessa dos au tos ao Senhor Consultor Jurídico,
que os submeterá ao Senhor Ministro das Co mu nicações, com vistas ao seu encaminhamento a o
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, autoridade com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do pedi do.
Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apreciada
pelo Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do dis pos to no
§ 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.
Bra sí lia, 29 de agos to de 1995. – Zil da Be a tris
Sil va de Cam pos Abreu, Assis ten te Ju rí di co.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 105, DE 2000
(Nº 290/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que renova a con cessão da Rádio Cultura de Pederneiras
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de radiodifusão sonora em onda média na ci da de de
Pe der ne i ras, Esta do de São Paulo.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o Decre to s/nº, de 27 de maio de 1998, que re no va por dez
anos a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rádio Cultura de Pederneiras Ltda. para explorar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
sonora em onda média na cidade de Pederneiras,
Esta do de São Pa u lo.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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MENSAGEM Nº 674, DE 1998
Senhores Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, subme to à apre ci a ção de Vos sas Excelências, acom panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do Decre to de 27 de maio de 1998, que “Re no va a con cessão da Rá dio Cul tu ra de Pe der ne i ras Ltda., para explo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Pe der ne i ras, Esta do de São Pa u lo”.
Bra sí lia, 5 de ju nho de 1998. – Fer nan do Hen rique Car do so.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 157/MC, DE 20 DE
MAIO DE 1998. DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Submeto à apreciação de Vos sa Exce lên cia o
in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 50830.001452/93,
em que a Rá dio Cul tu ra de Pe der ne i ras Ltda. so li ci ta
re no va ção da con ces são para ex plo rar ser vi ço de radi o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Peder ne i ras, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Porta ria MVOP nº 536, de 4 de ju nho de 1951, re no va da
nos ter mos do De cre to nº 91.665, de 20 de se tem bro
de 1985, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 23
sub se qüen te, por dez anos, a par tir de 1º de maio de
1984, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo
De cre to de 10 de maio de 1991.
2 – Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
amparado juridicamente, considerando as dis po sições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho d e
1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro d e
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como defe ri dos os pedi dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gência da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, admi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mesmo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.
3 – Com es sas ob ser va ções, lí ci to é con clu ir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não determinam, necessariamente, a ex tinção do servi ço
prestado, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul timado.
4 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato correspondente deverá as sinalar que a re no vação ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1994.
5 – Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la-
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men to. De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sunto à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na cio nal, em cum pri men to ao § 3º do arti. 223 da Cons tituição.
Res pe i to sa men te, – Luiz Car los Men don ça de
Barros, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Cul tura de Pederneiras Ltda., para explorar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
média, na cidade de Pederneiras, Estado
de São Paulo.
O Pre si den te da República, no uso das atri bu ições que lhe con fe rem os arts. 84 in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do Decre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
50830.001452/93 de cre ta:
Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rádio Cul tu ra de Pe der ne i ras Ltda., outorgada pela
Por ta ria MVOP nº 536, de 4 de ju nho de 1951, re nova da pelo De cre to nº 91.665, de 20 de se tem bro de
1985, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo
De cre to de 10 de maio de 1991, para ex plo rar, sem dire i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Pe der ne i ras, Esta do de
São Pa u lo.
Parágrafo único. A exploração do ser vi ço de radi o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Tele co mu ni cações, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.
Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.
Bra sí lia, 27 de maio de 1998; 177º da Inde pendência e 110º da República – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Luiz Car los Men don ça de
Barros.
PARECER JURÍDICO Nº 1.155/96
Referência: Pro ces so nº 50830.001452/98
Origem: DRMC/SPO
Assunto: Re no va ção de Ou tor ga
Interessada: Rá dio Cul tu ra de Pe de ne i ras Ltda.
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Ementa: Con ces são para exe cu tar ser vi ço de ra di oifusão sonora, cujo prazo teve seu termo final e m
1-5-94;
– Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te:
– Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ce tá ria.
Con clu são: Pelo de fe ri men to
A Rá dio Cul tu ra de Pederneiras Ltda., con cessionária do serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na cidade de Pederneiras, Estado d e
São Paulo, requer re no va ção do prazo de vigência
de sua concessão, cujo ter mo fi nal ocor reu em 1º
de maio de 1994.
I – Os Fatos
1 – Me di an te Por ta ria MVOP nº 536 de 4 de junho de 1951, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de
15 subseqüente, foi outorgada permissão à Rádio
Cul tu ra de Pe der ne i ras Ltda. para exe cu tar, na ci da de
de Pe der ne i ras, Esta do de São Pa u lo ser vi ço de ra diodifusão so no ra em onda mé dia de âm bi to lo cal.
2 – A ou tor ga em apre ço foi re no va da em duas
oportunidades, sendo a primeira pela Portaria nº
1.064 de 19 de se tem bro de 1974 pu bli ca da noDiá rio
Oficial da União de 24 sub se qüen te e a se gun da pelo
De cre to nº 91.665 de 20 de se tem bro de 1985 pu blica do no Diá rio Ofi ci al de 23-9-85, já na con di ção de
concessionária, por ter obtido aumento de potência
da es ta ção.
3 – Cum pre res sal tar que du ran te o úl ti mo período de vigênia da outorga, a entidde não sofreu
qualquer penalidade, nem tampouco foi advetida,
conforme se verifica na informação do se tor Ju rí di co
da Seção de Fiscalização des ta Delegacia cons tante de fl. 61.
Ain da de acor do com a re fe ri da in for ma ção, encontra-se em andamento o Processo Adminis tra ti vo
de Apu ra ção de Infra ção nº 50.830.000183/94, ins tau ra do por ter a en ti da de co me ti do ir re gu la ri da des na
execução do ser vi ço de ra di o di fu são o qual é con cessionária.
II – Do Mé ri to
4 – O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117 de 27 de agosto de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o Ser vi ço
de Radiodifusão Sonora e 15 (quinze) anos para o
Ser vi ço de Te le vi são, que po de rão ser re no va dos por
períodos su cessivos e iguais (Art. 33 § 3º), períodos
es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (Art. 223 § 5º).
5 – De acor do com o art. 4º da Lei nº 5.785 de 23
de ju nho de 1972 as en ti da des que de se ja rem a re no-
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va ção do pra zo de suas ou tor gas de ve rão di ri gir reque ri men to ao ór gão com pe ten te no pe río do com preen di do en tre o 6º(sex to) e o 3º(ter ce i ro) mês an te ri or
ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.
6 – A outor ga ori gi ná ria da con ces são em apreço foi re no va da au to ma ti ca men te até 1º de maio de
1974, con for me de ter mi na do no in ci so III do art. 1º da
Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, mo ti vo pelo qual
o pra zo de vi gên cia da ou tor ga pas sou a ser con ta do
a par tir da que la data, por pe río dos su ces si vos de 10
(dez) anos.
7 – Por con se guin te, a re no va ção aqui ple i te a da
de ve rá ocor rer a par tir de 1º de maio de 1994, sen do
que os efeitos jurídicos da outorga fo ram man ti dos
pelo pra zo re si du al, con for me dis pos to no De cre to de
10 de maio de 1991, publicado no Diá rio Ofi ci al do
dia 13 subseqüente.
8 – O pe di do de renovação da ou tor ga ora em
exame foi protocolizado nesta Delegacia em 16 de
no vem bro de 1993, den tro, pois, do pra zo le gal (fl. 01)
9 – A re que ren te tem seus qua dros, so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pelo Poder Con ce den te com a seguin te cons ti tu i ção:
Cotistas

Cotas

Ma ria José Ro zan te Al Ahj

130

1.547.118,30

Va lor CR$

Cel so Car los Al Haj

35

416.531,85

Edval do Ai Haj

35

416.531,85

Total

200

Cargo

Nome

Diretor-Gerente

Ma ria José Ro zan te Ai Ahj

2.380.182,00

10 – A emis so ra se en con tra ope ran do re gu larmen te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe foram atribuídas, conforme laudo de vistoria de fls.
18/20 e in for ma ção do Se tor de Enge nha ria cons tante de fls. 34/37 e 59.
11 – Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal e Ra di o difu são ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di rigen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo art. 12
e seus pa rá gra fos do De cre to-Lei nº 236, de 28 de feve re i ro de 1967.
12 – É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria peran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fl. 60.
13 – Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vigên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 1º
de maio de 1994, tendo em vista a manutenção d o
pra zo de ou tor ga por De cre to de 10 de maio de 1991.
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Conclusão
Do exposto, con cluímos pelo deferimento do
pedido, su gerindo o encaminhamento dos autos à
consideração do Sr. Delegado DMC/SPO, para poste ri or re mes sa ao De partamento de Fiscalização e
Ou tor gas para pros se gui men to.
É o pa re cer sub-censura .
Setor Jurídico 31-10-96. – Milton Aparecido
Leal, Assisten te Ju rí di co.
1) De acor do
2) Enca mi nhe-se o pro ces so ao De par ta men to
de Fis ca li za ção e Ou tor gas para pros se gui men to.
São Pa u lo, 4 de de zem bro de 1996. –Eduardo
Graziano, De le ga do.
(À Co mis são de Edu ca ção. )

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 106, DE 2000
(Nº 292/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que renova a con cessão da Fundação Educacional Sant’Ana
para ex plo rar ser vi ço de radiodifusão sonora em onda mé dia na ci da de de Ca i có,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o Decre to s/nº, de 24 de no vem bro de 1998, que re no va
por dez anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a
con ces são da Fun da ção Edu ca ci o nal Sant’Ana para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de radi o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca -i
có, Esta do do Rio Gran de do Nor te.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
MENSAGEM Nº 1.487, DE 1998
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, subme to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia, acom pa nhado de Exposição de Motivos do Senhor Mi nistro d e
Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De creto de 24 de no vem bro de 1998, que “Re no va a concessão outorgada à Fun dação Edu cacional
Sant’Ana, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so nora em onda mé dia, na ci da de de Ca i có, Esta do do Rio
Gran de do Nor te”.
Bra sí lia, 27 de no vem bro de 1998. – Fer nan do
Henrique Cardoso.
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EM Nº 289/MC
Bra sí lia, 11 de no vem bro de 1998
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o
in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53780.000033/93,
em que a Fun da ção Edu ca ci o nal Sant’Ana so li ci ta reno va ção da con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra diodifusão sonora em onda mé dia, na ci da de de Ca i có,
Esta do do Rio Gran de do Nor te, ori gi na ri a men te ou torgada à Emissora de Educação Rural Ltda. conforme
De cre to nº 1.240, de 25 de ju nho de 1962, trans fe ri da
para a re que ren te pelo De cre to nº 82.787, de 4 de dezem bro de 1978, e re no va da, por dez anos, a par tir de
1º de no vem bro de 1983, pelo De cre to nº 89.534, de 9
de abril de 1984, publicado no Diá rio Ofi ci al da União
em 10 se guin te, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi manti do pelo De cre to de 10 de maio de 1991.
2 – Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
amparado juridicamente, considerando as dis po sições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho d e
1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro d e
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como defe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gência da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad mi ti do o fun ci o na men to precário das es ta ções, mesmo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.
3 – Com es sas ob ser va ções, lí ci to é con clu ir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de termi nam, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço pres tado, po den do o pro ces so de re no va ção ser ul ti ma do.
4 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato correspondente deverá assinalar que a re no vação ocor re rá a par tir de 1º de no vem bro de 1993.
5 – Nessa con for mi da de, e em observância ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la mento, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à supe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci são
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Res pe i to sa men te, – Luiz Car los Men don ça de
Barros, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à
Fundação Educacional Sant’Ana, para
explorar ser viço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Cai có,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.
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O Pre si den te da República, no uso das atri bu -i
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do Decre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
53780.000033/93, de cre ta:
Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con cessão da Fundação Educacional Sant’Ana, outorgada
pelo De cre to nº 1.240, de 25 e ju nho de 1962, e re nova da pelo De cre to nº 39.534, de 9 de abril de 1984,
cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do con for me
De cre to de 10 de maio de 1991, para ex plo rar, sem dire i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda média, na cidade de Ca i có, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.
Parágrafo único. A exploração do ser vi ço de radi o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este de cre to,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Tele co mu ni cações, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.
Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so nos ter mos do § 3º
do art. 223 da Cons ti tu i ção.
Art. 3º Este de cre to en tra em vigor na data de
sua pu bli ca ção.
Bra sí lia, 24 de no vem bro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Luiz Car los Men don ça de
Barros.
PARECER CONJUR/MC Nº 579/98
Referência: Pro ces so nº 53780.000033/93
Origem: De le ga cia do MC no Esta do do Rio Gran de
do Nor te
Interessada: Fun da ção Edu ca ci o nal Sant’Anna
Assunto: Re no va ção de ou tor ga
Ementa: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di odi fu são so no ra em onda mé dia, cujo prazo teve seu
ter mo em 1º-11-93.
Pedido apresentado tem pestivamente. Regulares a
situação téc ni ca e a vida societária.
Conclusão: Pela ratificação do Parecer Jurídico n º
030/94 – DMC/RN, que concluiu favoravelmente a o
requerido.
Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no vação de con ces são for mu la do pela Fun da ção Edu ca cio nal Sant’Ana, con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o difusão sonora em onda média, na cidade de Cai có,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.
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2 – A concessão em apreço foi originalmente
ou tor ga da à Emis so ra de Edu ca ção Ru ral Ltda., conforme Decreto nº 1.240, de 25 de junho de 1962,
transferida para a Fundação Edu ca ci o nal Sant’Ana
me di an te De cre to nº 82.787, 4 de de zem bro de 1978,
e re no va da, por dez anos, a par tir de 1º de no vem bro
de 1983, pelo Decreto nº 89.534, de 9 de abril de
1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 10 seguinte, cujo prazo residual da outorga foi manti do
pelo De cre to de 10 de maio de 1991.
3 – O as sun to foi ob je to de aná li se pela De le gacia do MC no Eta do do Rio Gran de do Nor te, ten do
aque la De le ga cia con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to,
consoante Pa re cer Ju rí di co nº 30/94, fls. 45, dos au tos. Com ple men tan do as in for ma ções con ti das no referenciado parecer, acrescento que a entidade teve
apro va do pela Por ta ria nº 12, de 24 de ju nho de 1996
o nome do Sr. Ja i me Vi e i ra Ro cha para o car go de Dire tor-Presidente, pas san do a ser as sim cons ti tu í do o
qua dro di re ti vo:
Diretor-Presidente:
Diretor-Vice-Presidente:
Diretores-Assistentes:

Ja i me Vi e i ra Ro cha
Au sô nio Tér cio de Ara ú jo
João Agri pi no Dan tas
Au sô nio de Ara ú jo Fi lho
Antenor S. de Araújo
Di re tor das Emis so ras:
Au sô nio Tér cio de Ara ú jo
4 – A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785,
de 1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o
pedido de sua renovação foi apresentado na forma
de vi da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.
5 – Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
de fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pecti va con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o funci o na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou torgados e não renovados em tempo hábil, con clu indo-se, dessa forma, que a terminação do pra zo da
con ces são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to
ou a lon go pra zo, não de ter mi nam, ne ces sa ri a men te,
a ex tin ção do ser vi ço pres ta do.
6 – Isto pos to, man te nho o en ten di men to do cita do Pa re cer, pro pon do o en ca mi nha men to dos pre sen tes au tos ao Exmo. Sr. Mi nis tro de Esta do das Comunicações, acompanhados de mi nu ta dos atos de
renovação cor res pon den tes – Expo si ção de Mo ti vos
e Decreto – co m vistas ao encaminhamento para o
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, au tori da de com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do pe di do.
7 – Poste ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dis põe
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o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de
re no va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.
Bra sí lia, 17 de agos to de 1998. – Zil da Be a triz
Sil va de Cam pos Abreu, Advo ga da.
De acor do. À con si de ra ção da Sra. Co or de nado ra-Geral de Assun tos Ju rí di cos de Comunicações.
Bra sí lia, 17 de agos to de 1998. – Ma ria da Glória Tuxi F. dos Santos , Co or de na do ra.
Apro vo. Sub me to ao Se nhor Con sul tor Ju rí di co.
Bra sí lia, 17 de agos to de 1998. –Adal zi ra França So a res de Luc ca , Co or de na do ra-Geral de Assuntos Jurídicos de Co mu ni ca ções.
Des pa cho Con jur/MC nº 746/98
Ado to o Pa re cer Con jur/MC nº 579/98, que conclui pelo de fe ri men to do pe di do de re no va ção do prazo de vi gên cia da con ces são ou tor ga da à Fun da ção
Edu ca ci o nal Sant’Ana, para ex plo rar ser vi ço de ra di odi fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Ca i có,
Esta do do Rio Gran de do Nor te. Re me tam-se os autos, acom pa nha dos de mi nu tas de Expo si ção de Moti vos e De cre to, à con si de ra ção do Exmo. Se nhor Ministro, com vis tas ao en ca mi nha men to para o Excelen tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Bra sí lia, 19 de agos to de 1998. – Antônio Domin gos Te i xe i ra Be dran, Con sul tor Ju rí di co.
(À Co mis são de Edu ca ção.)

PARECER
PARECER Nº 502, DE 2000
(Da Co mis são Di re to ra)
Redação final do Pro je to de Reso lução nº 29, de 2000
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 29, de 2000, que au to ri za
a União a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no com
o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID,
no va lor equi va len te a até US$185,000.00 (cen to e oiten ta e cin co mi lhões de dó la res nor te-americanos),
de principal, des tinada ao financiamento parcial d o
Projeto de Profissionalização de Trabalhadores d a
Área de Enfer ma gem (PROFAE).
Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de maio de
2000. – Ge ral do Melo, Pre si den te – Carlos Pa tro cínio, Re la tor – Edu ar do Su plicy – Lú dio Co e lho.
ANEXO AO PARECER Nº 502, DE 2000
Faço saber que o Senado Fe deral aprovou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Regi men to Inter no, promul go a se guin te
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RESOLUÇÃO Nº , DE 2000
Autoriza a União a contratar ope ração de cré di to ex ter no com o Ban co Interamericano de Desenvolvimento – BID,
no
valor
equivalenbte
a
até
US$185,000,000.00 (cen to e oi ten ta e cinco mi lhões de dó la res nor te-americanos),
de principal, destinada ao financiamento
parcial do Projeto de Profissionalização
de Trabalhadores da Área de Enfermagem (PROFAE).
O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a União au to ri za da, nos ter mos da Reso lu ção nº 96, de 1989, res ta be le ci da pela Re so lu ção
nº 17, de 1992, am bas do Se na do Fe de ral, a con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ban co Inte ra me rica no de De sen vol vi men to – BID no va lor equi va len te
a até US$185,000,000.00 (cen to e oi ten ta e cin co milhões de dó la res nor te-americanos).
Parágrafo único. A ope ra ção de cré di to ex ter no
au to ri za da nes te artigo destina-se ao financiamento
par ci al do Pro je to de Pro fis si o na li za ção de Tra ba lhado res da Área de Enfer ma gem (PROFAE).
Art. 2º A ope ra ção de cré di to ex ter no au to ri za da
apre sen tar as se guin tes ca rac te rís ti cas:
I – mu tuá rio: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
II – mutuante: Ban co Inte ra me ri ca no de De senvolvimento (BID);
III – ór gão exe cu tor: Mi nis té rio da Sa ú de;
IV
–
valor:
equivalente
a
até
US$185,000,000.00 (cen to e oi ten ta e cin co mi lhões
de dó la res nor te-americanos), de principal;
V – mo da li da de: ces ta de mo e das;
VI – de sem bol so: qua tro anos;
VII – amor ti za ção: par ce las se mes tra is e con secutivas, de valor aproximadamente iguais, ven cendo-se a pri me i ra seis me ses a par tir da data pre vis ta
para o de sem bol so fi nal e a úl ti ma o mais tar dar vin te
e cin co anos após a as si na tu ra do Con tra to;
VIII – ju ros: exi gi dos, se mes tral men te, cal cu lados com base no cus to de cap ta ção do BID para empréstimos qua li fi ca dos apu ra dos du ran te os seis me ses an te ri o res aos res pec ti vos ven ci men tos, acres cidos de uma margem ra zoá vel, ex pres sa em termo s
de uma por cen ta gem anu al, para co ber tu ra de des pesas ad mi nis tra ti vas;
IX – comissão de crédito: exigida se mes tralmen te nas mes mas da tas do pa ga men to dos ju ros e
calculada com base na taxa de 0,75% a.a. (se ten ta e
cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre o sal do não
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desembolsado do em préstimo, entrando em vigor
ses sen ta dias após a as si na tu ra do Con tra to;
X – re cur sos para ins pe ção e su per vi são ge ral:
1,0% (um por cen to) do va lor do em prés ti mo, de sembolsados em prestações trimestrais, tanto quanto
pos sí vel igua is.
Art. 3º A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal irá anali sar, como con di ção para a for ma li za ção do ins trumen to con tra tu al, o cum pri men to, por par te do Mi nisté rio da Sa ú de, das se guin tes con di ci o na li da de me dian te in clu si ve ma ni fes ta ção pré via a do Ban co Inte ramericano de Desenvolvimenteo (BID), quan do for o
caso:
I – apro va ção de mi nu ta de Con vê nio a ser ce lebra do en tre o ór gão exe cu tor e a agên cia en car re gada da co or de na ção da aqui si ção, con tra ta ção e ad ministração de serviços de consultoria, bens e outros
ser vi ços do Pro je to;
II – apro va ção da mi nu ta do Re gu la men to Opera ci o nal do Pro je to;
III – apro va ção da mi nu ta dos ins tru men tos ju rídicos a serem fir mados pelo órgão executor e a s
agên ci as re gi o na is, em cuja área de atu a ção se concentram pelo menos 50% (cinqüenta por cento) d o
número de trabalhadores da área de enfermagem
que se rão ca pa ci ta dos no âm bi to do Com po nen te I do
Projeto (qua li fi ca ção pro fis si o nal e escolarização d e
trabalhadores);
IV – apro va ção da mi nu ta do ins tru men to ju rí dico a ser as si na do en tre o ór gão exe cu tor e a en ti da de
que irá as su mir a exe cu ção do Sub com po nen te I e do
Componente II (ca pa ci ta ção de do cen tes).
Art. 4º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
qua ren ta dias, con ta do da data de sua pu bli ca ção.
Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Expediente lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de
De cre to Le gis la ti vo nºs 100 a 106, de 2000, que acabam de ser li dos, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na do
de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, § 1º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do com o art. 122,
II, ”b“, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber emendas, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a Co missão de Edu ca ção.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Conce do a pa la vra a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
peço a minha inscrição para uma comunicação ina diá vel no mo men to opor tu no. Entre tan to, re co nhe ço
que o Se na dor Pa u lo Har tung ha via che ga do pri me i ro
e tem pre ce dên cia.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V. Exª
será aten di do na pror ro ga ção da Hora do Expediente.
O SR. PAULO HARTUNG(PPS – ES) – Pela ordem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patro cí nio) – Com
a pa la vra V. Exª, pela or dem.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Pela ordem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, não
há con fli to en tre o ple i to do Se na dor Edu ar do Su plicy
e o que vou apre sen tar. Re que i ro, nes ta ses são, inscri ção para a Li de ran ça do PPS, a fim de que o Se nador Ro ber to Fre i re, Pre si den te do nos so Par ti do, faça
uma co mu ni ca ção im por tan te a este Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V.
Exª será aten di do, emi nen te Se na dor Pa u lo Har tung,
na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Há
ora do res ins cri tos.
Concedo a palavra ao ilustre Senador Moreira
Men des. V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nuncia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com gran de satis fa ção que uso da tri bu na des ta Casa, nes ta ma nhã
de quin ta-feira, para re gis trar um fato im por tan tís si mo
para o meu Esta do – Ron dô nia. Tra ta-se da vi si ta do
Ministro das Minas e Energia, Rodolpho Touri nho
Neto a Ron dô nia nos dias 12 e 13 des te mês, o que
ocor reu após cer ca de um ano de pre pa ra ção. Hou ve
vá ri os con ta tos com di ver sos es ca lões da Re pú bli ca,
re mo ção de obs tá cu los po lí ti cos, acer tos de con tratos, en ten di men tos en tre em pre sas pri va das, como a
Eletronorte e a Ele tro brás, além da com pa ti bi li za ção
da agen da mi nis te ri al, após ven ci das toda sor te de dificuldades.
A vi si ta ini ci ou-se no dia 12 do cor ren te, ten do o
Ministro participado de várias solenidades, como a
ina u gu ra ção do pré dio que abri ga o cen tro de ope rações do sis te ma de trans mis são de ener gia do Esta do
na ci da de de Por to Ve lho.
Na que la oca sião, o Mi nis tro ofi ci a li zou o lan çamen to do pro gra ma Luz do Cam po em nos so Esta do,
as si nou vá ri os acor dos e ins tru men tos le ga is en tre os
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qua is des ta co o con tra to para a construção do sis tema de trans mis são em 230kw de Por to Ve lho a Rio
Bran co, no Acre, com o ra mal de 138kw para Gu a jará-Mirim, o con tra to de con sul to ria para os pro je tos de
engenharia do sis te ma de trans mis são Acre/Ron dônia, o acor do de im ple men ta ção do pro je to do ga sodu to Uru cu/Por to Ve lho, que vai tra zer o gás de Uru cu
para gerar energia limpa e ecologicamente corre ta
para os Esta dos de Ron dô nia e Acre, o con tra to en tre
a Eletronorte e a Termonorte II, produtora in de penden te que, por meio de uma ter mo e lé tri ca, mo vi da inicialmente a di esel e posteriormente com o gás de
Urucu, vai gerar 340.000kw, o que significa qua se o
tri plo da po tên cia hoje ins ta la da em Ron dô nia. Au to rizou, ain da, o Mi nis tro o lan ça men to dos edi ta is para a
com pra dos ma te ri a is e equi pa men tos para o sis te ma
de trans mis são Por to Ve lho-Rio Bran co e ain da energi zou o sis te ma de trans mis são Ji-Paraná/ Ro lim de
Moura, tam bém no in te ri or do Esta do, au to ri zan do as
obras do sis te ma de trans mis são Ji-Paraná/Vi lhe na, o
que vai pos si bi li tar, em fu tu ro não mu i to dis tan te, a in terligação de Acre e Rondônia ao sistema nacional d e
trans mis são, o que sig ni fi ca a re den ção de fi ni ti va desses dois Esta dos no que se re fe re à ener gia elé tri ca.
Sr. Presidente, digo que valeu mui to a pena
para os ron do ni en ses, por que, en tre os mu i tos be nefícios advindos dessas ações, destaco o Progra ma
Luz no Cam po, anun ci a do pelo Mi nis tro, que virá fi xar
o produtor rural no campo, dan do-lhe opor tu ni da de
de dis por de ener gia elé tri ca em sua pro pri e da de, evitan do, as sim, o êxo do ru ral e a pro li fe ra ção dos bolsões de po bre za nas áre as ur ba nas.
Informo que Rondônia hoje é um Estado que
tem seis ou sete Mu ni cí pi os com a to ta li da de da sua
área ru ral ser vi da por ener gia elé tri ca. O Pro gra ma
Luz no Cam po, anun ci a do pelo Mi nis tro e com a contrapartida do Go ver no do Esta do, vai possi bi li tar que
ao final de três anos tenhamos conseguido colocar
ener gia ru ral para qua se 80% de to das as pro pri e dades ru ra is do Esta do, o que, para Ron dô nia, é um suces so ab so lu to e um avan ço, con si de ran do tratar-se
de um Esta do ain da novo. Digo mais, Sr. Pre si den te:
a Ele tro nor te, que co bre hoje 92% da dis tri bu i ção da
transmissão da ener gia, pas sa rá a cobrir 100% do
Estado, po dendo, desse modo, fazer inter li ga ções
com todas as comunidades. Até o final do próxi mo
ano, deverá es tar con clu í da a linha de transmissão
Ji-Paraná/Vilhena e Porto Velho/Abu nã/Gu a jará-Mirim, de modo a aten der todo o Esta do e tam bém
o Esta do vi zi nho, o Acre.
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Essa dis po ni bi li da de de ener gia será um gran de
atra ti vo para as in dús tri as que pre ten dem se ins ta lar
na re gião, ge ran do, com isso, mais em pre gos, mais
ren da e mais im pos tos, im pul si o nan do, des sa for ma,
toda a eco no mia.
Dan do con ti nu i da de à pro gra ma ção de sua vi sita, já na ci da de de Ji-Paraná, no cen tro do Esta do, no
sá ba do, dia 13, o Mi nis tro Tou ri nho par ti ci pou da so lenidade de autorização do lançamento dos editais
para a construção dos sis te mas Ji-Paraná/Vi lhe na e
da inauguração da linha de transmissão
Ji-Paraná/Ro lim de Mou ra. O Mi nis tro afir mou que ”o
problema da ener gia elé tri ca está de fi ni ti va men te solucionado em Ron dô nia“ e que o Go ver no Fe de ral vai
in ves tir, nos pró xi mos qua tro anos, no Pro gra ma Luz
no Cam po, algo em tor no de R$4 bi lhões em todo o
País, para facilitar o investimento tecnológico e me lho rar as ações do ho mem no cam po, por meio des se
magnífico programa.
Destacou ainda a sua preocupação com as
ques tões so ci a is e de se gu ran ça, dan do in for ma ções
so bre ou tro pro gra ma do seu Mi nis té rio, que pro mo ve
a me lho ria da qua li da de da ilu mi na ção pú bli ca. Esse
programa atin gi rá, nos pró xi mos me ses, pra ti ca mente to das as ci da des bra si le i ras, o que, além de ilu minar as ci da des, pro pi ci a rá uma re du ção nos cus tos da
iluminação pú bli ca em apro xi ma da men te 30%.
Sr. Presidente, as obras, contratos e serviços
anunciados pelo Sr. Ministro Ro dolpho Tourinho n o
Esta do de Ron dô nia, quan do da sua vi si ta, en tre um
in ves ti men to pú bli co e ou tro pri va do, so mam a quantia aproximada de R$1,4 bilhão a ser aplicado nos
pró xi mos três anos. Tra ta-se de um in ves ti men to fantás ti co para um Esta do como Ron dô nia.
O Sr. Mi nis tro tam bém par ti ci pou, no dia 13, sábado, do 2º Encontro Estadual do nosso partido, o
PFL, ocorrido no próprio Município de Ji-Paraná, a
que compareceram cerca de 1200 filiados,
pré-candidatos a vereadores e prefeitos no noss o
Estado.
Sr. Presidente, a esse propósito, ressalto que
deveremos estar presentes, nas próximas eleições,
nos cin qüen ta e dois mu ni cí pi os do Esta do, dis pu tan do
os ple i tos para ve re a dor, pre fe i to ou vi ce-prefeito – e,
em al guns de les, em coligação com ou tros par ti dos.
Participaram também do even to o Go ver na dor
José Bi an co e fi li a dos do PFL, opor tu ni da de em que
aplaudiram de pé o Sr. Mi nis tro de Esta do das Mi nas
e Ener gia pela sua vi si ta e pelo bri lho em pres ta do ao
nos so en con tro re gi o nal, bri lho este que po de ria ser
com par ti lha do com ou tros com pa nhe i ros do PFL que,
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con vi da dos, não pu de ram es tar pre sen tes, o que todos em Ron dô nia la men ta mos pro fun da men te.
Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, eu não po de ria dei xar de men ci o nar aqui a gra ti dão do povo de Ron dônia ao Mi nis tro Ro dolp ho Tou ri nho, de mons tra da pela
entrega pelo Vereador Leu do Buriti, do PFL de
Ji-Paraná, durante o encontro estadual do PFL, de
uma pla ca de re co nhe ci men to ao tra ba lho que S. Exª
vem re a li zan do em prol de Ron dô nia, prin ci pal men te
o de aca bar de fi ni ti va men te com o fan tas ma da fal ta
de ener gia elé tri ca.
Di an te des ses fa tos, pos so afir mar que a vi si ta
do Mi nis tro das Mi nas e Ener gia ao meu Esta do marcou definitivamente a História de Rondônia, marc o
comparado ape nas à ins ta la ção da li nha te le grá fi ca
pelo Marechal Cândido Rondon e à abertura d a
BR-364 durante o Governo Juscelino Ku bitschek,
haja vis ta que as obras e serviços anunciados pelo
emi nen te Mi nis tro, no ta da men te o ga so du to, li gan do
Urucum a Porto Velho, viabilizando o transporte d o
gás na tu ral da que la ba cia até a ci da de de Por to Ve lho
a fim de ali men tar a ter mo e lé tri ca que, nos pró xi mos
três anos, será construída, res ga tam definitivamente
o povo de Ron dô nia des se so fri men to com re la ção à
falta de energia elétrica e pos si bi li tam a sua en tra da
na era da in dus tri a li za ção, da agro in dús tria.
Por tan to, fica aqui este re gis tro, Sr. Pre si den te,
do nos so mais pro fun do agra de ci men to e re co nhe cimen to ao emi nen te Mi nis tro das Mi nas e Ener gia, Rodolp ho Tou ri nho.
Era o que eu ti nha a di zer.
Durante o discurso do Sr. Moreira
Men des, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Por permu ta com o Se na dor Ro ber to Saturnino, tem a pa lavra o Se na dor Pa u lo Sou to, por vin te minutos.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Presi den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta rei na ma nhã de
hoje de dois as sun tos. O pri me i ro, uma rá pi da co municação so bre duas emendas que hoje estou apresen tan do ao pro je to de cri a ção da Agên cia Nacional
de Águas. Essas emen das se re fe rem, ba si ca men te,
à ou tor ga do direito de uso de águas para trans po sição de um rio de do mí nio da União para ou tras ba cias, prevendo que essa ou tor ga só po de rá ser dada
me di an te apro va ção do Congres so Na ci o nal, ou vi dos
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os respectivos co mitês das bacias hi drográficas. A
se gun da emen da, re fe ren te à de li be ra ção do Con selho Nacional de Re cur sos Hí dri cos, diz res pe i to aos
projetos de aproveitamento de recursos hí dricos, a
car go do Con se lho, cu jas re per cus sões ex tra po lem o
âmbito dos Estados em que serão implantados, ca bendo ao Congresso Nacional so lu ci o nar, me di an te
resolução, os conflitos possíveis entre as Unida des
da Federação de correntes de obras de engenharia
nos rios com pre en di dos como bens da União e que
im pli quem re du ção ou pre ju í zo do flu xo hí dri co.
Trata-se de duas emendas ex tremamente impor tan tes, não ape nas pelo seu ca rá ter de mo crá ti co,
mas por que, sen do os rios bens de do mí nio da União,
nada mais justo que as decisões sobre os mesmo s
se jam, eu di ria, ra ti fi ca das pelo Con gres so Na ci o nal.
Re cen te men te, por oca sião de uma vi a gem ex tremamente proveitosa que fizemos, numa inici a ti va
mu i to fe liz do Sr. Mi nis tro Fer nan do Be zer ra, ve ri fi camos que praticamente todos os conflitos surgi dos
pela im plan ta ção des ses pro je tos que en vol vem in teres ses de Esta dos di fe ren tes, com ba ci as hi dro grá ficas di fe ren tes, ter mi nam sen do re sol vi dos pelo Congres so, no caso dos Esta dos Uni dos. Na que le país,
vale sa li en tar, os Esta dos têm po der so bre seus rios,
o que não acon te ce aqui.
Desse modo e justamente porque isso não
acontece, temos um mo ti vo a mais para que as de man das sur gi das en tre os Esta dos pela im plan ta ção
des ses pro je tos, que en vol vem in te res ses de po pu lações que de ve rão abrir mão, em prol das ge ra ções futu ras, de um bem tão im por tan te como a água, se jam
re sol vi das, di ri mi das por quem tem com pe tên cia para
tan to: o Con gres so Na ci o nal.
O Sr. José Edu ar do Du tra(Blo co/PT – SE) – V.
Exª me con ce de um aparte?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Con ce do o
apar te a V. Exª.
O Sr. José Eduardo Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Pa u lo Sou to, que ro pa ra be ni zar V. Exª pela
iniciativa, desde já declarando meu apo io à emen da
que ora apre sen ta. Sa be mos que ha ve rá pres sões no
sentido de que a criação da Agência Nacional d e
Águas é ur gen tís si ma e que, por tan to, ca be ria ao Senado apenas vo tar o pro je to como veio da Câ ma ra.
To da via, a ques tão que V. Exª abor da está na or dem
do dia, qual seja, a trans po si ção das águas do rio do
São Francisco – e saliente-se que a tese não vale
apenas para o São Francisco, mas para quaisquer
ou tros rios que ve nham, por ven tu ra, a ser trans postos –, suscitando a neces si da de de, já nes ta lei que
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ins ti tu i rá a Agên cia Na ci o nal de Águas, es ta be le cermos os dis po si ti vos le ga is que V. Exª apon ta, exa tamente para evitar que se continue discutindo essa
questão sem a de vi da e di re ta par ti ci pa ção do Congres so Na ci o nal. É fato que há uma Co mis são Especi al na Câ ma ra para es tu dar o as sun to, mas, do pon to
de vis ta prá ti co, le gal e, ain da, de res ga te do po der do
Con gres so Na ci o nal, até ago ra não há ne nhu ma legis la ção que ga ran ta essa com pe tên cia a esta Casa,
onde este as sun to re al men te tem que ser discutido,
até para se evi tar o que já es ta mos per ce ben do, ou
seja, o iní cio de um pro ces so de bar ga nha com Governadores de Estados que, em tese, ficariam mais
pre ju di ca dos, sem le var em con si de ra ção que este é
um processo que vai se prolongar por várias ge rações, não po den do, pois, ser fe i to ape nas por um Gover na dor que es te ja con jun tu ral men te à fren te da admi nis tra ção de um Esta do. Pa ra be ni zo V. Exª e, mais
uma vez, re a fir mo meu apo io in te gral à sua ini ci a ti va.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Mu i to obriga do pelo seu aparte.
Sr. Pre si den te, nada mais jus to do que so li ci tar a
audiência do Congresso Nacional para um tema de
tamanha im portância e que even tu al men te pode envol ver in te res ses de Esta dos di fe ren tes. Esta Casa é
o fó rum que le gi ti ma ria qual quer pro je to des sa na ture za, pro je to este que tem, sem dú vi da ne nhu ma, reper cus são na ci o nal.
Qu e ro de pronto di zer que não te nho, ab so lu tamen te, ne nhu ma po si ção pré-concebida con tra qualquer pro je to, mas – e até pela ex pe riên cia ad qui ri da,
ainda como calouro aqui no Congresso – tenho
apren di do que da qui po de rão sair as me lho res so luções para pro ble mas en vol ven do in te res ses e, eventu al men te, con fli tos en tre os Esta dos.
O se gun do tema que de se jo abor dar diz res pe-i
to a um fato que con si de ro im por tan te para o País, impor tan te para o meu Esta do: a con clu são de um empreendimento de mineração de urâ nio na re gião de
Ca i ti té, mi nha ter ra – e digo, com mu i to or gu lho, an tes
de ser mi nha, é a ter ra de um gran de bra si le i ro, de um
grande ba iano que, no mês de ju nho, será ho me nageado por este Congresso Na cional, o inesquecível
educador Anísio Teixeira.
A con clu são do pro je to de mineração de urâ nio
e pro du ção de yel low cake no Mu ni cí pio de Ca i ti té,
na Ba hia, por meio das Indús tri as Nu cle a res do Bra sil
– INB, em pre sa es ta tal res pon sá vel pelo ci clo do urânio no País, representa a auto-suficiência brasileira
para aten der às ne ces si da des de duas usi nas já insta la das (Angra I e II), bem como a pos si bi li da de efe ti-
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va de o Brasil participar do mercado internacional
des se com bus tí vel.
O Brasil havia deixado de produzir mi nério de
urâ nio com a pa ra li sa ção das ati vi da des em Cal das,
Mi nas Ge ra is, que se re ve la ram ab so lu ta men te an ti econômicas face aos novos preços internacionais d o
yel low cake. Pro je ta da para pro du zir a uma cus to de
US$40 a li bra, o em pre en di men to não re sis tiu à queda dos preços in ternacionais, que de um pico de
US$70,00 a libra caiu para os preços atua is entre
US$10 a 15 a li bra, re sul ta do so bre tu do da co lo ca ção
no mer ca do in ter na ci o nal das dis po ni bi li da des rus sas
an tes des ti na das a fi na li da des bé li cas.
A de ci são acer ta da do Governo brasileiro, em
1995, de con clu ir a cons tru ção da Usi na de Angra II –
o in ves ti men to já es ta va fe i to, se não fos se con clu í da
se ria um enor me pre ju í zo para o País -, ali a da à consta ta ção da in vi a bi li da de da ope ra ção do pro je to de mine ra ção em Mi nas Ge ra is, le vou o Go ver no a decidir
pela pro du ção de urâ nio por fon tes in ter nas, em vez
da im por ta ção. Com uma re ser va já co nhe ci da de 309
mil toneladas de trió xi do de urâ nio, que é a sex ta reser va mun di al, era ne ces sá rio de ci dir qual das duas
ja zi das prin ci pa is de ve ria ser ex plo ra da, se Ca i ti té, na
Ba hia (100.000 t), ou Ita ta ia, no Ce a rá.
O fato de a jazida baiana de Caitité e Lagoa
Real ser ex clu si va men te de urâ nio, en quan to a ja zi da
do Ce a rá é as so ci a da a fos fa to, tor nou o in ves ti men to
necessário para a produção de urânio qua tro ve zes
me nor que o ne ces sá rio para o da ja zi da ce a ren se,
determinando as sim a op ção pela ja zi da ba i a na, cujas re ser vas po de rão ser do bra das com no vos tra balhos de pes qui sa.
Des sa for ma, op tou-se pela im plan ta ção do proje to em Ca i ti té, já con clu í do ao fi nal de 1999 e pron to
para ser operado, dependendo exclusivamente d e
uma li cen ça de fi ni ti va de ope ra ção a car go do Iba ma,
já que a li cen ça prin ci pal, a car go da Co mis são Na ci onal de Energia Nu clear, já foi concedida. Cer ca d e
R$41 mi lhões fo ram in ves ti dos para a im plan ta ção do
pro je to de urâ nio, em sis te ma de turn key. O pro je to
será responsável pela produção de 400 toneladas
anu a is de trió xi do de urâ nio na for ma de yel low cake,
po den do che gar a 500 toneladas anu a is, sen do que
ini ci al men te 100 to ne la das se rão pro du zi das em Caldas, com mi né rio pro ve ni en te de Ca i ti té.
Para se ter uma idéia da qualidade do mi né rio
em re la ção à ja zi da que an tes era ex plo ra da no Brasil, o teor em Caetité é de 3.000 ppm, ou seja, cinc o
ve zes ma i or, pois não está as so ci a do a ou tros mi nera is, di mi nu in do a uti li za ção do áci do sul fú ri co no be-
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ne fi ci a men to. Além dis so, o mé to do de be ne fi ci a mento, deno mi na do li xi vi a ção em pilhas, semelhante a o
que é uti li za do em ja zi das de ouro, evi ta ope ra ção de
moagem e com isso reduz os cus tos com energia.
Tudo isso per mi ti rá a pro du ção a cus tos com pa tí ve is
com os atuais pre ços in ter na ci o na is, que são mui to
ba i xos. O bene fi ci a men to do mi né rio con sis te na li xivi a ção em pi lhas, ob ten ção do li cor, cla ri fi ca ção, extração por solventes, precipitação do diuranato d e
amô nia, fil tra ção e secagem.
O produto final, denominado de yellow cake,
con tém 83% de trió xi do de urâ nio.
A implantação da mineração e beneficiamento
de urâ nio em Ca i ti té é um im por tan te fa tor de de senvolvimento numa região do semi-árido baiano, respon sá vel por um fa tu ra men to anu al de mais de R$20
milhões, dos quais 30% aplicados em mão-de-obra,
com um ex pres si vo re fle xo na eco no mia lo cal. Além
dis so, a INB tem-se mos tra do ex tre ma men te pre o cupa da na sua in te gra ção com a co mu ni da de lo cal, crian do as sim um am bi en te mu i to fa vo rá vel ao de senvol vi men to do pro je to, que aliás cu i dou com todo ri gor
das ques tões re la ci o na das ao meio am bi en te.
A pro du ção in ter na de mi né rio de urâ nio a custos internacionais é um passo importantíssimo d o
Bra sil para do mi nar to das as fa ses do ci clo do combustível nu clear, por meio da INB, em pre sa es ta tal
que de tém o mo no pó lio des sas ati vi da des. Assim, o
Bra sil tem hoje im plan ta das as fa ses de mineração e
be ne fi ci a men to, re con ver são, fa bri ca ção de pas ti lhas
e mon ta gem do ele men to com bus tí vel. Em re la ção às
fases intermediárias, o País já detém a tecnologia
para re a li zar a con ver são (fase an te ri or ao en ri que cimento); en tretanto, a es ca la de con ver são no Brasil
não com pen sa os in ves ti men tos nes sa uni da de, cujo
pro du to sig ni fi ca ape nas 3% do cus to to tal da pro dução, op tan do por rea li zar es sas ope ra ções na Fran ça
e Ingla ter ra. Qu an to à ou tra fase, a do en ri que ci mento, im por tan tís si ma no ci clo, op tou-se por aban do nar
a tec no lo gia re sul tan te do acor do com a Ale ma nha e,
mediante con vê nio com o Cen tro Tec no ló gi co da Mari nha, de sen vol ver nos pró xi mos anos, em es ca la indus tri al, tec no lo gia já do mi na da em es ca la de la bo ratório.
Srªs e Srs. Senadores, como ficou aqui demons tra do, o Bra sil pos sui re ser vas de urâ nio su fi cien tes para sus ten tar o seu pro gra ma nu cle ar em andamento, inclusive a Usina Angra III, se o Gover no
de ci dir pela sua im plan ta ção. As suas re ser vas, bem
como o do mí nio de pra ti ca men te to das as fa ses do ciclo do com bus tí vel nu cle ar, per mi tem que o País exa-
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mine a opor tu ni da de de par ti ci par do mer ca do in ternacional, res pon sá vel pelo su pri men to a 400 uni dades es pa lha das em todo o mun do, algo em tor no de
US$16 bi lhões por ano, dos qua is US$4 bi lhões apenas com a co mer ci a li za ção do urâ nio. A par ti ci pa ção
do Bra sil nes se mer ca do é fa ci li ta da pela ade são do
nos so País ao Tra ta do de Não Pro li fe ra ção de Armas
Nu cle a res. Não vejo, pois, qual quer ra zão para que o
País não se de te nha nes sa pos si bi li da de, eliminado
al guns óbi ces que por ven tu ra exis tam.
Ao final deste pronunciamento, quero renovar
aqui o ape lo que fiz ao Mi nis tro José Sar ney Fi lho, do
Meio Ambi en te, para que o Iba ma tra te com a ur gência e a im por tân cia que o pro je to re quer, da sua li cença de fi ni ti va de ope ra ção, que está im pe din do o iní cio
de suas ati vi da des. O pro je to já tem a sua prin ci pal licen ça con ce di da, a car go da Co mis são Na ci o nal de
Ener gia Nu cle ar, e o pró prio Iba ma já con ce deu uma
li cen ça pro vi só ria para a la vra de 10.000 t, não ha vendo ra zão pla u sí vel para essa de mo ra, que está im putan do pre ju í zos des ne ces sá ri os ao País.
Srªs e Srs. Senadores, ten do em vis ta que o
País já pos sui duas usi nas em ope ra ção, cre io que a
au to-suficiência em mi né rio de urâ nio é um pas so decisivo para tornar essas usinas mais econômicas e
per mi tir que o País, que op tou na tu ral men te pela sua
utilização em fins pacíficos, pos sa do mi nar essa tecnologia, como acontece praticamente em to dos os
pa í ses mais adi an ta dos do mun do.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Antes de
con ce der a pa la vra ao pró xi mo ora dor, a Pre si dên cia
presta os esclarecimentos a respeito da indagação
formulada na sessão de ontem pelo Senador Lúcio
Alcân ta ra, que foi re ce bi da como uso da pa la vra para
questão de or dem para re cla ma ção quan to à ob servância do Regimento. A ques tão do Senador Lúcio
Alcântara se re fe re ao re que ri men to de au diên cia de
outra co mis são não in clu í da no des pa cho ini ci al de
dis tri bu i ção da Pre si dên cia com re la ção à tra mi ta ção
nas co mis sões téc ni cas.
Devo es cla re cer que o re que ri men to de au diência de co mis são que não te nha se ma ni fes ta do so bre
uma pro po si ção, com base no inciso I do art. 279 do
Regimento Interno, somente pode ser apresentado
nas hi pó te ses de adi a men to de dis cus são ou de vo tação de matéria já incluída em Ordem do Dia. A au diên cia de co mis são a que se re fe re o Se na dor Lú cio
Alcântara em seu pronunciamento, aque la re que ri da
quando a proposição en con tra-se ain da em fase de
instrução perante as comissões, tem por base re gi-
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men tal ou tro dis po si ti vo, o art. 255, in ci so II, item 12,
que dis põe, in ver bis:
Art. 255. A deliberação do Sena do
será:
..............................................................
II – mediante in clusão em Ordem do
Dia, quan do se tra tar de:
..............................................................
12 – re mes sa a de ter mi na da co mis são
de ma té ria des pa cha da a ou tra.
Por tan to, ba se ia-se na in ter pre ta ção do art. 255
e não do 279.
Essa modalidade de requerimento, que difere,
como se viu, das previstas nos arts. 279, inciso I, e
315, justifica-se por uma questão de economia processual, uma vez que antecipa uma providência, a
audiência de outra comissão, que, de outro modo,
sem a re gra do art. 255, so men te po de ria ser ado tada quan do a ma té ria es ti ves se sob exa me do Ple nário.
Em ou tros ter mos, sem a re gra do art. 255, in ciso II, item 12, fi car-se-ia aguar dan do o trans cur so de
to dos os pra zos até a in clu são da ma té ria em Ordem
do Dia, quan do só en tão, com base no art. 279, po deria ser apre ci a do o re que ri men to de au diên cia de outra co mis são, o que po de ria re pre sen tar uma es pe ra
de mo ra da e um atra so na tra mi ta ção do processo.
Quanto à segunda parte da argumentação do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, so bre a se qüên cia do exame da pro po si ção pe las co mis sões, in for mo que a remes sa ime di a ta à co mis são apro va da por úl ti mo, por
meio de requerimento, tem por objetivo pre servar a
or dem de fi ni da no des pa cho do Pre si den te do Sen do
Federal.
Essa or dem, que es ta be le ce que a co mis são de
ma i or per ti nên cia, isto é, aque la que tem, na sua fi nalidade específica, maior conexão com o as sunto d e
que trata a proposição, essa comissão, a de maior
per ti nên cia, deve ser sem pre a úl ti ma a re ce ber a propo si ção e a so bre ela se ma ni fes tar.
Essa or dem está dis ci pli na da no art. 49 do Re gimen to Inter no. É ver da de que o art. 49 do Re gi men to
Interno aplica-se às matérias sub me ti das à apre ci ação terminativa das co missões. Mas, não haven do
uma disposição expressa com relação às matérias,
mes mo aque las que não estejam sendo apreci a das
em ca rá ter ter mi na ti vo, apli ca-se o prin cí pio es ta be leci do para as ma té ri as exa mi na das em ca rá ter ter mina ti vo, por ana lo gia, ten do por base as nor mas do art.
412, especialmente a do seu inciso VI, que trata d a
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de ci são dos ca sos omis sos, de acor do com a ana logia e os prin cí pi os ge ra is do Di re i to.
O dis pos to no art. 49 tem sido ob ser va do para
to das as pro po si ções.
Em ou tras pa la vras, se sai no des pa cho ini ci al
de distribuição, pela Presidência do Senado, uma
matéria para determinadas comissões, a última co missão re lacionada no despacho é sempre aquela
que tem a ma i or co ne xão, em seu cam po de res ponsa bi li da des, com a ma té ria tra ta da.
Se, em qual quer fase de apre ci a ção, se re quer
a au diên cia de uma co mis são que não está incluída
na lista elaborada no despacho de distribuição d o
Presidente do Senado, a ma té ria vai ime di a ta men te
para a nova co mis são a fim de que, de po is que essa
nova co mis são ob je to do re que ri men to te nha se pronunciado, seja resguardada a or dem, a seqüência
que está con ti da no despacho de distri bu i ção ini ci al.
A Presidência tem esse entendimento sobre a
ma té ria e es pe ra ter es cla re ci do as dú vi das do Se nador Lú cio Alcân ta ra.
Cópia des sa informação está sen do re me ti da
ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que não se en con tra presen te no mo men to.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pela or dem, tem a pa la vra o Se na dor Luiz Otá vio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Partido – PA. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, fico
satisfeito de ver essa decisão da Mesa anunci a da
neste momento. Na última reunião da Co mis são de
Assuntos Econômicos, dois projetos ter mi na ti vos foram en ca mi nha dos à Co mis são de Cons ti tu i ção, Justi ça e Ci da da nia, ten do em vis ta dú vi da so bre a sua
cons ti tu ci o na li da de. E, como V. Exª co lo ca, eles não
foram encaminhados pela Presidência do Sena do
para que esse item fos se ve ri fi ca do, até por que já havi am sido fe i tos es tu dos. Mas, nor mal men te, quan do
um as sun to é mais dis cu ti do ou se quer pos ter gá-lo,
usa-se mu i to esse ar ti fí cio, o que sem pre ca u sa es pécie. Essa di fi cul da de ocor re prin ci pal men te na Co missão de Assun tos Eco nô mi cos e até mes mo na Co missão de Edu ca ção, onde já a pre sen ci ei vá ri as ve zes.
Ontem, por exem plo, o Ple ná rio tam bém le vantou dú vi das so bre uma ma té ria dis cu ti da à tar de, princi pal men te pelo Se na dor José Edu ar do Du tra, que inclu si ve se ria vo ta da on tem, mas que aca bou sen do
trans fe ri da para hoje, pela fal ta do Re la tor. Tra ta va-se
de um financiamento para a Empresa Brasileira d e
Correios e Telégrafos. Cons ta to aqui a pre sen ça do
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Se na dor Wel ling ton Ro ber to, que é o Re la tor do proje to.
Tam bém te nho cer te za de que, se pu dés se mos
dirimir essa dúvida, te ríamos condição de agilizar
mais os pro je tos, e as pró pri as ses sões se ri am mais
concorridas.
Agradeço a atenção de V. Exª e o po si ci o namen to da Mesa do Se na do.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Vol tamos à lis ta de ora do res.
Por permuta com o Senador Gilvam Borges,
tem a pa la vra o Se na dor Ro ber to Fre i re, por vin te minutos.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Pro nuncia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Senadores, a nau Capitânia,
conforme noticiaram os jor na is, rá di os e te le vi sões,
há pou cas se ma nas par tiu do Por to de Sal va dor para
lu gar ne nhum. Mis to de tri un fa lis mo, fal ta de in for mação his tó ri ca quan to à téc ni ca na val an ti ga e di nhe i ro
fá cil, o pro tó ti po da em bar ca ção que trou xe Ca bral ao
Brasil transformou-se em redondo fracasso. Não
afun dou na cos ta do Atlân ti co, em bo ra já te nha fe i to
água num mar não me nos agi ta do de um cer to ufa nismo co mum a nos sa gen te.
Por sinal, esse fato histórico dos 500 anos de
co lo ni za ção por tu gue sa e de for ma ção da na ci o na lida de bra si le i ra la mentavelmente se trans for mou em
uma co mé dia de er ros. O que po de ria ser um mo mento sé rio para re vi si tar a his tó ria e daí se ex tra ir perspec ti vas de fu tu ro para a Na ção bra si le i ra, re du ziu-se
a um elen co de even tos des co ne xos, mu i tos com cará ter co mer ci al, qua se sem pre eli tis tas e po li ti ca mente de sas tro sos. Exce tu a da, en tre ou tras, a Bi e nal de
São Pa u lo, um pro je to sé rio e que me re ce o nos so
aplauso.
Voltemos à nau. E se recorro a ela simbolicamen te é para fa zer um pa ra le lo com a atu al si tu a ção
do nosso País, sa cu di do nos úl ti mos dias com fa tos
cons tran ge do res e que nos preocupam, como as denún ci as de cor rup ção, as ocor rên ci as re la ci o na das à
co me mo ra ção dos 500 anos e as re per cus sões exage ra das a par tir da gre ve dos ca mi nho ne i ros e do movi men to po lí ti co em pre en di do pelo MST.
De tudo isso uma cons ta ta ção: go ver no e par celas significativas da opo si ção pa re cem es tar à de ri va
e, caso correções de rota não sejam efetuadas, o
povo bra si le i ro pode aca bar pa gan do um pre ço pela
incompetência dos respectivos capitães-mores da que las em bar ca ções de ban de i ras com co res tão vari a das. E um lem bre te sem pre deve ser fe i to: se exis-
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tem mo vi men tos reivindicatórios com ca pa ci da de de
mo bi li za ção e pres são, como é o caso do MST, isso
se deve ao fato de que vi ve mos na de mo cra cia, su fi cientemente consolidada para dar respostas aos ex cessos e abu sos nos li mi tes dos seus pró pri os marcos ins ti tu ci o na is.
Se não há cenários que nos levem a acreditar
em rup tu ras ins ti tu ci o na is, ris cos de re tro ces sos existem e não de vem ser su bes ti ma dos. Os de sen con tros
po dem con tri bu ir para for ta le cer con cep ções au to ri tárias, aliás muito presentes em parcelas das nossa s
eli tes. Sa be mos, por ex pe riên cia pró pria, que o au toritarismo em qual quer das suas for mas não cons ti tui
alternativa razoável para nenhum povo ou nação.
Será sem pre re a ci o ná rio, con ser va dor.
No Brasil, o auto ri ta ris mo das clas ses do mi nantes e do Esta do pa tri mo ni a lis ta é uma cons tan te. Ele,
po rém, en tra nha tam bém em cer ta es quer da revolucio ná ria, cuja re la ção com a de mo cra cia nem sem pre
foi coerente. Sustentada na velha po larização entre
valores burgueses e populares, essa esquerda, em
suas vá ri as con fi gu ra ções, tem re sis ti do a en ten der a
democracia como um va lor per ma nen te, uni ver sal.
Se essa es quer da re vo lu ci o ná ria, cer ta es quer da
em nos so País, foi ca paz de, mu i tas ve zes, for mu lar re ivindicações e pro gra mas so ci a is e po lí ti cos de mo crá ticos e de or ga ni zar mo vi men tos e lu tas so ci a is com igual
ca rá ter, não se pode di zer o mes mo dos mé to dos que
fre qüen te men te pro pug nou e em pre gou.
A es quer da re vo lu ci o ná ria bra si le i ra, sob a he ge mo nia do PCB, des de a dé ca da de vin te até 1964,
inúmeras ve zes agiu an ti de mo cra ti ca men te em face
dos mo vi men tos so ci a is e do pro ces so po lí ti co em geral. Por equívoco ideológico e até por oportunismo,
mu i tas ve zes ma ni pu lou-os, so bre tu do em mo men tos
de ten são. Gu i a vam-no a ilu são e o so nho de pro mover a transformação re vo lu ci o ná ria, mas o re sul ta do
qua se sem pre foi o re vés.
Poderíamos fa lar de 1935; de nos sa re a ção à
”guer ra fria“, à cas sa ção do re gis tro e dos man da tos
dos nos sos De pu ta dos, à es ca la da da re pres são po líti ca du ran te o Go ver no Du tra – do qual pe di mos a renún cia; de His tó ria é sem pre bom es tar mos lem brando -; de nos so re pú dio às ele i ções de 1950, em que
se pre ga va o voto nulo; de nos sa opo si ção ao se gundo Go ver no Var gas, que pro pu se mos der ru bar pe las
ar mas; de nos sos es for ços para trans for mar, por puro
ar bí trio, as ma ni fes ta ções, as or ga ni za ções e os mo vimentosdemocráticos em ma ni fes ta ções, or ga ni zações e movimentos revolucionários, insurrecionais;
de nos so fas cí nio pela es tra té gia vi to ri o sa da re vo lu-
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ção chinesa e do cerco das cidades pelos campos,
que qui se mos trans plan tar para o Bra sil. E pode ríamos ain da fa lar dos mé to dos que em pre gá va mos nas
”lu tas de mas sa“ e do Par ti do, des de a ”au to de fe sa“
até o uso da vi o lên cia, à ame ri ca na – que se co nhe ce
bem nos movimentos sindicais e que, infelizmente,
co me ça a apa re cer -, con tra os pró pri os tra ba lha dores, com o fim de for jar gre ves e ma ni fes ta ções. Isso
é His tó ria.
Obvi a men te, tais dis tor ções não ili dem a ge nero si da de e as con quis tas que essa mes ma Esquer da
conseguiu gerar com a sua ação. Não po de mos esque cer que o seu com por ta men to, em cer to sen ti do,
tam bém é uma re a ção à for ma de agir das clas ses e
estamentos dominantes, sem pre au toritária, ex cluden te e vi o len ta.
A con se qüên cia des ses er ros, bem ex pli ci ta dos
pelo Manifesto de Agos to, do PCB, reforçada pela
con jun tu ra in ter na ci o nal des fa vo rá vel da épo ca, foi o
nos so iso la men to po lí ti co e o for ta le ci men to das po sições reacionárias e anticomunistas no aparelho d e
Esta do, nas For ças Arma das e na so ci e da de.
A par tir – e do lo ro sa men te aler ta dos – do su i cídio de Var gas, ini ci a mos nos sa au to crí ti ca e a bus ca
de uma outra via, a expressar-se na construção d e
uma política de amplas alianças e no mais rigo ro so
respeito aos ali a dos, ao ca rá ter, às re i vin di ca ções e
às lutas dos movimentos e organizações sociais.
Ape sar de nem sem pre li ne ar e uní vo ca, cons tru í mos
uma revisão crítica ao stalinismo e em re lação à
ques tão de mo crá ti ca, que a de nún cia do cul to à perso na li da de, no XX Con gres so do Par ti do Co mu nis ta
da União So vié ti ca, em 1956, e as for mu la ções e práti cas de sen vol vi das pelo en tão Par ti do Co mu nis ta Itali a no – PCI – im pul si o na ram. Valorizamos o regi me
de mo crá ti co vi gen te e pas sa mos a apos tar em so luções po si ti vas e nas re for mas como ca mi nho das mudan ças. A par tir des se mo men to, o PCB dis tan cia-se
das ve lhas con cep ções ir re den tis tas e in sur re ci o na is
e pas sa a ser acu sa do – uma boa acu sa ção – de reformista.
É cla ro que nada dis so ocor reu tran qüi la men te.
No interior do PCB, a ve lha cul tu ra gol pis ta con ti nua
for te, per mi tin do o eclo dir de va ci la ções e su ces si vas
opo si ções. Che gou-se à rup tu ra não a pri me i ra, mas
uma das mais significativas que desaguaria n o
PCdoB, em 1962, e for ma ram-se – como, aliás, em
quase todo o mundo, na quela oportunidade nov a s
organizações, to das igualmente con trárias à noss a
nova política. Alguns grupos buscaram apoio n a s
con cep ções chi ne sa e cu ba na; ou tros se am pa ra ram
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em uma postura católica radical. E, pior, o próprio
PCB, em 1964, não conseguiu executar, em toda a
sua ex ten são, a li nha que o pas sa ra a nor te ar de po is
de 1958, data da fa mo sa De cla ra ção de Mar ço, um
dos marcos democráticos da Esquerda brasileira.
Tran si giu com er ros no in te ri or do Go ver no Jan go, os
qua is abri ram a por ta para a en tra da fá cil e tri un fal da
ditadura mi li tar.
Se nós, com mu i tas per das e muita dor, fomos
ca pa zes de com pre en der nos sos er ros e sua ori gem,
re to mar nos sa po lí ti ca e ade quá-la à luta con tra a dita du ra, o mes mo não ocor reu com par te do que restou das organizações da Esquerda revolucionária
brasileira, com seus quadros ampliados, inclu si ve
pela presença de ex-militantes e ex-dirigentes do
PCB. Elas, além do mais frag men ta das, pre ten de ram
a der ru ba da da di ta du ra pela via ar ma da. Em fun ção
dis so, di vi di ram-nos e se di vi di ram, di fi cul ta ram a unidade das forças antiditadoriais e a ação dos mo vimen tos so ci a is.
Na resistência à di tadura, da parte do PCB,
ocor reu uma mu dan ça im por tan te: não ca pi tu la mos a
nenhuma pressão; não demos mais, em nenhuma
ocasião, passagem ao golpismo e ao voluntarismo;
permanentemente combatemos o antidemocratismo
entre nós e fora; submetemos à crítica, sem qua isquer va ci la ções, sob qua is quer pre tex tos, as con cepções e ações das ”or ga ni za ções da luta ar ma da“; não
admitimos nenhuma conciliação com elas, embora
res pe i tás se mos a ge ne ro si da de de seus lí de res e militantes.
Essa nossa pos ição foi testada em diversas
opor tu ni da des, e uma de las, pela sua dra ma ti ci da de,
peço aqui li cen ça para lem brar. Com o se qües tro do
embaixador americano no Brasil, nos idos de 1969,
en tre os pre sos po lí ti cos a se rem tro ca dos pela vida
do diplomata esta va Gregório Bezerra, militante d o
Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro. Na opor tu ni da de, Gregó rio lan çou uma car ta aos bra si le i ros, na qual apresen ta va sua op ção re vo lu ci o ná ria, fa la va de sua férrea opo si ção à di ta du ra, mas, com co ra gem, afir ma va
a sua dis cor dân cia e tam bém a do Par ti do aos mé todos de luta ado ta dos pe las for ças po lí ti cas que execu ta ram o se qües tro.
O PCB não se trans for mou no ma i or par ti do do
Oci den te ou do Bra sil, mas a his tó ria deu ra zão à nossa política, esposada por outros amplos segmentos
de mo crá ti cos do País. Con tu do, ain da es tão mu i to arraigados, na sociedade brasileira e em setores d a
própria Esquerda, o antidemocratismo, o subjetivismo, o golpismo e o voluntarismo. Por isso mesmo,
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embora der rotados, vários se tores e expoentes d a
Esquerda revolucionária persistiriam em suas concepções e, as sim, com ade sões a no vos pro je tos, a
pretexto de conseqüência, opuseram-se à anistia –
por que não se ria am pla, ge ral e ir res tri ta -, à luta pelas ele i ções di re tas e à dis pu ta com Tan cre do Ne ves
no Colégio Eleitoral, porque, realizadas nos seus
mar cos de re pro du ção, legi ti ma vam o re gi me mi li tar.
E re cor do-me bem de toda essa dis pu ta, por que dela
participei. Opu se ram-se tam bém à Cons ti tu in te, porque não seria livre e so berana nem convocada por
um gover no das for ças an ti di ta to ri a is; à pró pria Constituição, qua li fi ca da como um có di go re a ci o ná rio; até
ao Go ver no Ita mar Fran co, re sul tan te da mo bi li za ção
nacional do impeachment , de que todos parti ci pamos, e ao com ba te à in fla ção do Pla no Real, clas si ficados como antipopulares – talvez, já estivessem
imaginando, des de aque la épo ca, que fos sem ne o liberais.
Tais concepções ainda persistem, presos que
es tão à ló gi ca, co mum a cer tos seg men tos equi vo cados da aca de mia, de que só avan ça re mos se hou ver
uma es pé cie de acer to de con tas, no ra i ar do sé cu lo
XXI, en tre clas ses so ci a is, após um gran de con fron to
de eli te e povo, en tre bur gue ses e tra ba lha do res, entre reacionários e re vo lu ci o ná ri os. Por isso, fe liz mente com in fluên cia cada vez mais re du zi da, em nome
da que les ob je ti vos, con ti nu am ain da hoje a partidarizar e manipular os mo vi men tos so ci a is, a ins tru menta li zar suas lu tas e a ar ras tá-los ao con fron to com os
go ver nos nos três ní ve is da Fe de ra ção. A in va são de
pré di os pú bli cos com re féns e a anun ci a da in va são
de propriedades produtivas por parte do MST in serem-se nes sa ten ta ti va de res ta u ra ção tar dia.
Não bas tam ser jus tas as re i vin di ca ções – lembro, por exem plo, em 1964, a luta dos sar gen tos pelo
direito de casar, que era uma bandeira in ques ti o navel men te jus ta -, o mé to do de luta pre ci sa ser cor re to
e de mo crá ti co. Pe gar em ar mas con tra o re gi me mi litar foi um erro po lí ti co e nos trou xe dra má ti cas per das
humanas. A Esquer da, se quer ter um pro je to exe qüível para o Brasil, pre ci sa sus ten tar o prin cí pio de que
as re i vin di ca ções de mo crá ti cas so men te po dem ser
con du zi das por mé to dos de mo crá ti cos.
Em re la ção ao MST, por exem plo, te mos todo o
di re i to e o de ver de lem brá-lo. Des de 1922, a re i vin dica ção da re for ma agrá ria é in se pa rá vel de nos sas iniciativas. Fo mos tam bém pi o ne i ros, a par tir de en tão,
na de fe sa e au to de fe sa dos pos se i ros e cam po ne ses
por este País – lem bro sem pre, quan do vou ao Pa raná dos Se na do res Ro ber to Re quião e Álva ro Dias, do
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saudoso mi litante do nosso Par ti do João Sal da nha,
que ini ci ou o pro ces so de de fe sa e au to de fe sa no Para ná, na luta con tra os gri le i ros da ter ra pú bli ca , na
constituição das ligas e as sociações camponesas,
dos sindicatos ru ra is e da Contag, na re a li za ção de
con gres sos ru ra is, na edi ção de jor na is, li vros, re vistas e fo lhe tos acer ca do tema. For mu la mos a jus ti fi cati va teó ri ca e o pro gra ma da re for ma agrá ria e a in se rimos nos pro gra mas do mo vi men to sin di cal ur ba no e
do conjunto das organizações e movimentos de mocráticos de nosso País. Temos história, e é bom
aprender com a História. Além do mais, em seu
nome, mo bi li za mos sem pre a so li da ri e da de de nos so
povo e a solidariedade internacional. A participação
dos co mu nis tas nes sa área tam bém pode ser me di da
por um co e fi ci en te trá gi co, que re gis tra a mor te de deze nas de com pa nhe i ros e la vra do res que acre di ta ram
e ainda acre di tam na ne ces si da de de uma nova es tru tu ra fun diá ria para o País.
Nes te pon to, cito uma ex pe riên cia pes so al. Em
1962, tão logo in gres sei no Par ti do Co mu nis ta Bra sile i ro, li de ra do por Gre gó rio Be zer ra, aju dei a or ga nizar sin di ca tos ru ra is na Zona da Mata de Per nam buco. Nos sa ta re fa se con tra pu nha, di ria, con fron ta va,
com as ações políticas das Ligas Camponesas, ati vas na ocupação e invasão de propriedades, sob o
co man do de Fran cis co Ju lião. É im por tan te que mu itos sa i bam que a His tó ria não co me çou ago ra e que
vá ri os mo vi men tos exis ten tes já fo ram his to ri ca men te
re a li za dos tam bém pela so ci e da de bra si le i ra e pe los
setores es poliados e oprimidos. Na época co me temos um erro ao não en fren tar mos, com a de vi da convic ção pelo con trá rio, al guns com pa nhe i ros nos sos a
ela ade ri ram , a ra di ca li za ção re pre sen ta da pela pa lavra de or dem das Li gas: ”Re for ma agrá ria, na lei ou
na mar ra“, que abriu es pa ços, in clu si ve, para ten ta tivas de im plan ta ção de fo cos de guer ri lha. Ela iso lou a
to dos nós e foi um cal do de cul tu ra para o cres ci mento das idéi as gol pis tas, que cul mi na ram em 1964.
Esse mes mo tipo de erro, nós, do PPS, não vamos mais co me ter. As nos sas di fe ren ças e pre o cu pações com o MST, integrado por cen te nas de li de ranças e fi li a dos ao PPS, não di zem res pe i to à bandeira
da re for ma agrá ria. Essa faz par te da his tó ria he rói ca
dos co mu nis tas bra si le i ros e de ou tras for ças de mocrá ti cas. São di fe ren ças que es tão cir cuns cri tas exata men te à con cep ção de vá ri os de seus di ri gen tes de
como trans for mar a re a li da de e de cuja vi são de mundo pou co se diz e se sabe. Ela não cos tu ma emer gir
na mí dia. Ela con fron ta, em mu i tos as pec tos, a so ci eda de de mo crá ti ca e fra ter na que que re mos cons tru ir.
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A co me çar pela pró pria re for ma agrá ria, pro posta a ser con sig na da em qual quer agen da po lí ti ca que
se queira séria em um país injusto e de dimen sões
con ti nen ta is como o nos so, a refor ma fun diá ria não
tem as fun ções re vo lu ci o ná ri as pre ten di das pe los di rigen tes do MST. A con so li da ção do mer ca do ca pi ta lista e a sua ultrapassagem na direção do socialismo
não mais de pen dem dela.
A reforma agrária continua a ser fundamental
para a de mo cra ti za ção da nos sa es tru tu ra fun diá ria e
da nossa so ci e da de, para a am pli a ção de uma agricul tu ra fa mi li ar e coo pe ra ti va da, ba ses que aju da ri am
a con so li da ção de uma eco no mia mo der na. Entre tanto, são mais de ci si vas as suas fun ções so ci a is e po líti cas, qua is se jam a de per mi tir pa ta ma res míni mos
de dignidade a mi lhões de bra si le i ros hoje situ a dos
na linha da miséria e a de des mon tar uma estrutura
fun diá ria im pro du ti va e res pon sá vel em gran de par te
pela vi o lên cia no cam po. Em ou tras pa la vras, com a
re for ma agrá ria não su pe ra re mos, ne ces sa ri a men te,
os ru mos do ca pi ta lis mo no Bra sil, mas ga nha re mos
em in ser ção so ci al e em de mo cra cia.
Fora dos marcos da reforma agrária, fica apenas a louvável ca pacidade de mobilização do MST,
fundamental à so ci e da de plu ral e de mo crá ti ca. Não
de bi ta mos em sua con ta, como ten tou fa zer o Go verno, a pe cha de fas cis ta, uma ca rac te ri za ção ab sur da
para um mo vi men to tão re pre sen ta ti vo. Mas, da par te
do PPS, por exem plo, dis cor da mos do po si ci o na mento de alguns de seus dirigentes que pre tendem
dar-lhe um ca rá ter po lí ti co-ideológico, com o ob je ti vo
de re vo lu ci o nar o cam po e, daí, as ci da des. Tra ta-se
de uma con cep ção ne o po pu lis ta e que acre di ta es tarem as vir tu des nos va lo res do cam po. Esses va lo res,
em bo ra al tru ís tas e re a is, não po dem mais pre pon derar em re la ção à so ci e da de com ple xa que te mos, ir rever si vel men te ur ba na. A oje ri za e o ódio de mons trados por es ses di ri gen tes às con quis tas tec no ló gi cas
nas cem des sa con cep ção. O Sr. João Pe dro Sté di le,
por exem plo, co me teu o ab sur do de de fen der a destru i ção pelo fogo das cul tu ras ex pe ri men ta is de transgênicos. Infelizmente, no fundo, lideranças do MST
acreditam em al gu ma for ma de res ta u ra ção so ci al em
ple na Re pú bli ca e em ple na vi gên cia do mun do ur bano e mo der no.
Não po de mos, além do mais, como já dis se mos,
concordar com certas posturas políticas do MST,
como a de fazer depredações, in va dir pré di os pú blicos e, so bre tu do, a de fa zer re féns. A de mo cra cia exige e com por ta ten sões ob je ti vas, e es sas de vem ser
exercidas para for ta le cê-las. Ocu par ter ras im pro du ti-
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vas, pres si o nar pela exe cu ção de am plos pro gra mas
de re for ma agrá ria são per ti nen tes ao MST e a ou tros
mo vi men tos de tra ba lha do res ru ra is, de ven do, nes se
as pec to – não te nha dú vi da -, con tar com nos sa in tegral solidariedade. Entretanto, quando a ação des camba para o uso de métodos es tranhos, afron tam-se a pró pria de mo cra cia, a Re pú bli ca e os po deres cons ti tu í dos, que tão dura luta me re ce ram de nossa par te para se rem re cons ti tu í dos. Ati tu des gol pis tas
não podem mere cer o respaldo de forças polí ti cas
res pon sá ve is e con se qüen tes.
Não à toa, li de ran ças ex pres si vas da po lí ti ca naci o nal já cla mam por mais ener gia do Exe cu ti vo – talvez vol tan do à idéia de ris cos e re tro ces sos -, que, por
sua vez, cede à intolerância e começa a responder
ma ni fes ta ções e mobilizações de mo crá ti cas com arro gân cia e au to ri ta ris mo, per mi tin do, além do mais,
que de le ga dos da Po lí cia Fe de ral ten tem apli car contra tra ba lha do res a ne fas ta e li ber ti ci da Lei de Se gurança Nacional. E pior, considerando sua aplicação
pela po lí cia do Pa ra ná, é ape nas uma aber ra ção ju rídi ca, quan do, no es sen ci al e além de tudo, é um absur do po lí ti co. Incrí vel como o Go ver no de Fer nan do
Hen ri que Car do so abre a pos si bi li da de de ha ver nova men te no País, em re gi me de mo crá ti co, a fi gu ra do
pre so po lí ti co.
Ora, a Lei de Segurança Na ci o nal há mu i to já
de ve ria ter sido en ter ra da, pois é um en tu lho da di tadu ra que ain da pro vo ca pro ble mas com ple xos para o
Estado de mocrático de direito. Aliás, aproveito a
opor tu ni da de para di zer que apre sen ta rei um pro je to
ob je ti van do à re vo ga ção da Lei de Se gu ran ça Na ci onal.
Se as opo si ções con se qüen tes não fo rem au tode ter mi na das na afir ma ção de de mo cra cia e acre dita rem em ata lhos para su pe rar a atu al po lí ti ca do Palá cio do Pla nal to, equi vo ca da em to dos os sen ti dos,
correremos o ris co de par ce las da opi nião pú bli ca, a
qual quer mo men to, irem às ruas para de fen der ma i or
ri gor com as ma ni fes ta ções de mo crá ti cas, as ”ba dernas“ no lin gua jar úni co e tí pi co do con ser va do ris mo e
da re a ção.
Infelizmente, já há al guns si na is de re tro ces so:
setores da sociedade ad mitiram como normal a in compreensível e violenta repressão do Go ver no às
manifestações populares nos eventos co me mo ra tivos dos 500 anos no Esta do da Ba hia e o bru tal assassinato de um trabalhador ru ral pela Po lí cia Mi li tar
do Paraná. Os equívocos de setores da Oposição,
ma ni fes ta dos qua se sem pre nos ex ces sos de re tó rica, precisam ser questionados com rapidez para
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mos trar à po pu la ção que, en tre o Go ver no equi vo cado e a ra di ca li za ção inú til, há uma ca mi nho mais segu ro para ser tri lha do e con quis ta do.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT SP) – Per mite-me V. Exª um aparte?
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS PE) – Con cedo um apar te a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Não há
dú vi da quan to à im por tân cia de seu pro nun ci a men to.
No en tan to, peço a V. Exª e ao Se na dor Edu ar do Suplicy que le vem em con ta o fato de que o tempo já
está es go ta do.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Se remos rá pi dos, Sr. Presidente.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT SP) – Se nador Rober to Fre i re, con si de ro ex tre ma men te im por tante o pro nun ci a men to de V. Exª, que faz uma re fle xão e
crí ti cas a al guns ex ces sos do mo vi men to so ci al, bem
como ao Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS PE) – Que,
como alguns se tores, rende-se facilmente a todo
esse cos tu me au to ri tá rio de nos sas eli tes.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT SP) – V. Exª
mencionou aquele epi sódio extremamente grav e
ocor ri do no Esta do do Pa ra ná. Tive a opor tu ni da de de
ir a Cu ri ti ba e pude con ver sar com as pes so as que foram testemunhas da ma ne i ra como Antônio Pe re i ra
Ta va res foi mor to por po li ci a is mi li ta res, numa ati tu de
que não guarda relação com a forma demo crá ti ca
que de ve ria es tar vi gen do no Bra sil. Não es tá va mos
em es ta do de sí tio, de guer ra ou de emer gên cia para
que o Go ver no do Esta do do Pa ra ná re sol ves se impe dir o di re i to de ir e vir de tra ba lha do res que que ri am
di ri gir-se ao cen tro de Cu ri ti ba para re a li zar uma mani fes ta ção. To da via, gos ta ria de res sal tar que, quan to
às depredações e ao seqüestro de servidores d o
Incra, estou de acordo com V. Exª. Esses pro ce dimentos re almente não são os mais adequados.
Entretanto, não está comprovado que tenha sido de
iniciativa do MST qualquer de predação de prédi os
e/ou seqüestro de funcionários. Eu ponderaria a V.
Exª que pro cu re co nhe cer em pro fun di da de os de talhes de tais pro ce di men tos, por que não é di re triz do
MST, nem se com pro vou que te ri am sido de ini ci a ti va
do Movimento es ses ex ces sos. Eu gos ta ria de ponde rar tam bém que o Mo vi men to dos Tra ba lha do res
Ru ra is Sem-Terra, que hoje vem sen do con si de ra do
por pessoas como Celso Furtado, Oscar Niemeyer,
José Sa ra ma go, Darcy Ribeiro e tan tos ou tros como
um movimento so ci al dos mais im por tan tes da His tória do Bra sil, tem a sua ra zão de ser na de mo ra com
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que os inúmeros governos têm realizado a reforma
agrá ria que se faz ne ces sá ria. Eu gos ta ria de sa li entar que os pró pri os da dos do Incra de no tam que, no
quar to ano do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so,
2,9% das gran des pro pri e da des de ti nham, apro xi madamente, 59% da área agricultável do País, pro porção se me lhan te àque la que, em 1992, o pró prio Incra
destacou: 2,8% de ti nham 57% da área agri cul tá vel do
País. Ou seja, a política econômica é de tal ordem
que mes mo os as sen ta men tos re a li za dos não es tão
sendo numa velocidade sufi ci en te para conter o re sultado de uma política eco nô mi ca que afas ta tan to
os pe que nos agri cul to res da sua ati vi da de pro du ti va.
Eu te ria mais a di zer, mas, por ora, faço ape nas es sas
observações.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – São
ob ser va ções que, com mu i ta sa tis fa ção, po dem constar do meu dis cur so, até por que em nada o con tra dizem: a ne ces si da de da re for ma agrá ria, as ma ni fes tações de mo crá ti cas. Ape nas a pres são do mo vi men to
social promoverá mudanças. A democracia existe
para isso. O Mo vi men to dos Sem-Terra, sem dú vi da,
é um dos gran des mo vi men tos que o País pre sen cia.
E di ria mais: em seu auge, em seu apo geu, fo ram os
mo vi men tos que cul mi na ram com a ocu pa ção de Brasí lia, quan do, acre di to, co ra ções e men tes da so ci edade brasileira fo ram con quistados definitivamente
para a ne ces si da de da re for ma agrá ria.
Contudo, o que queremos discutir agora são
certos posicionamentos políticos e al guns méto dos
de ação, como, por exem plo, a ar bi tra ri e da de do Gover no do Pa ra ná, indo con tra o di re i to de ir-e-vir, com
a aber ra ção dos de le ga dos de po lí cia da que le Esta do
e a omis são do Go ver no em per mi tir que se promo va
a pu ni ção de quem te nha co me ti do al guns ex ces sos,
utilizando a Lei de Segurança Nacional. Todo esse
qua dro é que nos traz a pre o cu pa ção de re tro ces so,
pelo cla ro e con tu maz po si ci o na men to au to ri tá rio da
nos sa eli te, dos se to res in crus ta dos no re gi me e pela
ti bi e za do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, que
não re a ge con tra a si tu a ção e não tem a pos tu ra – ele
e seu Mi nis tro de man ter o diá lo go, fun da men tal em
qual quer de mo cra cia. Ain da bem que é o sal do, porque pa re ce que es tão sen do fe i tas ne go ci a ções para
um en con tro e aber tu ra de diálo go.
E digo mais: é um equí vo co do Go ver no apro veitar movi men tos so ci a is que pos sam re pre sen tar melhor suas expectativas ou até seus interesses para
com es ses tra tar; e não tra tar com ou tros que pos sam
não aten der a seus in te res ses. Isso não con tri bui para
o avan ço do pro ces so de mo crá ti co.
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Sr. Presidente, cre io que não vou con se guir ler
até o final do meu discurso.
O SR. PRESIDENTE(Ge ral do Melo) – Se na dor
Ro ber to Fre i re, pror ro go, na for ma re gi men tal, a Hora
do Expe di en te, para que V. Exª con clua seu dis cur so.
O Sr. Eduardo Su plicy (Bloco/PT SP) – Foi
mar ca da para o dia 30 a re u nião com os Mi nis tros da
Jus ti ça e da Re for ma Agrá ria, o MST e a CNBB.
O SR. PRESIDENTE(Ge ral do Melo) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, por fa vor, fa ci li te a con clu são do discur so do Se na dor Ro ber to Fre i re.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS PE) – Sr. Presi den te, a ob ser va ção do Se na dor Su plicy é im portante, porque está trazendo algo, a exemplo do que
tam bém aqui faço, por que as mi nhas pre o cu pa ções e
alertas eram para que esse diálo go nunca tives se
sido in ter rom pi do, por que em de mo cra cia se pode divergir, po dem até exis tir con fli tos e con fron tos, para
isso ela exis te, mas nun ca se pode per der a pers pecti va de diá lo go, seja de que lado for.
E o Go ver no, por al gu mas de suas ações, ti nha
en ve re da do, por cer ta in to le rân cia e ar ro gân cia, num
tra ta men to de in to le ran tes e ar ro gan tes em al guns de
seus mé to dos. E isso, evi den te men te, não constrói.
So mos um Par ti do que tem his tó ria e que faz his tó ria
– e, como dis se Fer re i ra Gul lar, que rer con tar a his tória do povo bra si le i ro sem dele falar é mentir –, e é
com essa au to ri da de que tra ze mos a nos sa pre o cupa ção para di zer que, por te mos de mo cra cia, te mos o
Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem-Terra; por
termos de mocracia, temos a possibilidade de estar
aqui dis cu tin do como im pul si o nar go ver nos para serem mais de mo crá ti cos e para pro mo ve rem a re for ma
agrária de forma efetiva e ampla; por ter mos de mocra cia, es ta mos com este Con gres so po den do dis cutir as ques tões na ci o na is, nos sas pre o cu pa ções.
É por isso que afir ma mos que ser de es quer da é
re a fir mar sem pre a de mo cra cia, como mé to do e também como con te ú do. Por isso, o PPS traz sua pre o cupa ção, mas tam bém sua ex pec ta ti va, sem ne nhu ma
dúvida ou otimismo ingênuo, de que esses pro cessos, con fli tos e con tra di ções, pró pri os da de mo cra cia,
vão nos aju dar a pen sar um Bra sil me lhor no fu tu ro.
Na história, assinalamos novamente, pululam
exemplos de ati tu des pre ten sa men te es quer dis tas e
radicais que, no fun do, só con tri bu í ram para re for çar
o poder das eli tes ou re tro ces sos pa tro ci na dos pelo
obs cu ran tis mo. Já nos de ti ve mos em fa tos ocor ri dos
no Bra sil. Mas, no mun do, sa be mos tam bém em que
deu o sec ta ris mo dos co mu nis tas ale mães, refratários à cons ti tu i ção de We i mar, ao con si de ram os so ci-
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aldemocratas como socialfascistas: abriu caminho
para a as cen são de Hi tler e do na zi-fascismo. Ain da
não po de mos es que cer do re vo lu ci o na ris mo das Briga das Ver me lhas na Itá lia com suas co le ções de seqües tros e aten ta dos ter ro ris tas, da tra gé dia da implantação das ”virtudes“ do cam po no Cam bod ja de
Pol Pot, das ações de cer tos gru pos que em nome da
ca u sa pa les ti na só aju da ram a for ta le cer o si o nis mo
de di re i ta – ve jam os atos ter ro ris tas do Se tem bro Negro, nas Olim pía das de Mu ni que.
Ser de esquerda é re afirmar a de mocracia,
como mé to do e con te ú do.
Não é a pri me i ra vez que, des ta tri bu na, po le mizamos em direção à esquerda. Denunciamos, por
exem plo, o con te ú do gol pis ta de pa la vras de or dem
como ”Fora FHC“, ”fu zi la men to do Pre si den te“ e ”renún cia, já“. Des car ta mos a idéia mi la gro sa do sal vador da pátria e reafirmamos a nossa con cep ção de
que as fren tes po pu la res ou de es quer da já não são
so lu ção para o nos so dra ma po lí ti co se cu lar.
Dificilmente haverá uma saída democrática e
po si ti va para o Bra sil fora do arco de um gran de blo co
de cen tro-esquerda. Tri lhar ca mi nho fora des se campo pode se trans for mar em um gran de equí vo co pelo
seu po ten ci al de cri se, ten do em vis ta que o pro ble ma
da opo si ção não é ga nhar a ele i ção para Pre si den te,
mas go ver nar com es ta bi li da de. Daí Ciro Go mes e o
PPS estarem defendendo a idéia do Diálogo Na ci onal, ins tru men to pelo qual tor na-se pos sí vel unir forças avas sa la do ras e de mo crá ti cas na pers pec ti va de
um novo projeto nacional.
Nossas di ferenças, na esquerda, entretanto,
não se de têm aí. Se re a fir ma mos o so ci a lis mo como
referência, não acre di ta mos mais que a clas se tra balha do ra seja a por ta do ra do pro je to de uma nova ci vi lização e muito menos em regimes intermediários, eta pas, em go ver nos de tran si ção para ”es ma gar“ a re a ção
e seus tra ços cul tu ra is. Cor ri gi mos a di co to mia que fa zíamos en tre Esta do e mer ca do. Para nós, es tas duas instâncias,articuladasentre si e sub me ten do-se ao im pe rativo do público, po demimpulsionar o desenvolvimento
econômico-social. Por tan to, não se ex clu em.
Estado,mercado, espaço pú bli co, tra ba lho, ren da,
negócios,riqueza,produção,produtividade,tecnologia,
tra di ção, ócio, la zer, jus ti ça so ci al, in te res ses co le ti vos,
individualidades, ecologia, desenvolvimento equi li brado, éti ca, pro bi da de, dis sen sos, to le rân cia, li ber da de e
democracia integram um mesmo projeto de nação.
Quem não pen sa as sim ou quem ape nas ace i ta al guns
desses princípios com fins meramente uti litários não
está ha bi li ta do a cons tru ir um gran de país.
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Situamos a respon sa bi li da de do go ver no nes se
con tex to. O PPS não cor ro bo ra a opi nião de que as
ações do go ver no são to das ne ces sa ri a men te ru ins e
que as pro pos tas de es quer da sem pre são óti mas –
estas, na verdade, podem também ser atrasadas e
reacionárias. Pa radoxalmente, é exatamente n a
ques tão fun diá ria onde es tão, tal vez, as me lho res realizações do Go ver no. Por isso mes mo não se pode
entender ati tu des re fra tá ri as ao diá lo go por parte d e
au to ri da des go ver na men ta is. Mais grave ain da: são
inadmissíveis po líticas discriminatórias que buscam
privilegiar movimentos sociais que melhor atendam
as ex pec ta ti vas do go ver no.
O quadro contem po râ neo do Brasil, com suas
enor mes de si gual da des e in jus ti ças, se é, sem dú vida, fruto das elites hegemônicas ao longo dos 500
anos de nos sa his tó ria, não se dis so cia das po lí ti cas
implementadas pelos dois governos de Fernan do
Hen ri que Car do so – sen do o se gun do man da to mais
opaco, sem criatividade e excessivamente conci li ador com os interesses mais conservadores que lhe
dão sus ten ta ção, tal vez o pre ço pago pelo equí vo co
de que rer a re e le i ção a qual quer cus to. No cam po da
ma cro eco no mia con se guiu al gu mas poucas vi tó ri as
– a su pe ra ção da cul tu ra e do con fis co in fla ci o ná rio foi
uma de las –, mas fi cou no meio do ca mi nho quan do
pre fe riu o apla u so fá cil da es ta bi li da de sem as ne cessárias cor reções – porque do loridas -, ou ainda o s
equívocos do processo de privatizações, a timi dez
nas cha ma das re for mas do Esta do e, prin ci pal men te,
sua qua se omis são quan do o as sun to são as de mandas so ci a is. O go ver no fa lhou no pro ces so de re constru ção mo ral e éti ca da na ção, ini ci a da de for ma ra dio sa com a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de 88 e com
o se pultamento dos últimos ele men tos do cha ma do
en tu lho au to ri tá rio, her da do da di ta du ra.
Esperava-se das gestões que sucederam a
tran si ção do re gi me mi li tar for te em pe nho para pas sar
o Bra sil a lim po, bordão clássico de um competente
jornalista televisivo bra sileiro. Infelizmente esta mos
ain da dis tan tes des se ob je ti vo. Se a de mo cra cia teve
vi gor para tra zer das pro fun de zas do po der e da po lí tica ma ze las e os mais di ver sos ti pos de com por tamento ilí ci to, a impunidade cum priu com o pa pel de
alavancar o efe i to re bo te so bre a cor rup ção.
Certamente, a responsabilidade não é só do
Executivo, pois o Judiciário e o Legislativo também
têm cul pa re gis tra da em car tó rio. Po rém, to dos sa bemos, no re gi me pre si den ci a lis ta, o Exe cu ti vo exer ce
pa pel di nâ mi co nos fa tos po lí ti cos e esta prer ro ga ti va
não foi usa da em toda a sua di men são. Se os Ma lufs
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e os Pit tas da vida per du ram na po lí ti ca bra si le i ra, se
o cri me or ga ni za do am plia as suas te i as as sas si nas
so bre a so ci e da de, se a vi o lên cia é na tu ra li za da e se
a cor rup ção te i ma em se transformar em ícone ver de/ama re lo, mu i to dis so tem a ver com as ti bi e zas do
Pa lá cio do Pla nal to.
Ao voltarmos a esta tribuna para externar as
nossas opiniões e tam bém as do PPS, re a fir ma mos
que não nos alinhamos ao lado da que las cor ren tes
que vêem em cada es qui na o fan tas ma da tra gé dia
política e a he ca tom be da eco no mia, mu i to ca rac terís ti cos de al guns mo vi men tos e li de ran ças situ a dos
no cam po da esquerda e que, no fun do, ao in vés de
fa zer uma ava li a ção po lí ti ca do país ce dem ape nas a
seus impulsos ideológicos. O Brasil, como sempre
dis se mos, não é uma re pu bli que ta – a bem da ver dade, nunca foi -, vive a de mo cra cia na sua ple ni tu de
com suas con tra di ções, con fli tos e ten sões, de tém recur sos na tu ra is em pro fu são, con ta com uma base indus tri al for te, pos sui imen sas fon tes de re cur sos humanos e científicos, rica, complexa e diversificada
cul tu ra, en fim, po de rá ser uma das gran des po tên ci as
mundiais ain da nes te sé cu lo. O que nos diferencia
em re la ção aos se to res da eli te que apos tam no fu turo é a for ma como ele será en gen dra do e o seu con teú do.
Para es sas eli tes, é pos sí vel de sen vol ver o Brasil man ten do os mes mos pa ra dig mas de ex clu são, de
res tri ção à de mo cra cia, de su bal ter ni da de aos in teresses das grandes po tências firmadas no século
pas sa do, de des ca so para com a na tu re za e as nossas mais ca ras iden ti da des culturais. Pen sa mos diversamente. O paradigma meramente de senvolvimentista já não ser ve. Se que re mos o pro gres so, a
promoção da ri que za e a in te gra ção com pe ti ti va do
Bra sil à eco no mia mun di al, não abri mos mão da in clusão so ci al e da nos sa au to no mia, esta já não de li mi tada fun da men tal men te pe las li nhas de fron te i ra, e sim
pe los va lo res da cul tu ra e pela for ça da or ga ni za ção
so ci al e eco nô mi ca.
Qu an do o PPS fala na ne ces si da de de um novo
blo co po lí ti co, de cen tro-esquerda, e da ne ces si da de
de se cons tru ir cons ci en te men te um ca mi nho novo de
desenvolvimento, tam bém es ta mos ima gi nan do uma
re fun da ção da Re pú bli ca. Já ti ve mos a Re pú bli ca Velha, a Se gun da Re pú bli ca, a Nova Re pú bli ca de Tancre do Ne ves/José Sar ney, ago ra pre ci sa mos aper fe iço ar, dar novo rumo e con te ú do à Re pú bli ca nas ci da
com a Cons ti tu i ção de 88, man ten do e ampli an do as
suas conquistas democráticas, privilegiando di re i tos
sociais, re ar ti cu lan do o império legal e adotar me ca-
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nis mos para fa zer o en con tro do Esta do e da po lí ti ca
com os pa drões éti cos que a so ci e da de mo der na exige. E éti ca não im pli ca ape nas re la ção com o erá rio e
os bens pú bli cos. É tam bém o em pe nho na cons trução de uma so ci e da de mais igua li tá ria e fra ter na e a
afirmação de uma nova qua li da de de vida.
Por ter mos res pon sa bi li da de com o Bra sil, não
acre di ta mos que a re fun da ção da Re pú bli ca sob este
pris ma deva ser co lo ca da em prá ti ca ape nas no fu turo, em um pos sí vel go ver no do PPS ou de ou tras representações de centro-esquerda. A depender d o
nos so par ti do, ela se ria exe cu ta da ago ra e já, in depen den te men te de quem es te ja no co man do da po lí tica bra si le i ra.
Se a inspiração para o Brasil for buscada nas
co i sas do mar, como já vi mos, a ré pli ca da nau de Cabral não nos ser ve. Pre fe ri mos a ale go ria da ter ra à
vis ta da Nau Ca ta ri ne ta, algo que faz parte da cul tu ra
de meu estado, Pernambuco. Devemos ser otimista
para mi rar o fu tu ro e o fu tu ro, sem pre e obri ga to ri amen te, pas sa pela ter ra fir me da de mo cra cia.
Obrigado, Sr. Pre si den te.
O SR ARLINDO PORTO (PTB MG) – Sr. Pre siden te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE(Ge ral do Melo) – Se na dor
Arlin do Por to, V. Exª tem a pa la vra pela or dem.
O SR ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, so li ci to que V.
Exª me ins cre va para uma co mu ni ca ção ina diá vel.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª fica
ins cri to em se gun do lu gar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos, tem a
pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão d o
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Ge ral do Melo; Srªs
e Srs. Se na do res, na se ma na pas sa da, no dia 9 de
maio, o Pre si den te do Ban co Cen tral, Sr. Armí nio Fraga, compareceu à Co mis são de Assun tos Eco nô micos des ta Casa, oca sião em que ti ve mos um diá lo go
pro fí cuo so bre di ver sos te mas, en tre os qua is a questão da dolarização.
Há uma margem de concordância, no que diz
respeito ao tema, entre as posições defendidas por
Fra ga e o po si ci o na men to que nós, da Opo si ção, temos assumido. O mesmo se pode dizer, aliás, das
manifestações re centes do Mi nistro Pedro Malan,
tam bém con trá ri as à do la ri za ção. Nes se par ti cu lar, as
di fe ren ças são, até onde pos so per ce ber, mais de ênfa se do que de subs tân cia. Re gis tro es sas co in ci dên-
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ci as com sa tis fa ção, uma vez que a ques tão mo ne tária in ter na ci o nal, em particular a ame a ça de do la ri zação, cons ti tui as pec to cen tral da so be ra nia na ci o nal e
da autonomia do País na definição da sua polí ti ca
econômica.
No último dia 9, o Presidente do Ban co Cen tral
foi cla ro quan to a essa ques tão. Gos ta ria de ci tar as
suas palavras: ”Continuo firme na minha convicção
de que o Brasil, pela sua dimensão, sua estrutura
econômica, não per ten ce a ne nhu ma área mo ne tá ria
na tu ral. Ao con trá rio“ pros se guiu Armí nio Fra ga , ”o
Bra sil pode e deve ad mi nis trar a sua pró pria mo e da.
(...) Te mos a con vic ção de que o Bra sil não deve abrir
mão de sua mo e da, deve pro cu rar ad mi nis trar bem o
re gi me de câm bio flu tu an te – e esse é o nos so pro jeto“.
Qu an to a isso, es ta mos de acor do. Ape nas lamen ta mos que o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car doso te nha de mo ra do tan to a ado tar um re gi me de câmbio flutuante administrado. Essa demora provocou,
como qua se to dos ago ra re co nhe cem, pro ble mas séri os para o País. O ape go te i mo so e ir ra ci o nal ao sistema anterior, de ancoragem cambial com taxa de
câm bio for te men te so bre va lo ri za da, ca u sou pesa dos
de se qui lí bri os ex ter nos, de pen dên cia pe ri go sa de capi ta is es tran ge i ros, ju ros al tís si mos e de sem pre go recor de, en tre ou tros pro ble mas.
Não es tou de acor do, en tre tan to, com o Pre siden te do Ban co Cen tral quan do ele ma ni fes ta o que
me pa re ce ser uma cer ta com pla cên cia ou in di fe rença com o que está acon te cen do em ou tros pa í ses em
ma té ria de do la ri za ção. Ele não vê qual quer ten dência pro nun ci a da à do la ri za ção na Amé ri ca La ti na. Reconheço que o quadro está longe de ser definido e
que não há tendência inexorável à dolarização.
Alguns pa í ses acom pa nha ram o Mé xi co e o Bra sil na
di re ção da flu tu a ção cam bi al, en tre eles o Chi le, que
foi po si ti va men te as si na la do por Armí nio Fra ga.
Mas há fatos preocupantes que o Brasil não
pode ig no rar. Como le ga do da lon ga ex pe riên cia infla ci o ná ria – e até hi pe rin fla ci o ná ria em al guns pa í ses
–, o dó lar ocu pou es pa ços den tro de mu i tas eco no mias da Amé ri ca La ti na, às ve zes de ma ne i ra in for mal.
Em di ver sos ca sos, me di das ado ta das pe los go vernos, me di das de li be ra li za ção fi nan ce i ra e de to le rância no uso in ter no da mo e da es tran ge i ra, apres sa ram
es ses pro ces sos de do la ri za ção par ci al. Em eco no mias como a do Peru, do Uru guai, da Bo lí via, a mo e da
na ci o nal per deu es pa ço e foi par ci al men te subs ti tu í da
pelo dó lar. Mes mo com o su ces so no com ba te à in fla-
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ção, es ses pa í ses não conseguiram desdo la ri zar as
suas eco no mi as.
Infe liz men te, o caso da Argentina, país tão impor tan te para o Bra sil, é ain da mais gra ve. O que os
argentinos es ta be le ce ram em 1991, por meio da famosa lei de conversibilidade, também co nhecida
como Plano Cavallo, foi um sistema extra or di na ri amente rígido de su bor di na ção ao dó lar dos Esta dos
Unidos. Di ferentemente do que nos disse Armínio
Fraga, no seu último de poimento, o que existe n a
Argentina não é simplesmente um ”sis te ma de câmbio fixo, ou mu i to fixo.“ O que te mos na Argen ti na é
um siste ma se mi do la ri za do, um sis te ma bi mo ne tá rio,
com am pla cir cu la ção in ter na do dó lar. Na re a li da de,
os ar gen ti nos ado ta ram um cur rency bo ard, um re gime mone tá rio de origem co lo ni al, que es ta be le ce rí gida vinculação da emissão às reservas e ga rante a
conversibilidade da moeda na cional a uma taxa de
câm bio fixa. E ain da de ram cur so le gal à mo e da estrangeira. Como es cre veu o gran de eco no mis ta keyne si a no Ja mes To bin, a Argen ti na ado tou um sis te ma
de vas sa la gem mo ne tá ria e está na an te-sala da dolarização.
O que vem de acontecer no Equador é ainda
pior: a do la ri za ção for mal, com o aban do no to tal ou
qua se to tal da mo e da na ci o nal. Não va mos fa zer de
con ta que o Bra sil nada tem a ver com isso. O Bra sil
tem res pon sa bi li da des in ter na ci o na is e não pode fi car
pas si vo di an te do que acon te ce em pa í ses pró xi mos.
É de se la men tar, por exem plo, que o Pre si dente do Banco Central do Bra sil, em res pos ta a meu
questionamento, de cla re que não acom pa nha de perto o sis te ma mo ne tá rio do Ti mor Les te e se li mi te a
desejar ”boa sorte“ aos timorenses. Imagino que o
Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que
acaba de chegar de Portugal, tenha até dialogado
com as au to ri da des do go ver no por tu guês a res pe i to
dos destinos do Timor Leste. Mas o Presidente d o
Banco Cen tral não parece não ter tomado co nhe cimen to de que o go ver no pro vi só rio da ONU em Ti mor,
que tem como Admi nis tra dor Tran si tó rio e Re pre sentan te Espe ci al do Secretário Ge ral das Na ções Unidas o bra si le i ro Sér gio Vi e i ra de Mel lo, aca ba de impor o dó lar dos Esta dos Uni dos como mo e da da que le
país. Isso se deu con tra a von ta de do Con se lho Na cio nal de Re sis tên cia Ti mo ren se, li de ra do pelo Dr. Xana nã Gus mão. Uma de ci são que pa re ce des ne ces sária e prejudicial a Timor, uma vez que vá ri os pa í ses
menores, em ter mos de ex ten são ter ri to ri al e po pu lação, têm ad mi nis tra do com su ces so as suas pró pri as
moedas. Revelou-nos pessoalmente Xananã Gus-
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mão, por oca sião de sua re cen te vi si ta ao Bra sil, que
essa de ci são mu i to pro va vel men te será re vis ta logo
que as su mir o pri me i ro go ver no ele i to.
Res sal to que Xa na nã Gus mão nos re ve lou que
que ri am, in clu si ve, im por o in glês, mas, nes se caso,
acre di to que o pró prio re pre sen tan te da ONU con tribu iu para que, no Con se lho de Con sul ta Na ci o nal, se
resolvesse pela escolha do idioma português. Mas,
quan to à ques tão do dó lar, o peso da pres são do FMI
e das autoridades norte-americanas sobre a ONU
aca bou sen do mais for te.
Não nos cabe, no meu entendimento, adotar
uma ati tu de ar ro gan te e ima gi nar que o Bra sil, como
País de proporções continentais, está acima diss o
tudo. Não devemos su perestimar a resistência d o
atu al Go ver no bra si le i ro di an te de pres sões ex ter nas.
O Go ver no não pode ser fra co, como por ve zes tem
demonstrado. Tem que ser forte, mais identificado
com o interesse nacional, diante das significativas
pres sões a que está con ti nu a men te sub me ti do.
No início de 1999, Lawrence Summers, atual
Secretário do Te sou ro dos Esta dos Uni dos, com a irre ve rên cia – ou de ve ría mos di zer des res pe i to? – que
ca rac te ri za al gu mas de suas ma ni fes ta ções so bre a
Amé ri ca La ti na, te ria de cla ra do que o Bra sil po de ria
mu dar o nome da sua mo e da para real.com, se gun do
no ti ci ou a Fo lha de S.Pa u lo, já que a mo e da bra si le ira es ta va-se de sin te gran do e se transformando em
uma mo e da vir tu al, o que se ria um ab sur do.
Pre ci sa mos, por tan to, es tar aten tos para es sas
questões. É po si ti vo que o Pre si den te do Ban co Central tenha-se disposto a participar das atividades d o
Gru po de Tra ba lho so bre Qu es tões Mo ne tá ri as Interna ci o na is, ago ra designada no âm bi to da Co mis são
de Assuntos Econômicos do Senado. Esse Grup o
discutirá não ape nas o tema da do la ri za ção mas outras questões monetárias e fi nanceiras re levantes
para o Bra sil. Ca u sa mu i ta pre o cu pa ção, por exemplo, a in for ma ção de que o Ban co Cen tral ain da es taria in sis tin do em ca mi nhar na di re ção da con ver si bi lida de do real, algo que é vis to com sim pa tia nos me i os
financeiros, mas pode causar danos irreparáveis à
estabilidade da mo e da e da eco no mia bra si le i ra.
Em ja ne i ro des te ano, por oca sião de en con tro
de Senadores da CAE com o Presidente Fernando
Hen ri que Car do so, quan do per gun ta do a res pe i to da
do la ri za ção das eco no mi as das Amé ri cas, res pon deu
que para o Bra sil isso se ria ”im pen sá vel“ – nas suas
pró pri as pa la vras -, pois não po der ad mi nis trar a própria mo e da re pre sen ta ria a per da da so be ra nia na ci onal. Re cor do, en tre tan to, que no iní cio de 1999, o Pre-
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si den te da Re pú bli ca an dou dan do de cla ra ções ambí guas so bre o fu tu ro da mo e da bra si le i ra.
O Se na dor Ney Su as su na, que pre si diu a sessão do dia 9, con vi dou o Pre si den te do Ban co Cen tral
a par ti ci par dos de ba tes que se rão or ga ni za dos pelo
Grupo de Trabalho. Armínio Fraga aceitou pron tamente e su geriu também a participação do Diretor
Daniel Gle ise, de Assuntos Internacionais, que tem
fe i to par te do gru po dos 20, fó rum onde essa e ou tras
ques tões mo ne tá ri as in ter na ci o na is têm sido dis cu tidas. O Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nômicos está designando os Senadores José Fo ga ça,
Jef fer son Pé res, Rober to Sa tur ni no, Ber nar do Ca bral
e eu pró prio para cons ti tu ir mos o gru po que vai pro por
um ro te i ro. Qu e re mos ou vir de to dos os Srs. Se na dores, in clu si ve da que les que têm se in te res sa do mu i to
por este assunto. É nossa intenção, Sr. Presidente,
prepararmos um simpósio internacional aqui no Sena do, pois sa be mos que o tema está pre o cu pan do os
par la men tos de di ver sos pa í ses da Amé ri ca La ti na. O
próprio Se nador Ney Suassuna, em visita re cente à
Argen ti na, re ve lou-nos que no Par la men to ar gen ti no
há dez pro je tos, Sr. Pre si den te, no sen ti do de pre venir e im pe dir a do la ri za ção da Argen ti na.
Por ou tro lado, os Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
no Con gres so Nor te-americano, tem re a li za do sim pósios sobre esse tema. Lá, a maior par te dos orad o s
tem-se pro nun ci a do a fa vor da do la ri za ção. Eis a impor tân cia da cons ti tu i ção des se gru po de tra ba lho no
âm bi to da CAE.
Mu i to obri ga do.
Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Suplicy, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presiden te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção
inadiável, ao Sena dor Arlin do Por to.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, re gis tro a re a li za ção da 61ª Se ma na Brasi le i ra de Enfer ma gem, de 12 a 20 de maio, or ga ni zada pela Associação Brasileira de Enfer magem
(Aben), que pro mo ve, por todo o Bra sil, nes se pe ríodo, con fe rên ci as, sim pó si os, ex po si ções e ati vi da des
comunitárias.
O tema escolhido para discussão este ano é
”Re a li da de e Pers pec ti vas de Trabalho na Enfer magem“. Com isso, essa categoria especializada, que
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tem de lon ga data sua pro fis são re gu la men ta da, vai
discutir questões como a terceirização, tra ba lho em
domicílio, re for ma tra ba lhis ta e di re i to co le ti vo, con dições de tra ba lho e fle xi bi li za ção das ne go ci a ções sala ri a is, en tre ou tros as sun tos de in te res se da ca te goria e da so ci e da de como um todo.
A Se ma na Bra si le i ra de Enfer ma gem é mar ca da
por duas da tas his tó ri cas. A ini ci al, dia 12, é o Dia do
Enfermeiro e co in ci de com a data de nas ci men to de
Florence Nightingale, con siderada a fundadora d a
enfermagem mo der na. A se gun da data, 20 de maio,
corresponde à data de mor te de um ex po en te da histó ria bra si le i ra, a he ro í na en fer me i ra Ana Nery.
Como mi ne i ro e gran de ad mi ra dor, eu não po deria deixar de citar tam bém que foi por de cre to do
Presidente Juscelino Kubitschek, de 1960, que se
transformou a Semana do Enfermeiro em Sema na
Brasileira de Enfermagem. Médico, Juscelino Ku bitschek ti nha cons ciên cia da im por tân cia da en fer ma gem
em todos os procedimentos médicos e hospitalares,
sem pre ten do enal te ci do essa ca te go ria pro fis si o nal.
O Conselho Federal de Enfermagem tem em
seus re gis tros, da ta dos de se tem bro de 1999, 82.200
enfermeiros, 81.800 técnicos de enfermagem,
387.100 au xi li a res de en fer ma gem, 112 mil aten dentes e par te i ras, qua se 700 mil pro fis si o na is. No en tanto, o nú me ro de pes so as que exer cem ta re fas si mi lares – com ou sem qualificação para tanto – é mui to
maior, ao pon to de se tor nar um dos principais itens
das re i vin di ca ções do se tor, que de fen de a pro fis si onalização dos tra ba lha do res de en fer ma gem não capacitados e não habilitados.
Ontem mes mo, esta Casa apro vou o Pro je to de
Resolução nº 29/2000, que autorizou a União a con tra tar ope ra ções de cré di to ex ter no com o Ban co Intera me ri ca no de De sen vol vi men to, BID, no va lor equiva len te a US$185 mi lhões, des ti na dos a fi nan ci a mento par ci al do pro je to de Profissionalização do Tra balha dor na Área de Enfer ma gem, Pro fae, com con trapar ti da de outros US$185 mi lhões, re cur sos do Mi nisté rio da Sa ú de e do FAT, num va lor to tal de US$370
milhões, es perando que a boa aplicação des ses recur sos me lho re as con di ções de tra ba lho dos pro fis sio na is da área de sa ú de.
Pela im por tân cia des ses pro fis si o na is no ce nário da sa ú de na ci o nal, re gis tro a re a li za ção da 61ª Sema na Bra si le i ra de Enfer ma gem e a mi nha so li da ri eda de a to dos os que mi li tam nes te mis ter, fe li ci tan do a
to dos os en fer me i ros, téc ni cos e au xi li a res de en ferma gem por tudo quan to fa zem, no sen ti do de con tri-
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bu ir para uma vida mais sa u dá vel e para re du zir os
so fri men tos dos se res hu ma nos.
Sr. Presidente, mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que
se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se nador Ca sil do Mal da ner.
São li dos os se guin tes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 143, DE 2000
Altera o § 2º do art. 1º do De creto-Lei nº 791, de 27 de agosto de 1969,
que “dispõe so bre o pedágio em rodovias federais e dá outras providências”,
para isen tar do pa ga men to de pe dá gio os
veículos conduzidos pelos respectivos
proprietários maiores de ses sen ta e cinco anos.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 2º do art. 1º do De cre to-Lei nº 791, de
27 de agos to de 1969, pas sa a vi go rar com a se guin te
redação:
“Art. 1º ..................................................
..............................................................
§ 2º Ficam isentos do pagamento d a
tarifa de pedágio em rodovias federais os
veículos o ficiais, os do Corpo Diplo má ti co e
aqueles conduzidos pe los respectivos proprietários maiores de sesenta e cinco
anos."(NR)
Art. 2º Fi cam acres ci dos ao De cre to-Lei nº 791, de
27 de agos to de 1969, os se guin tes arts. 1º-A e 1º-B:
“Art. 1º-A O órgão con cedente da rodovia estabelecerá as condições para libera ção da pas sa gem, nos pos tos de pe dá gio,
do ve í cu lo con du zi do pelo pro pri e tá rio ma i or
de ses sen ta e cin co anos.
Art. 1º-B A União destinará re cur sos orçamentários específicos para ressarcimento
dos con ces si o ná ri os de ro do via pela per da de
receita decorrente da isenção concedida aos
ve í cu los re fe ri dos no ar ti go an te ri or".
Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua publicação.
Justificação
Nos termos do art. 230 da ConstituiçãoFederal,
am pa rar a pes soa ido sa cons ti tui de ver da fa mí lia, da
sociedade e do Estado. Especialmente atento à
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questão da mobilidade pessoal – fator indispensável
à preservação de uma vida ativa e participante –, o
Constituinte de 1988 garantiu aos maiores de ses senta e cin co anos a gra tu i da de no trans por te co le tivo ur ba no.
Não im por tan do com que fi na li da de – seja para
ter acesso a uma assistência médica melhor, seja
para usu fru ir do con ví vio com pa ren tes e ami gos distan tes, seja, sim ples men te, para se di ver tir _, ocor re
mu i tas ve zes de o ido so ter ne ces si da des de des lo camen to que ex tra po lam os li mi tes da área, do mu ni cípio ou do estado em que reside.
Embora demonstre disposição para viajar, ob ser va-se que al gu mas li mi ta ções pró pri as da ida de
desanimam-no, por exemplo, a enfrentar percur sos
mais longos a bordo de um ônibus de linha regular.
Daí por que, após uma vida in te i ra de vo ta da ao tra balho, muitos acabam destinando suas economias à
com pra de um car ro, no que vis lum bram a pos si bi li dadee de afi nal exer cer, em toda a ple ni tu de, a li ber da de
de ir e vir com cer to con for to e co mo di da de.
To da via, o adi ci o nal de cus to re pre sen ta do pelo
pa ga men to das ta ri fas de pa dá gio ro do viá rio tem con tribuído para restringir, cada vez mais, a mobilidade
de mé dia e lon ga dis tân cia das pes so as ido sas – especialmente aquelas que sobrevivem às custas d e
par cos re cur sos de apo sen ta do ria. Isto sig ni fi ca que,
em que pese ter sido pos sí vel a com pra do car ro, sua
utilização freqüente fica comprometida em via gens
que en vol vam tre chos ro do viá ri os con ce di dos à ini cia ti va pri va da.
Di an te das dis tor ções apon ta das, al guns es forço precisa ser fe i to para com pen sar as dificuldades
enfrentadas por esse seg men to da so ci e da de.
É justo, pois, conceder aos maiores de ses sen ta e cin co anos, quan do con du zin do seu pró prio
veículo, a isen ção do pa ga men to de pe dá gio nas rodo vi as fe de ra is.
To da via, para não ca u sar pre ju í zo aos con ces sionários dos tre chos su je i tos a co bran ça de pe dá gio,
tampouco onerar os demais usuários das rodovias,
pre vê-se que a União apon ta rá os re cur sos ne ces sários à cobertura das perdas de receita decor ren tes
des sa isen ção.
Nes se par ti cu lar, a pro po si ção aten ta es pe ci almente para o disposto nas Leis nºs 8.987/95 e
9.074/95, que re gem a con ces são de ser vi ços pú blicos no Brasil. De acordo com o art. 35 da Lei nº
9.074/95, a es ti pu la ção de no vos be ne fí ci os tarifários
nos ser vi ços pú bli cos con ce di dos deve ser acom panha da da in di ca ção da fon te dos re cur sos ne ces sá ri-
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os para o seu cus te io ou da re vi são das pla ni lhas ta rifá ri as dos conces si o ná ri os, de modo a evi tar o de sequelíbrio fi nanceiro dos contratos de concessão firma dos com o po der pú bli co.
Para a aprovação da medida que propomos,
esperamos contar com o apoio dos nobres par lamentares.
Sala das Ses sões, 18 de maio de 2000 – Se nador MozarildoCavalcanti.
LEGISLAÇÃO CITADA
DE CRE TO-LEI Nº 791
DE 27 DE AGOS TO DE 1969
Dispõe so bre o pedágio em ro do vias fe de ra is e dá ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................
Art. 2º A co bran ça de pe dá gio será pre ce di da da
ve ri fi ca ção téc ni co-econômica de vi a bi li da de e ren tabilidade.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 230 A fa mí lia, a so ci e da de e o Esta do têm
o dever de am parar as pessoas idosas, as se gu rando sua participação na co munidade, defen den do
sua dig ni da de e bem-estar e ga ran tin do-lhe o di re i to
à vida.
§ 1º Os pro gra mas de am pa ro aos ido sos se rão
executadospreferencialmente em seus la res.
§ 2º Aos maiores de ses sen ta e cin co anos é garan ti da a gra tu i da de dos transpor tes co le ti vos ur ba nos.
....................................................................................
(Às Comissão de Constituição, Justi ça
e Cidadania e de Assuntos Sociais, cabendo à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 144, DE 2000
Revoga a Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983 “que define os crimes
con tra a se gu ran ça na ci o nal, a or dem polí ti ca e so ci al, es ta be le ce seu pro ces so e
julgamento e dá ou tras pro vi dên ci as”.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É re vo ga da a Lei nº 7.170, de 14 de dezem bro de 1983.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua publicação.
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Justificação
É ab so lu ta men te in jus ti fi cá vel a vi gên cia da atual lei de se gu ran ça na ci o nal. Com efe i to, essa le gis lação pe nal ex tra va gan te foi ela bo ra da em ple no re gime au to ri tá rio-militar. Den tre seus dis po si ti vos, lê-se,
a tí tu lo de ilus tra ção, a fi xa ção da pena de re clu são
para quem, “com em pre go de vi o lên cia ou gra ve amea ça” ten tas se mu dar “o re gi me vi gen te”. Isto é, quem,
exer cen do o le gí ti mo di re i to de re sis tên cia à di ta du ra,
como nos en si na o ilus tre ju ris ta Ma cha do Pa u pé rio,
propugnasse a der ru ba da da di ta du ra por me i os que
a pró pria di ta du ra con si de ras se gra ve ame a ça, po deria ser condenado à pena privativa de liberdade d e
até quin ze anos.
É la men tá vel que esta lei ve nha sen do con si derada recepcionada pela ordem jurídica es ta be le ci da
após a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de 1988.
Urge um novo tra ta men to da de fe sa do Esta do
De mo crá ti co de Di re i to, o que deve ser fe i to no bojo
da ampla re for ma do Có di go Pe nal, ora em fase de
es tu dos no Mi nis té rio da Jus ti ça.
Vale recordar que, por ocasião da deliberação
acerca da lei de segurança na cional ora em vigor
(Pro je to de Lei nº 17/83), o en tão Se na dor Fer nan do
Hen ri que Car do so as si nou voto em se pa ra do, de fenden do a re vo ga ção da Lei de Se gu ran ça Na ci o nal e a
pre vi são de ins tru men tos le ga is pro te to res da so be rania nacional do fun ci o na men to dos Po de res, das instituições de mo crá ti cos, no cor po das leis co di fi ca das
do País".
Por es sas ra zões, con fi a mos no aco lhi men to da
pre sen te pro po si ção.
Sala das Ses sões, 18 de maio de 2000. – José
Edu ar do Du tra
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.170, DE 14 DEZEMBRO DE 1983
Define os crimes contra a se gu rança na ci o nal, a or dem po lí ti ca e so ci al, estabelece seu pro ces so e jul ga men to e dá
ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................
(Á Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Os projetos que aca bam de ser li dos se rão
publicados e re me ti dos às Co mis sões com pe ten tes.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.
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É lido o se guin te:
OF.032/00-LPSDB
Brasília, 17 de maio de 2000
Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vidên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der a se guinte alteração quan to à com po si ção do PSDB na Comis são Par la men tar de Inqué ri to cri a da pelo Re que rimen to nº 23, de 2000, com “fi na li da de de apu rar, em
todo País, o ele va do cres ci men to de rou bo de car gas
transportadas pe las em presas de transportes ro doviáros, fer ro viá ri os e aquaviários): substituir o Se nador Àlva ro Dias pela Se na do ra Lu zia To le do, como titu lar e os Se na do res Pe dro Piva e Lú dio Co e lho pe los
Senadores Luiz Pontes e Romero Jucá, res pec ti vamen te, como Su plen tes da re fe ri da Co mis são.
Na oportunidade, renovo pro tes tos de ele va da
estima e distinta consideração. – Se na dor Sérgio
Machado, Lí der do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Pas sa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, DE 2000
(Em re gi me de ur gên cia-art. 336, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 265, de 2000)
Continuação da discussão, em turn o
único, do Projeto de Resolução nº 50, de
2000 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de
seu Pa re cer nº 443, de 2000, Re la tor: Se nador Wel ling ton Roberto, com voto contrário
do Senador La u ro Cam pos), que autoriza a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos–ECT a elevar temporariamente seus limites de endividamento para con tra tar operação de crédito externo, com o BG Bank
A/S–Dinamarca, no va lor to tal equi va len te a
até DM 37.054.758,00 (trin ta e sete mi lhões,
cinqüenta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e oito marcos alemães), destinada
ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to de Au tomação do Sistema de Triagem de Objetos
Pos ta is, que in te gra o Pro gra ma de Re cu pe-
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ração e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do Sis te ma Pos tal – PASTE.
(A matéria constou da Ordem do Dia
da sessão deliberativa ordinária de ontem,
quando teve sua discussão adiada para
esta data, nos termos do art. 175, in ci so V,
do Re gi men to Inter no).
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Wel ling ton Rober to como Re la tor.
O SR. WELLINGTON ROBERTO (PMDB – PB.
Para proferir parecer. Sem revisão do ora dor.) – Sr.
Presidente, Sr as e Srs Senadores, como Re la tor da
ma té ria, que ria pres tar al guns es cla re ci men tos so bre
o meu pa re cer, já que foi ele ques ti o na do pe los nobres Senadores Roberto Requião e José Eduar do
Du tra.
Na questão da concorrência, trata-se da Con corrência Internacional n.º 029/96, desencadeada
pela ECT, con for me cons ta da Expo si ção de Mo ti vos
do Excelentíssimo Se nhor Pre si den te da República,
en ca mi nha da pela Men sa gem em referência.
Qu an to à questão da taxa de juros das ope rações de crédito, para 85% do va lor do for ne ci men to
de se gu ro de cré di to, taxa de ju ros Cirr DM, a ser fi xa da na data da as si na tu ra do con tra to, vi go ran do por
todo o pe río do do em prés ti mo.
Taxa de juros Cirr, também fixada pela OECD
para o pe río do de 14/5/2000 até 14/6/2000, fi nan ci amen to em oito anos em 5,97% ao ano, para 15% do
va lor do for ne ci men to, ta xas de ju ros libor DM 6 meses, mais um spread de 1,5% ao ano. Essa taxa se
en con tra hoje em 5,90.70, acrescida de um spread
de 1,5% ao ano, totaliza apro xi ma da men te 7,4% ao
ano.
Peço aos Senadores Ro ber to Re quião e José
Edu ar do Du tra que vo tem fa vo ra vel men te a esta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car los Ma galhães) – Em dis cus são o pro je to.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car los Ma galhães) – V. Ex.ª tem a pa la vra para dis cu tir.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Na ver da de,
quero deixar claro ao Senador Relator que não fiz
uma crí ti ca nem con tra di tei seu re la tó rio: eu con tra ditei a ope ra ção.
Hou ve uma épo ca, Se na dor Wel ling ton Ro berto, em que no Brasil as empreiteiras executavam
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obras por que con se gui am fi nan ci a men to, ou um recur so de um ban co ou um re cur so or ça men tá rio. Isso
tudo de sa guou na CPI do Orça men to, na des co ber ta
dos anões. Vejo, neste contrato, uma operação semelhante, só que internacional, ou seja, há uma vincu la ção do fi nan ci a men to com a con cor rên cia. Só pode ria ga nhar a con cor rên cia quem ob ti ves se o fi nanciamento, e quem con se gue o fi nan ci a men to es ta bele ce os pre ços de uma for ma mais ou me nos li vre de
seus pro du tos e seus ser vi ços. Há uma vin cu la ção na
concorrência internacional como ha via nas obras inter nas.
Se esta fos se uma ope ra ção ri go ro sa men te séria, nes se gê ne ro, se ria a pri me i ra da qual eu te ria conhe ci men to. Dis cor do fun da men tal men te da ma ne i ra
com que se fez a con cor rên cia, vin cu lan do-a a um financiamento internacional. Os juros supostamente
se ri am es ses. Mas, na ver da de, o tex to da re so lu ção
diz que ”to ma ri am por base“. ”Por base“ não sig ni fi ca
que se jam to ma dos na sua for ma ab so lu ta. Então, por
base, ju ros de 7,5%. A libor, que é mais ou menos
6%, mais 1,5% de taxa de spread. Mu i to bem, 7,5%,
mas por base. Nada ga ran te que não haja uma di feren ça nes sa base.
Acho ter rí vel que se en vie ao Se na do de uma
for ma mu i to pou co con clu si va uma in for ma ção des sa
natureza. De qual quer modo, que ro de i xar cla ro que
essa ope ra ção é mu i to pouco transparente. Não tive
aces so aos pre ços e não te nho con di ção de vo tá-la.
Pen so ain da, como elo gio ao re la tó rio de V. Exª, ao
trabalho que teve em se de bru çar so bre ele, que é,
por par te dos Cor re i os, do Go ver no, uma man dra quice. Meu voto será contrário.
O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Con cede-me V. Exª um apar te?
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Con ce do o apar te a V. Exª.
O Sr. Gerson Ca ma ta (PMDB – ES) – Ilustre
Se na dor Re quião, não me preocupa o cus to do emprés ti mo, a taxa libor está aqui de cla ra da, o spread,
os ju ros anu a is. Pre o cu pa-me o ob je ti vo do em prés timo. Veja V. Exª que apro va mos aqui, há al guns meses, uma lei proibindo a s bombas au to má ti cas para
abas te ci men to de automóveis nos pos tos de ga so lina. As bom bas já es ta vam ins ta la das e ope ran do. E
não fo ram as em pre sas mul ti na ci o na is que in ves ti ram
nas bom bas, fo ram as bra si le i ras, os do nos de pos tos
de gasolina. Eles fizeram um investimento, do qual
não pu de rem usu fru ir. Vo tei fa vo ra vel men te, por que
ia de sem pre gar, no Bra sil, mais de cem mil fren tis tas.
Agora estamos aprovando um empréstimo. Vamos
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cap tar re cur so ex ter no para de sem pre gar mais bra sile i ros, cri ar um sis te ma de au to ma ção do sis te ma de
tri a gem de ob je tos pos ta is. Numa épo ca di fí cil como a
que es ta mos vi ven do, um pro je to como este de ve ria
ser adiado. No lu gar de au men tar o nú me ro de empre gos para bra si le i ros, es ta mos to man do em prés timo para di mi nuí-los. Então, o ob je ti vo me pre o cu pa e
mu i to. É a úni ca nota que que ria fa zer nas ob je ções
que V. Exª está levantando. Agradeço a concessão
do apar te.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Mais do que isso, Se na dor Ca ma ta. To dos sa be mos a
política do Go ver no Fe de ral em relação às estatais.
Estamos fa zendo um empréstimo de objeto mui to
pou co cla ro, para en di vi dar a União por meio de empre sa que será, logo mais adi an te, sem a me nor dú vida, se guin do o Go ver no a sua trilha,privatizada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car los Ma galhães) – Con ti nua em dis cus são.
A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Peço a pa la vra, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car los Ma galhães) – Com a pa la vra a Se na do ra He lo i sa He le na.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da oradora.) – Sr. Pre sidente, Srs. Senadores, os Senadores Roberto Re quião e Gerson Camata já discutiram a matéria.
Ontem, ti ve mos opor tu ni da de, tam bém, de dis cu ti-la.
Houve essa mesma discussão, porque é apenas o
que nos so bra: exer ci tar o ”jus sper ni an di“, ou, como
di ze mos no Nor des te, o es tre bu char. É o que nos sobra aqui, por que sa be mos que não vai dar em nada.
Esta mos ago ra apro van do uma ope ra ção de cré di to
de 31 milhões, mas já aprovamos, só para essa s
mesmas operações, 200 milhões, para os mesmo s
equi pa men tos. São 231 mi lhões. É sem pre as sim, vai
pingando, cada dia um pou co. Como sa bem que nossa ca pa ci da de de to le rân cia para esse tipo de aber ração é in fi ni ta, va mos fa zen do des sa for ma. Va mos fazer no úl ti mo item da pa u ta tam bém para os hos pi ta is
universitários. Algo que pa re ce ma ra vi lho so: mais dinheiro para os hospitais universitários. Como são
mais R$300 mi lhões, até se jus ti fi ca ria que se ti ras se
o pro je to que há na Casa para pri va ti zar 25% dos le itos dos hos pi ta is uni ver si tá ri os. Se a des cul pa é a falta de di nhe i ro, es tão che gan do mais R$200 mi lhões.
O mais grave – e o Senador Roberto Requião
fa lou so bre o pro ces so de pri va ti za ção – é a pos tu ra
vergonhosa do Go ver no Fe de ral de injetar recur sos
nas es ta ta is, nas em pre sas pú bli cas, para de po is priva ti zá-las. Não é es pe cu la ção o que o Se na dor Ro-
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ber to Re quião dis se. Já está na Casa. Está tra mi tando no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº
1.491/99 que re es tru tu ra todo o se tor pos tal no Bra sil.
O pro je to per mi te a pri va ti za ção dos ser vi ços pos ta is,
não as se gu ra a uni ver sa li za ção dos ser vi ços ao conjunto da sociedade e le vará, conseqüentemente, à
ele va ção das ta ri fas, a em pre sa pas sa rá a ser de econo mia mis ta, per mi te a ven da de ações e a per da do
controle acionário. Está no projeto que tramita n o
Con gres so Na ci o nal. Fi ca mos aqui fin gin do que o recur so vai ser im por tan te por que com a que bra do mono pó lio, da qui a cin co anos, a em pre sa es ta rá pre para da, com pe ti ti va. Isso é con ver sa para boi dor mir.
O Blo co está li be ra do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Con ti nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cerro a dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
Concedo a pa la vra ao Senador José Eduardo
Du tra para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho
dado meu voto fa vo rá vel a al guns em prés ti mos ex ternos. Não te nho uma po si ção a pri o ri com re la ção a
em prés ti mos. Mu i tas ve zes, vo ta mos favo ra vel men te
em fun ção do fato de que as con di ções eco nô mi cas
para o em prés ti mo são fa vo rá ve is. O pro ble ma é que
estamos, cada vez mais, nos enredando em uma
comparação. Qu a is quer ta xas de ju ros de em prés timos ex ter nos com pa ra dos com as ta xas de ju ros praticadas do País são fa vo rá ve is. Infe liz men te, so mos
campeões mundiais de juros; já fomos de futebol,
ago ra so mos de ta xas de ju ros. Já que se fala tan to
em glo ba li za ção, em es ta be le cer tra ta men to igua li tário para to dos os pa í ses, em aca bar com as fron te -i
ras, talvez fosse interessante adotarmos o princípio
da glo ba li za ção, no Bra sil, em re la ção à taxa de ju ros.
Se ria ide al glo ba li zar a taxa de ju ros. Em nos so País,
é ló gi co, um em prés ti mo ex ter no com qual quer fun do
de financiamento será mais fa vo rá vel para uma empre sa es ta tal, a União etc., do que um fi nan ci a men to
brasileiro, dos ban cos na ci o na is.
O se gun do as pec to é que não pos so de i xar de
con cor dar com o ar gu men to apre sen ta do on tem pelo
Se na dor La u ro Cam pos. Tra ta-se da tí pi ca ope ra ção
de ves tir a no i va para ela se tor nar mais atra en te para
quem for des po sá-la. No caso, é para quem se dis puser a com prar a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Telé gra fos. O Go ver no diz que não é sua in ten ção pri va-
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ti zar, mas o pro je to que tra mi ta na Casa apon ta para
isso. Nós já conhecemos como é que funciona essa
chamada intenção do Governo. Qu ando o pro jeto
está em dis cus são, diz que essa não é a in ten ção, e
de po is, lem bran do aque la his tó ria do es cor pião e do
sapo, aca ba di zen do: ”Des cul pe, pri va ti zei, é da mi nha na tu re za.“
Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, mes mo con si derando que em outras matérias temos votado fa vo ravelmente, nesta, especificamente, o meu voto é con trário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car los Ma galhães) – Com a pa la vra o Se na dor La u ro Cam pos.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF. Para
encaminhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou qua se cansa do de tan to apa nhar. Qu an tas ve zes já fa lei aqui em
re la ção a esses empréstimos externos. E fui mui tas
ve zes, qua se sem pre, uma voz so li tá ria, vo tan do contra o endividamento ex ter no do Bra sil. Mas eu gos to
da solidão, então continuo a votar des sa maneira,
prin ci pal men te num caso como este.
Há pouco tempo ou vi mos aqui a impor tân cia da
memória histórica. Esses empréstimos di rigidos,
supply credit, surgiram na crise de 1870, não têm
nada de novo. Na que la cri se, di nhe i ro so bran do nos
pa í ses em cri se, os in ves ti men tos di mi nu em, o di nheiro fica idle money e é emprestado aos países po bres, aos pa í ses sub de sen vol vi dos. Isso é an ti go.
Aqui no Bra sil, por exem plo, em 1970, o que foi
fe i to? Au men ta ram a taxa de ju ros e dis se ram que esta vam fa zen do isso para es ti mu lar os em pre sá ri os a
to ma rem di nhe i ro lá fora, au men tan do a dí vi da ex terna bra si le i ra, o que acon te ceu. De US$3 bi lhões, naque la oca sião, pas sou, an tes do pri me i ro au men to do
pe tró leo, em 1973, para mais de US$6 bi lhões. Par te
des se di nhe i ro, gran de parte, foi to ma da e fi cou em
reserva. Nada se fez. Era apenas para pa gar ju ros.
Tomamos dinheiro apenas para pagar juros. De i xamos o dinheiro pa ra do. Isso é a sub ser viên cia to tal.
Ago ra ve mos no va men te, tal como ocor reu no Pro je to
Si vam, quan do o Exim bank em pres tou US$1,3 bi lhão
para a com pra des ses equi pa men tos, ape nas à Raythe on, por que se não fos se à Rayt he on, está es cri to
lá, o em prés ti mo não vi ria. O mes mo acon te ce aqui,
como sa li en tou o Se na dor Ro ber to Re quião, se não
com prar mos des sa for ne ce do ra ale mã, esse em présti mo não sai. Não há con cor rên cia no mun do da concorrência, no mun do do li be ra lis mo con cor ren ci al não
pode ha ver con cor rên cia, im pe dem que nós seja mos
beneficiados com a concorrência, que é a bandeira
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prin ci pal des se Go ver no ne o li be ral. Não po de mos esco lher ou tras no mun do da li ber da de de es co lha.
De modo que en tão só nos res ta pro tes tar e votar con tra, sa ben do que mais uma vez se re mos pra ticamente vo zes so li tá ri as con tra essa avalanche d e
recursos que se destinam, ob viamente, a enfeitar a
no i va, a me lho rar as con di ções da em pre sa, fa zer a
downsizinge a re en ge nha ria, essa mo der ni da de desumana, desempregar trabalhadores, ”enxugar“ o
custo, para aumentar o lu cro, tal como aconte ceu
com a Com pa nhia Vale do Rio Doce, exem plo que cita mos on tem.
No caso da Vale do Rio Doce, em três anos apenas os in ves ti men tos fo ram re cu pe ra dos e ain da sobrou bas tan te di nhe i ro. Em três anos ape nas, re pi to,
os R$3,3 bi lhões que fo ram in ves ti dos de ram um lucro de R$5,5 bi lhões, o que ocor reu com o au xí lio do
Sr. Men don ça de Bar ros, do BNDES e da Drª Ele na
Landau.
Assim, es ta mos pa gan do para en tre gar o Bra sil;
es ta mos dan do o Bra sil de ban de ja ao ca pi tal in ter nacional.
Voto con tra.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o
pro je to que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com a abs ten ção do Se na dor Tião Via na e os vo tos con trá ri os das Se na do ras He lo i sa Hele na e Ma ri na Sil va e dos Se na do res Mo za ril do Caval can ti, La u ro Cam pos, Ro ber to Re quião, Eduar do
Su plicy, José Edu ar do Du tra e Ge ral do Cân di do.
O pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a re dação fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
oferecendo a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 503, DE 2000
(Da Co mis são Di re to ra)
Redação final do Pro je to de Reso luçã nº 50, de 2000.
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 50, de 2000, que au to ri za
a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos – ECT
a elevar temporariamente seus limites de en di vi damento para contratar operação de crédito externo,
com o BG Bank A/S – Di na mar ca, no va lor to tal equi-
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valente a até DM 37.054.758,00 (trinta e sete mi lhões, cin qüen ta e qua tro mil, se te cen tos e cin qüen ta
e oito mar cos ale mães), des ti na da ao fi nan ci a men to
par ci al do Pro je to de Au to ma ção do Sis te ma de Tri agem de Obje tos Pos ta is, que in te gra o Pro gra ma de
Re cu pe ra ção e Ampli a ção do Sis te ma de Te le co muni ca ções e do Sis te ma Pos tal – PASTE.
Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de maio de
2000. – Antonio Car los Ma galhães, Presidente –
Ge ral do Melo – Edu ar do Su plicy, Re la tor – Lúdio
Co e lho – Carlos Pa tro cí nio.
ANEXO AO PARECER Nº 503, DE 2000
Faço saber que o Senado Fe deral aprovou, e
eu, ______, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te
RESOLUÇÃO Nº

, DE 2000

Autoriza a Empresa Brasileira d e
Correios e Te lé gra fos – ECT a ele var temporariamente seus limites de endividamen to para con tra tar ope ra ção de crédito
externo, com o BG Bank A/S – Dinamarca, no va lor to tal equivalente a até DM
37.054.758,00 (trinta e sete milhões, cinqüenta e quatro mil, setecentos e cin qüen ta e oito marcos alemães), destinada ao fi nan ca men to par ci al do Pro je to de
Automação do Sistema de Triagem de
Objetos Pos tais, que integra o Programa
de Recuperação e Ampli a ção do Sis te ma
de Telecomunicações e do Sistema Postal – PASTE.
O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Telé gra fos – ECT au to ri za da, nos ter mos da Re so lu ção
nº 96, de 1989, res ta be le ci da pela Re so lu ção nº 17,
de 1992, am bas do Se na do Fe de ral, a ele var tem porariamente seus li mi tes de en di vi da men to para contratar ope ra ção de cré di to ex ter no, com o BG Bank
A/S – Di na mar ca, no va lor to tal equi va len te a até DM
37.054.758,00 (trin ta e sete mi lhões, cin qüen ta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e oito marcos ale mães).
Parágrafo único. Os recursos obtidos com a
ope ra ção de cré di to ex ter no de que tra ta esta Re so lução des ti nam-se ao financiamento par ci al do Pro je to
de Automoção do Sistema de Triagem de Objeto s
Postais, que integra o Programa de Recuperação e
Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do
Sis te ma Pos tal – PASTE.
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Art. 2º As operações de crédito externo re fe ridas no art. 1º apresentam as se guin tes ca rac te rís ticas:
I – mu tuá rio: Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e
Telégrafos – ECT;
II – ga ran ti dor: Ban co do Bra sil S/A;
III – mu tu an te: BG Bank – Di na mar ca;
IV – Valor total: equi valente a até DM
37.054.758,00 (trin ta e sete mi lhões, cin qüen ta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e oito marcos ale mães), in clu í dos DM 4.200.000,00 (qua tro mi lhões e
du zen tos mil mar co ale mães) de se gu ro de crédi to;
V – condições para 85% (oitenta e cinco por
cen to) da ope ra ção e se gu ro de cré di to;
a)
valor : equi valente
a
até
DM
32.126.545,00 (trin ta e dois mi lhões, cen to e vin te e
seis mil, quinhentos e qua ren ta e cin co mar cos alemães);
b) juros : taxa baseada na CIRR – DM
(Com mer ci al Inte rest Refe ren ce Rate) a ser fi xa da na
data de as si na tu ra do con tra to, vi go ran do por todo o
pe río do do em prés ti mo, e in ci den tes so bre o va lor desem bol sa do, a par tir do pri me i ro de sem bol so;
c) prazo : oito anos;
d) carência: seis meses após a data de
emis são do Cer ti fi ca do de Entra da em Ope ra ção dos
Cen tros de Tri a gem, ou, no mais tar dar, trin ta me ses
após a as si na tu ra do con tra to de financiamento;
e) comissão de gestão: 0,5% (cinco dé cimos por cen to) do mon tan te do em prés ti mo, pa gá vel
trin ta dias após a as si na tu ra do con tra to de fi nan ci amento;
f) despesas gerais: limitadas a 0,1% (um
dé ci mo por cen to) do va lor do fi nan ci a men to, pa gá vel
após a de vi da com pro va ção;
g) desembolso: de acordo com o esquema
de em bar que do con tra to co mer ci al, ou con tra a apresen ta ção de do cu men tos pré-aprovados, no mais tardar, até cen to e vin te e seis me ses a par tir da as si na ura do con tra to de fi nan ci a men to;
h) con di ções de pa ga men to:
1 – do prin ci pal: de zes se is par ce las se mes tra is
iguais con secutivas, sen do a pri meira seis mes e s
após a emis são do Cer ti fi ca do de Entra da em Ope ração de cada Cen tro de Tri a gem, ou, no mais tar dar,
trinta meses da assinaura do contrato de fi nan ci amento;
2 – dos ju ros : du ran te o pe río do de ca rên cia, semes tral men te, ini ci an do-se seis me ses após o pri me-i
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ro de sem bol so; e du ran te o pe río do de amortização
do prin ci pal, jun ta men te com as res pec ti vas par ce las;
VI – con di ções para 15% (quin ze por cen to) da
operação:
a)
valor : equi valente
a até DM
4.928.213,00 (quatro mi lhões, novecentos e vinte e
oito mil, du zen tos e tre ze mar cos ale mães);
b) juros : taxa Libor-DM para seis meses, acres ci do de 1,5% a.a. (um in te i ro e cin co dé cimos por cen to ao ano);
c) prazo : cin co anos;
d) carência: seis meses após a data de
emis são do Cer ti fi ca do de Entra da em Ope ra ção dos
Cen tros de Tri a gem, ou, no mais tar dar, trin ta me ses
após a as si na tu ra do con tra to de fi nan ci a men to;
e) comissão de gestão: 0,5% (cinco dé cimos por cen to) do mon tan te do em prés ti mo, pa gá vel
trin ta dias após a as si na tu ra do con tra to de fi nan ci amento;
f) despesas gerais: limitadas a 0,1% (um
dé ci mo por cen to) do va lor do fi nan ci a men to, pa gá vel
após a de vi da com pro vaão;
g) desembolso
: diretamente à em presa Cris plant A/S, como pa ga men to de adi an ta men to
nos ter mos do con tra to co mer ci al;
h) con di ções de pa ga men to:
1 – do prin ci pal: dez par ce las se mes tra is, igua is
e con se cu ti vas, sen do a pri me i ra seis me ses após a
emissão do Certificado de Entra da em Ope ra ção de
cada Cen tro de Tri a gem, ou, no mais tar dar, trin ta meses da as si na tu ra do con tra to de fi nan ci a men to;
2 – dos ju ros : du ran te o pe río do de ca rên cia, semes tral men te, ini ci an do-se seis me ses após o pri me iro de sem bol so; e du ran te o pe río do de amortização
do prin ci pal, jun ta men te com as res pec ti vas par ce las.
Parágrafo único. as datas de pagamento do
prin ci pal e en car gos po de rão ser al te ra das em fun ção
da data de as si na tu ra do con tra to.
Art. 3º A pre sen te au to ri za ção de ve rá ser exer cida no pra zo de qui nhen tos e qua ren ta dias, con ta do
da data de sua pu bli ca ção.
Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Aprovado o pro je to e es tan do a ma té ria em
re gi me de ur gên cia, pas sa-se à imediata apre ci a ção
da re da ção fi nal.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
discussão.
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Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
A ma té ria vai à promulgação.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, ape nas para re gis trar: que o Gover no de ve ria co lo car mais gen te no ple ná rio. De po is,
não re cla me quan do não for mos be ne vo len tes.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Dou ra zão a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 2:
Qu in to e úl ti mo dia de dis cus são, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 61, de 1999, ten do como primeiro signatário o Senador Álvaro Dias, que
dá nova redação aos §§ 2º e 3º do art. 14 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (Di re i tos Po lí ti cos), ten do
Parecer sob nº 316, de 2000, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Re la tor: Se na dor Car los Wil son, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ, com
alteração posterior aprovada pela referida
Comissão.
À pro pos ta fo ram ofe re ci das as Emen das nºs 2
e 3 do Plenário.
Trans cor re hoje a quin ta e úl ti ma ses são de discus são em pri me i ro tur no.
Discussão em conjunto da proposta e das
emendas. (Pausa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, encerro a
dis cus são em pri me i ro tur no.
A ma té ria re tor na à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, nos ter mos do art. 359 do Re gimen to Inter no, para que se jam exa mi na das as emendas ofe re ci das em ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 3:
Segundo dia de discussão, em pri me -i
ro tur no, da Proposta de Emenda à Cons tituição nº 57, de 1995,ten do como pri me -i
ro signatário o Senador Pedro Simon, que
altera dispositivos constitucionais re lativos
aos li mi tes má xi mos de ida de para a nomeação de magistrados e ministros de tribunais e para a aposentadoria compulsória do
ser vi dor pú bli co em ge ral, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 267, de 1996,
da Co mis são de Constituição,Justiça e Cidada nia, Re la tor: Se na dor Ney Su as su na.
Transcorre hoje a segunda ses são de dis cussão.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va ordi ná ria de ter ça-feira, dia 23.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 4 :
Se gun do dia de dis cus são, em pri me iro tur no, da Proposta de Emenda à Cons ti tu i ção nº 7, de 1999, ten do como pri me i ro
signatário o Senador Ade mir Andrade, que
altera o art. 101 da Constituição Fe deral e
dá outras providências (alternância de no meações entre pes soas do sexo masculino
ou feminino para Ministro do Supremo Tribu nal Fe de ral), ten do
Parecer sob nº 575, de 1999, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Lú cio Alcân ta ra, fa vorá vel, com a Emen da nº 1-CCJ, de re da ção,
que apresenta, com votos con trários dos
Se na do res Álva ro Dias e Iris Re zen de.
Transcorre hoje a se gun da ses são ple ná ria de
discussão.
Dis cus são em con jun to da proposta.
Concedo a palavra ao Senador Ro berto Re quião para dis cu tir.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs. Se na do res, no ple ná rio do Se na do defen di o pro je to da Câ ma ra que ga ran tia va gas nas listas ele i to ra is dos par ti dos po lí ti cos para as mu lhe res
na or dem de 30%. Era uma for ma de dar uma par ti da,
um start, um iní cio, ao pro ces so de au men to da par tici pa ção das mu lhe res na po lí ti ca bra si le i ra. Mas, na quele caso, as mulheres eram posteriormente sub me ti das, as sim como os ho mens das cha pas, ao voto
po pu lar e de mo crá ti co.
No entan to, per doe-me o rela tor, Se na dor Lú cio
Alcântara, esse projeto me parece incompreensível.
Por que exi gir que os tri bu na is su pe ri o res te nham indi ca ções al ter na das de um ho mem e de uma mu lher?
Para es ta be le cer um equi lí brio? Por que o equi lí brio?
Por que não um tri bu nal só de mu lhe res? Por que não
uma mu lher su ce den do a ou tra mu lher? Por que não
sem pre os me lho res, ho mens ou mu lhe res?
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Em de ter mi na do mo men to, po de ria um ho mem
gê nio do Di re i to e da dou tri na ser pos ter ga do por que
a vaga se ria de uma mu lher. Não tem sen ti do; o contrá rio tam bém não. Poderia u ma mulher ge nial ser
postergada por que a vaga se ria de um ho mem. Por
que não de fi ci en tes fí si cos, des cen den tes de ja po neses ou por que não os ín di os, essa mi no ria tão massacrada e sem espaço na sociedade brasi le i ra? Por
que não? Por que não é ra ci o nal. Não vejo ne nhu ma
racionalidade nes sa pro posta. Se, de repente, houves se um ju ris ta de ex tra or di ná rio sa ber e com pe tência com uma in de fi ni ção se xu al bi o ló gi ca, es ta ria ele
sem vaga nos tri bu nas su pe ri o res do País?
É evi den te que, em bo ra re co nhe ça a boa in tenção da pro pos ta, ela não en con tra ra ci o na li da de in terna e, no meu ponto de vista, de ve rá ou pelo men o s
de ve ria ser re je i ta da pelo Se na do da República.
O im por tan te é que o Pre si den te da República
não discrimine as mu lheres no momento de nomeá-las para os Tri bu na is Su pe ri o res. E há hoje a situ a ção trá gi ca de um país em que não exis te se quer
uma mulher no Ministério nacional. Todavia, a so lução se gu ra men te não é essa, por que, da qui a pou co,
te ría mos de ga ran tir as va gas dos de fi ci en tes fí si cos,
das minorias, o que não tem nenhuma con sistência
teórica
ou
doutrinária.
É
uma
proposta
bem-intencionada, nada mais que isso.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Concedo a pa lavra ao eminente Senador
Ade mir Andra de, para dis cu tir.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Se na do res, hoje é ape nas o se gun do dia
da dis cus são des sa ma té ria. Con si de ro mu i to in te ressan te a co in ci dên cia dos ar gu men tos do Se na dor Rober to Re quião com a ma ni fes ta ção de al guns Mi nistros do Supremo Tribunal Fe deral so bre a mesma
pro po si ção. Impres si o nan te co in ci dên cia, pois os argumentos são pra ti ca men te os mes mos.
Com pre en do que a mu lher bra si le i ra tem avança do no pro ces so de con quis ta do seu es pa ço, seja
no tra ba lho, na po lí ti ca ou no cam po so ci al. Em to das
as áreas, a mulher avança na ocupação do espa ço
que lhe cabe na so ci e da de, mes mo por que as mu lheres no nos so País são a ma i o ria – há mais mu lhe res
do que ho mens. De ou tra par te, a dis cri mi na ção existe, é cla ra, é pa ten te, in clu si ve de mons tra da por dados do IBGE, se gun do os qua is, as mu lhe res têm um
sa lá rio mé dio mu i to me nor que o dos ho mens.
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Ve jam V. Exªs a re pre sen ta ção po lí ti ca no Congres so Na ci o nal, nas prefe i tu ras, nos Go ver nos es taduais, nas câmaras municipais: os homens pra ti camen te têm o do mí nio ab so lu to do po der. O Con gresso Na ci o nal é com pos to por 6% a 8% de mu lhe res,
em meio a uma ma i o ria de 90% a 95% de ho mens. E
já hou ve uma pre o cu pa ção do Con gres so Na ci o nal
no sen ti do de obri gar os par ti dos – quan do da apresen ta ção das lis tas de can di da tos ao Po der Le gis la tivo, seja nas câ ma ras mu ni ci pa is, nas as sem bléi as legislativas ou no Parlamento fe de ral – a ob ser va rem
uma pro por ção en tre mu lhe res e ho mens, por que os
direitos devem ser iguais. Assim, a Lei esta be le ceu
que, pelo menos, num primeiro mo men to, essa propor ção fos se de 20%. Ago ra a pro por ção é de 25% e,
logo em se gui da, será de 30%, ou seja, as lis tas de
candidatos devem guardar uma proporção de pelo
me nos 30% de um sexo em re la ção ao ou tro.
Sr. Presidente, compreendemos que, por um
pro ces so na tu ral, che ga rá o dia em que a mu lher poderá integrar a Suprema Corte de Jus ti ça do nos so
País. Re cen te men te, com mu i to tra ba lho e com um
gran de lobby junto ao Congresso Nacional, as mulhe res con gres sis tas con se gui ram sen si bi li zar o Presidente da República e os próprios parlamentares a
apro va rem a no me a ção de duas mu lhe res para in tegra rem o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça do País. Con tudo, o fato con cre to é que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
ao lon go de toda a sua his tó ria, ja ma is teve uma in tegrante mulher, e cre io que tão cedo não terá. Dizer
que não exis te pre con ce i to é uma fa lá cia; o pre con cei to exis te.
Será que não se re co nhe ce, nas mu lhe res ju ristas do nos so País, ca pa ci da de, re pu ta ção ili ba da, todos os con di ci o nan tes para que elas pos sam in te grar
a Cor te su pre ma do nos so País? Será que há dú vi das
so bre a ca pa ci da de da mu lher? Será que há dú vi das
sobre a sua sensibilidade, que, para mim, é mui to
mais agu ça da que a dos ho mens?
Enten do, Sr. Pre si den te, que a nos sa pro pos ta
ten de a apres sar um pro ces so que, em si, é na tu ral;
ela pre ten de fa zer com que isso ocor ra de ma ne i ra
mais rá pi da.
As com pa ra ções fe i tas pelo Se na dor Ro ber to Requião não fa zem ne nhum sen ti do para mim, ain da porque não se trata de estabelecer a mesma proporção
como se faz no caso dos de fi ci en tes fí si cos. Isso se ria
algo ab so lu ta men te ir ra ci o nal. Esse caso é bas tan te dife ren te. Ape sar de as mu lhe res se rem a ma i o ria no nosso País, tem ha vi do um pre con ce i to per ma nen te con tra
elas, impossibilitando ou di fi cul tan do que cheguem a
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ocu par esse es pa ço de po der. Acre di ta mos que essa
nos sa emen da apres sa rá esse pro ces so.
Aqui, no Con gres so Na ci o nal, já se dis se, in clusi ve, que essa ma té ria não de ve ria cons tar da Cons titu i ção bra si le i ra. Ora, da Cons ti tu i ção bra si le i ra constam tan tas co i sas! A Car ta Mag na é mu da da a cada
mês por este Con gres so Na ci o nal, des de que foi cri ada em 1988. Creio que essa mudança, en tre tan tas
ou tras já fe i tas aqui, tal vez seja uma das mais im portantes.
De ve mos, in clu si ve, aten tar para o fato de que
não será algo ime di a to, fe i to de hoje para ama nhã. O
que a mi nha emen da pro põe não é que o Supre mo
Tri bu nal Fe de ral te nha o mes mo nú me ro de ho mens
e de mu lhe res. A mi nha emen da pro põe que, como o
car go de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral é vi talí cio e as va gas são aber tas ape nas quan do um Minis tro de i xa o car go por apo sen ta do ria com pul só ria,
por morte ou por renúncia, ha vendo dois Minis tros
que deixaram seus car gos e em sen do es sas duas
va gas pre en chi das por dois ho mens, a ter ce i ra vaga
seja des ti na da a uma mu lher. E as sim deve ocor rer
sucessivamente: se as duas vagas se guintes forem
preenchidas por mu lhe res, a ter ce i ra de ve rá ser preenchida por um ho mem. Tal vez, daqui a 30 ou 40
anos, com a mi nha pro pos ta, o Su pre mo Tri bu nal Fede ral ve nha a ter uma pa ri da de en tre ho mens e mulhe res, o que con si de ro abso lu ta men te jus to, nor mal,
co e ren te e re pre sen ta ti vo em vis ta das for ças da nossa so ci e da de. E di zer que não há di fe ren ças de pensamento, sensibilidade, idéia e sentimento en tre homens e mu lhe res é que rer evi den te men te es con der o
óbvio.
Por tan to, gos ta ria que os Srs. Senadores atentas sem para essa ma té ria e não se de i xas sem le var
pelo lobby dos Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe deral, que fa zem crí ti cas ab so lu ta men te igua is às le vanta das aqui pelo Se na dor Ro ber to Re quião.
Registraria ain da, Sr. Pre si den te, um co men tário da Comissária da ONU, Srª Mary Ro bin son, que,
re cen te men te, em vi si ta ao Su pre mo Tri bu nal Fe deral, conforme re gistram todos os jornais do noss o
País, ques tionou o Ministro Carlos Velloso sobre
quan do o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral terá uma mu lher
em seu qua dro de Mi nis tros. São onze mi nis tros, mais
de cem anos de his tó ria, e ja ma is o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral con tou com a pre sen ça de uma mu lher. Qu eremos que isso seja possível. Na verdade, esta mos
tentando ace le rar um pro ces so na tu ral de con quis ta
de es pa ço pe las mu lhe res bra si le i ras.
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Espe ro que esta Casa com pre en da essa questão. Reafirmo que, se alguns consideram que esse
tema não deve es tar pre sen te na Cons ti tu i ção, se ria
in te res san te que ava li as sem as mais de qua ren ta ou
cinqüenta emendas constitucionais já aprovadas.
Mudamos a Constituição a cada dia e a cada hora,
com te mas mu i to me nos im por tan tes do que esse que
ora pro po mos.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He le na.
A SRª HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Se na do res, logo no iní cio da apre sen ta ção
do Se na dor Ade mir Andra de, por quem te nho gran de
respeito e consideração, também le vantei algu mas
pon de ra ções so bre essa emen da. Entre tan to, de ba te
nes ta Casa pos si bi li tou a re vi são de um dis cur so fe i to
quan do do es ta be le ci men to da po lí ti ca de co tas.
Evidentemente, essa política – como afirma o
Se na dor Ro ber to Re quião – aca ba sen do con so li dada ou não pela po pu la ção por meio do voto. Esse argu men to foi uti li za do tam bém na po lí ti ca de co tas por
dois mo ti vos: pri me i ra men te, di zia-se que se as mulheres constituíam a maioria da população, por que
es ta be le cer ape nas 30% e não 50%? Po rém afir máva mos que, à luz de vá ri os mo vi men tos e de po lí ti cas
afirmativas realizadas no mun do e conforme as re gras e as nor mas de ter mi na das na vida co le ti va, qualquer um de nós, até o mais sim pló rio ob ser va dor da
lógica formal, en ten de que ho mens e mu lhe res não
são tra ta dos igual men te pe ran te a so ci e da de.
As cir cuns tân ci as dis pos tas para as mu lhe res –
seja o tra ba lho do més ti co, seja a du pla ou a tri pla jorna da de tra ba lho – efe ti va men te não são as mes mas
da que les dos ho mens. Esses da dos não são fru to do
romantismo de al gu mas mu lhe res ou do mo vi men to
feminista, mas constam objetivamente de to dos os
da dos es ta tís ti cos, das fri as in for ma ções ofi ci a is e do
mapa do trabalho. Inclu si ve, mes mo di an te dos negros ou dos de fi ci en tes fí si cos – que são tam bém parte da ”mi no ria“ sem pre re i vin di ca da –, en tre ho mens
negros e mulheres negras, estas são efetivamente
mais menosprezadas e oprimidas na mesma so ci edade. Então, existe claramente uma diferença nas
normas de ter mi na das pela vida em co mu ni da de em
re la ção às mu lhe res.
Sen do fe mi nis ta con vic ta e de fen den do a po lí tica de co tas, ob vi a men te não voto em qualquer mu lher ape nas em vir tu de do seu apa re lho re pro du tor. A
es co lha que fa rei ao dar um voto a uma mu lher ocor re
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em ra zão do pro je to po lí ti co que ela de fen de. Se uma
mulher fizer como muitos homens fa zem, é melhor
que ela não es te ja no car go. Por exem plo, a Srª Te reza Gros si, para mim, não re pre sen ta a re pu ta ção iliba da, o com por ta men to éti co e tam pou co o res pe i to à
or dem ju rí di ca vi gen te. Eu não vo ta ria nela sim plesmen te por se tra tar de uma mu lher, so men te pela sua
estrutura aná to mo-fisiológica.
No en tan to, até do pon to de vis ta sim bó li co, discu ti mos a necessidade de se es ta be le cer um me canis mo con cre to na lei para ga ran tir que, por meio de
uma ação afirmativa – a sociedade que reconhece
que ho mens e mu lhe res não são tra ta dos da mes ma
for ma di an te das nor mas vi gen tes – que as mu lhe res
participem.
É isso que pen so que a emen da vai fa zer. Evidente que não será qualquer mulher. Os princí pi os
bá si cos que a or dem ju rí di ca vi gen te es ta be le ce para
a participação das mulheres serão extremamente
res pe i ta dos, como os dos ho mens tam bém.
É por isso que, em bo ra logo no iní cio eu qui sesse vo tar con tra o pro je to, ou até me abs ter des sa discussão, agora vou vo tar fa vo rá vel, Se nador Ademir
Andrade. É simplesmente uma política afirmativa, e
não é pos sí vel que não se ache mu lher al gu ma, nas
lis tas e mais lis tas que são fe i tas, que não te nha a repu ta ção ili ba da, a com pe tên cia para as su mir de ter mina dos pos tos que são efe ti va men te pre pa ra dos para
ho mens e mu lhe res.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Sen do, hoje, o se gun do dia de dis cus são, em
primeiro tur no, con ti nu a rá na pró xi ma ses são de li bera ti va or di ná ria a dis cus são da ma té ria, a ser re a li zada na ter ça-feira, dia 23.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 5:
Segundo dia de discussão, em pri me -i
ro tur no, da Proposta de Emenda à Cons tituição nº 63, de 1999, ten do como pri me iro signatário o Senador Ramez Tebet, que
dá nova re da ção ao in ci so II e à alínea ”b“
do in ci so III do § 1º do art. 40 da Cons ti tu -i
ção Fe de ral (apo sen ta do ria ba se a da em parâ me tros etá ri os), ten do
Pa re cer sob nº 293, de 2000, da Co missão de Constituição,Justiça e Cidadania, Rela to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, fa vorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que
apresenta, com abstenções dos Senadores
Lú cio Alcân ta ra e Ro ber to Fre i re.
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Trans cor re, hoje, o se gun do dia de dis cus são.
Discussão da proposta em conjunto com as
emendas. (Pausa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são
da matéria con ti nu a rá na Ordem do Dia da pró xi ma
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se na ter ça-feira, dia 23.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 6 :
Primeiro dia de discussão, em se gundo tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 67, de 1999, ten do como pri me iro sig na tá rio o Se na dor Anto nio Car los Magalhães, que altera o Ato das Disposições
Constitucionais Tran si tó ri as, in tro du zin do arti gos que cri am o Fun do de Com ba te e Erradi ca ção da Po bre za, ten do
Parecer sob nº 473, de 2000, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra, ofe recen do a re da ção para o se gun do tur no.
Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são
em segun do tur no.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
cons ta rá da Ordem da Dia da ses são de li be ra ti va ordi ná ria de ter ça-feira, dia 23, para pros se gui men to da
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 7 :
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 155, de 1999 (nº
736/98, na Câma ra dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Clube de Campo Belo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Campo Belo,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do
Parecer fa vorável, sob nº 768, de
1999, da Comissão de Edu ca ção, Re la to ra:
Senadora Maria do Carmo Alves, com abstenções dos Se nadores Geraldo Cân di do,
Roberto Sa turnino e da Senadora He loísa
Helena.
Em dis cus são o pro je to em tur no úni co. (Pa usa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
discussão.
Em vo ta ção o pro je to.
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As Sr e os Srs. Se na do res que o apro vam quei ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com abs ten ção do PT.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re dação fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe recen do a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tário em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 504, DE 2000
(Da Co mis são Di re to ra)
Redação fi nal do Pro je to de De cre to
Legislativo nº 155, de 1999 (nº 736, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos).
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 155, de 1999 (nº
736, de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que aprova o ato que re no va a con ces são da Rá dio Clu be de
Cam po Belo Ltda, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fusão sonora em onda média na cidade de Camp o
Belo, Esta do de Mi nas Ge ra is.
Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de maio de
2000. – Antonio Carlos Ma ga lhães, Pre si den te –
Ge ral do Melo, Re la tor – Ade mir Andra de – Car los
Patrocínio.
ANEXO AO PARECER Nº 504, DE 2000
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, , Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos
do art. 48, item 28 do Re gi men to Inter no, pro mul go o
seguinte.
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 2000

Aprova o ato que renova a con cessão de “Rádio Clube de Campo Belo
Ltda,” para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fusão so no ra em onda média na ci da de de
Cam po Belo, Esta do de Mi nas Ge ra is.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De creto s/nº, de 6 de no vem bro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são
de “Rá dio Clu be de Cam po Belo Ltda.” para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
sonora em onda média na cidade de Cam po Belo,
Esta do de Mi nas Ge ra is.
Art. 2º Este Decreto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Car los Ma galhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
discussão.
Em vo ta ção.
as
As Sr e os Srs. Se na do res que a apro vam quei ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car los Ma galhães) – Item 8 :
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 182, de 1999 (nº
27/99, na Câma ra dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorga da à Rá dio Pre si den te Pru den te Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pre si den te
Prudente, Esta do de São Pa u lo, ten do
Parecer fa vorável, sob nº 903, de
1999, da Comissão de Educação, Re la tor:
Senador Ro meu Tuma, com abstenção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.
Em dis cus são o pro je to em tur no úni co. (Pa usa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
discussão.
Em vo ta ção o pro je to.
as
As Sr e os Srs. Se na do res que o apro vam quei ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com abs ten ção do PT.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re dação fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe recen do a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tário em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 505, DE 2000
(Da Co mis são Di re to ra)
Redação fi nal do Pro je to de De cre to
Legislativo nº 182, de 1999 (nº 27, de
1999 na Câ ma ra dos De pu ta dos).
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 182, de 1999 (nº
27 de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Presi den te Pru den te Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di-
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odifusão so nora em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Pre si den te Pru den te, Esta do de São Pa u lo.
Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de maio de
2000. – Antonio Carlos Ma galhães, Presidente Geraldo Melo, Relator - Ademir Andrade - Carlos
Patrocínio.
ANEXO AO PARECER Nº 505, DE 2000
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, _____, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Inter no, promul go o se guin te.
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000
Aprova o ato que renova a per missão outorgada a “Rádio Presidente Prudente Ltda.” para ex plo rar ser vi ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Presidente Pruden te,
Esta do de São Pa u lo.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 48, de 23 de janeiro de 1998, que re no va por
dez, a par tir de 6 de ju lho de 1996, a per mis são ou torga da a “Rá dio Pre si den te Pru den te Ltda.” para ex plorar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fusão sonora em freqüência mo dulada na cidade d e
Presidente Pru den te, Esta do de São Pa u lo.
Art. 2º Este Decreto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam quei ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 9:
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Resolução nº 30, de 2000 (apre sen ta do
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 336, de
2000, Relator: Senador Roberto Saturnino),
que autoriza a União a contratar operação
de cré di to ex ter no, no va lor de qui nhen tos e
quarenta e oito mil, tre zen tos e sessenta e
um euros, de principal, entre a Re pública
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Fe de ra ti va do Bra sil e o Kre di tans talt für Wiederaufbau – KfW, destinado ao financiamen to da par ce la à vis ta de 15% do con trato co mer ci al para im por ta ção de bens e serviços a se rem fornecidos pela Empresa
G.U.N.T. Gerätebau GmbH, no âmbito do
Programa de Mo der ni za ção e Consolidação
da Infra-Estrutura Acadêmica das Instituições Federais de Ensino Superior e Hospi ta is Uni ver si tá ri os.
Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is, peran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.
Passa-se à discussão.
A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Tem a pa la vra V. Exª.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da oradora.) – Sr. Pre siden te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do dis cu ti a ope ração de crédito dos Correios, tive a opor tu ni da de de
adi an tar a dis cus são em re la ção à nova ope ra ção de
cré di to que faz par te de um con jun to de oito em prés timos, qua tro de les apro va dos no Se na do e que to ta lizam cer ca de tre zen tos e cin qüen ta e um mi lhões.
Gos ta ria de su ge rir ao Lí der do Go ver no e aos
Par la men ta res da base de sus ten ta ção para que re tiras sem um de ter mi na do pro je to que está tra mi tan do
na Casa e que es ta be le ce a pri va ti za ção de 25% dos
le i tos dos hospitais uni ver si tá ri os. Esta mos possibilitando operações de cré di to no va lor de mais de trezen tos e cin qüen ta mi lhões para os hos pi ta is uni ver sitá ri os, em bo ra não te nha mos tido ain da a res pos ta de
re que ri men to que apre sen ta mos para saber como é
que vai ser usado, quais os hospitais universitários.
Enfim, o de ta lha men to da uti li za ção des ses re cur sos.
Tam bém foi apro va da na Co mis são de Cons ti tuição, Justi ça e Cidadania e, provavelmente, será
apro va da na Casa a pro pos ta de emen da cons ti tu ci onal que tra ta do se tor sa ú de, o que sig ni fi ca rá mais recur sos para ele. Assim , po der-se-á es ta be le cer pela
re so lu ti vi da de e ma i or efi cá cia da rede bá si ca de sa úde e cri ar me nos pro ble mas efe ti vos que são cri a dos
pe los hos pi ta is uni ver si tá ri os que, mu i tas ve zes, são
obrigados a dar conta da prestação de um servi ço
que de ve ria ser fe i to pela rede bá si ca de sa ú de, pela
rede estadual ou municipal. Sugiro que, como es tamos apro van do mais e mais ope ra ções de cré di to no
va lor de tre zen tos e cin qüen ta e um mi lhões, se possa re ti rar a tra mi ta ção, nes ta Casa, do pro je to de lei

MAIO 2000

que es ta be le ce a pri va ti za ção de 25% dos le i tos dos
hospitais uni ver si tá ri os.
O Blo co está li be ra do.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re dação fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem
do Dia.
So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra,
ofe re cen do a re da ção fi nal para o Pro je to de Re so lução nº 30, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tário em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 506, DE 2000
(Da Co mis são Di re to ra)
Redação final do Pro je to de Reso lução nº 30, de 2000.
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 30, de 2000, que au to ri za
a União a con tra tar ope ra ção de crédi to ex ter no, n o
valor de EUR 548.361,00(quinhentos e quarenta e
oito mil, tre zen tos e ses sen ta e um eu ros), de prin cipal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra tia do Bra sil e o Kre ditans talf für Wi e de ra uf bau – KFW, des ti na do ao fi nanci a men to da par ce la à vis ta de 15% (quin ze por cento) do con tra to co mer ci al para importação de bens e
serviços a serem fornecidos pela empresa G.U.N.T.
Ge ra te bau GmbH, no âm bi to do Pro gra ma de Mo derni za ção e Con so li da ção da Infra-estrutura Aca dê mi ca
das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or e Hos pita is Uni ver si tá ri os.
Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de maio de
2000. – Antonio Carlos Ma ga lhães, Presidente –
Ge ral do Melo, Re la tor –Ca sil do Mal da ner – Ca los
Patrocínio.
ANEXO AO PARECERNº 506, DE 2000
Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e eu
,Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re gimen to Inter no, pro mul go a se guin te.
RESOLUÇÃO Nº , DE 2000
Autoriza a União a contratar ope ração de crédito ex terno, no valor de EUR
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548.361,00 (qui nhen tos e qua ren ta e oito
mil, tre zen tos e ses sen ta e um eu ros), de
principal, entre a República Federativa
do Brasil e o Kreditanstalf für Wiederaufbau – KfW, destinado ao financiamento
da parcela à vista de 15% (quinze por
cen to) do con tra to co mer ci al para importação de bens e ser vi ços a serem fornecidos pela empresa G.U.N.T. Gerätebau
GmbH, no âmbito do Programa de Mo dernização
e
Con solidação
da
Infra-estrutura Acadêmica das Instituições Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or e Hospi ta is Uni ver si tá ri os.
O Se na do Fe de ral, re sol ve:
Art. 1º É a União au to ri za da, nos ter mos do art.
52, inciso V, da Cons ti tu i ção Fe de ral e da Re so lu ção
nº 96, de 1989, res ta be le ci da pela Re so lu ção nº 17,
de 1992, am bas do Se na do Fe de ral, a con tra tar opera ção de cré di to ex ter no com o Kre di tans talf für Wi ederaufbau – KfW, no va lor de EUR 548.361,00 (qui nhen tos e qua ren ta e oito mil, tre zen tos e ses sen ta e
um eu ros), de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Kre di tans talf für Wi e de ra uf bau – KfW
Parágrafo úni co. Os re cur sos re fe ri dos nes te artigo serão utilizados no financiamento da parcela à
vis ta de 15% (quin ze por cen to) do con tra to co mer ci al
para im por ta ção de bens e ser vi ços a se rem for ne cidos pela em pre sa GUNT Ge rä te bau CmbH, no âm bito do Pro gra ma de Mo der ni za ção e Con so li da ção da
Infra-estrutura Acadêmica das Instituições Federais
de Ensi no Su pe ri or e Hos pi ta is Uni ver si tá ri os.
Art. 2º A con tra ta ção da ope ra ção de cré di to de
que tra ta esta Re so lu ção é con di ci o na da à exis tên cia
de prévia dotação orçamentária e ao cumprimento
dos limites estabelecidos para a movimentação e o
empenho das movimentações e pa ga men to das despe sas, con for me ates ta do pela Co mis são de Con tro le
e Ges tão Fis cal – CCF.
Art. 3º A ope ra ção de cré di to men ci o na da no art.
2º apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:
I – va lor pre ten di do: EUR548.361,00 (qui nhentos e qua ren ta e oito mil, tre zen tos e ses sen ta e um
euros);
II – ob je ti vo: fi nan ci a men to da par ce la à vis ta de
15% (quin ze por cen to) do va lor dos bens;
III – de sem bol so: até 31 de de zem bro de 2000,
po den do ser pror ro ga do;
IV – prazo: aproximadamente oi ten ta e qua tro
meses;
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V – ca rên cia: seis, me ses, a par tir da con so li dação dos de sem bol sos:
VI – ju ros: a uma taxa igual a Eu ri bor – seis meses, acres ci da de uma mar gem de 2,25% a.a. (dois
in te i ros e vin te e cin co cen té si mos por cen to ao ano),
semestralmente vencidos, so bre o sal do de ve dor do
prin ci pal, in cor ri dos após cada de sem bol so;
VII – comissão de compromisso: 0,25% a.a.
(vin te e cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre o
saldo não desembolsado do empréstimo, devido a
par tir da data de as si na tu ra do Con tra to;
VIII – comissão de administração: 1% (um por
cen to) flat so bre o va lor da ope ra ção;
IX – despesas ge rais: as razoáveis, mediante
comprovação, in cluindo despesas com pre paração,
ne go ci a ção, as si na tu ra, exe cu ção e acom pa nha mento do Con tra to, li mi ta das a 0,1% (um dé ci mo por cento) do va lor da ope ra ção;
X – ju ros de mora: Eu ri bor acres ci da de 1,50%
a.a. (um in te i ro e cin qüen ta cen té si mos por cen to ao
ano);
XI – con di ções de pa ga men to:
a) do principal: amor ti za da em ca tor ze par ce las
se mes tra is, con se cu ti vas, apro xi ma da men te igua is, a
primeira em 28 de fe ve re i ro de 2001;
b) dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos;
c) da co mis são de com pro mis so: tri mes tral mente ven ci da, a par tir da as si na tu ra do Con tra to;
d) da co mis são de ad mi nis tra ção: após a aprovação do ROF, porém, no máximo, sessenta dias
após a as si na tu ra do Con tra to;
e) das des pe sas ge ra is: após a aprovação do
ROF, me di an te com pro va ção.
Art. 4º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
qua ren ta dias, con ta do da data de sua pu bli ca ção.
Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Sobre a mesa, re que ri men to que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do
Maldaner.
É lido e apro va do o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 279, DE 2000
Se nhor Pre si den te,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção, para ime di a ta discus são e vo ta ção, do Pa re cer referente à re da ção final do Pro je to de Re so lu ção nº 30, de 2000, que au to-
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ir za a União a con tra tra ope ra ção de cré di to ex ter no,
no va lor de qui nhen tos e qua ren ta e oito mil, tre zen tos
e ses sen ta e um eu ros, de prin ci pal, en tre a Re pú blica Fe de ra ti va do Brasil e o Kre di tans talt für Wi e de rauf bau – KfW, des ti na da ao fi nan ci a men to da par ce la
à vis ta de 15% do con tra to co mer ci al para im por ta ção
de bens e ser vi ços a se rem for ne ci dos pela em pre sa
GUNT Ge rä te bau GmbH, no âm bi to do Pro gra ma de
ModernizaçãoeConsolidação da Infra-estrutura Acadê mi ca das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Superior
e Hos pi ta is Uni ver si tá ri os.
Sala das Ses sões, 18 de maio de 2000. – Ademir Andra de.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime diata apreciação da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pausa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Srªs. e os Srs. Senadores que a aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
A ma té ria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do
Maldaner.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 280, DE 2000
Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 218 do Re gimen to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do Dr. Eliel Martins, Conselheiro do Tribunal de Contas d o
Estado da Bahia e ex-Deputado e ex-Presidente da
Assem bléia Le gis la ti va do Esa do da Ba hia:
a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e ao
Estado;
c) apre sen ta ção de con do lên ci as ao Tri bu nal de
Con tas do Esta do da Ba hia.
Sala das Ses sões, 18 de maio de 2000. – Paulo
Souto – Anto nio Car los Ma ga lhães.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car los Ma galhães) – Em vo ta ção o re que ri men to.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Pre siden te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a pa la vra o Se na dor Pa u lo Sou to, para
encaminhar.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para en ca minhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre siden te, Srªs e Srs. Se na do res, a Ba hia re al men te teve
uma per da ex pres si va, na semana pas sa da, com o
fa le ci men to do Con se lhe i ro Eli el Mar tins, do Tri bu nal
de Con tas do Esta do da Ba hia. Ele foi De pu ta do Estadu al; Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va; ocu pou,
tem po ra ri a men te, o Go ver no do Esta do; e for mou, ao
lado de ou tros De pu ta dos, como Luiz Edu ar do, Luiz
Ca bral e o atu al Go ver na dor Cé sar Bor ges, uma das
mais des ta ca das ban ca das que a Assem bléia Le gisla ti va da Ba hia já teve, e, por isso mes mo, a sua morte foi extremamente sen tida tanto no meio polí ti co
como na so ci e da de em ge ral.
Por isso, so li ci to aqui as ho me na gens de pra xe
des te Se na do para a fa mí lia, fa zen do com que es ses
vo tos che guem ao Esta do da Ba hia e tam bém ao Tribu nal de Con tas, de mons tra do não ape nas o nos so
sentimento, mas o sen ti men to dos seus ami gos, do
nos so povo, pela mor te do De pu ta do Eli el Mar tins.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Eu gostaria, também, de se cun dar as pa lavras do Se na dor Pa u lo Sou to quan do de sa pa re ce na
Ba hia um vul to im por tan te no Di re i to e sobretudo n a
política do Esta do.
O ex-Deputado e ex-Conselheiro Eliel Martins
foi, sem dú vi da, das me lho res fi gu ras da re cen te po líti ca na Ba hia, exer cen do os car gos ci ta dos pelo Sena dor Pa u lo Sou to, e se so bres sa ía sem pre pelo espí ri to pú bli co e so bre tu do por sua in te li gên cia em encon trar so lu ção para os pro ble mas po lí ti cos.
Esta va no ex te ri or quan do sou be de seu fa le cimen to. E ago ra, atra vés das pa la vras, que subs cre vo
tam bém, do Se na dor Pa u lo Sou to, acho que o Se nado da Re pú bli ca deve ma ni fes tar-se, como vai se mani fes tar, em so li da ri e da de à fa mí lia, à po lí ti ca ba i a na,
ao Go ver no do Esta do e ao Tri bu nal de Con tas pelo
pas sa men to de Eli el Mar tins. Po dem os Srs. Se na dores se convencerem tranqüilamente de que esta é
uma homenagem justa, porque foi um homem d e
bem, dig no e que vai fa zer fal ta à po lí ti ca do Esta do e,
prin ci pal men te, ao Tri bu nal de Con tas, onde suas luzes ilu mi na vam mu i tos vo tos dos con se lhe i ros.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
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Será cum pri da a deli be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – So bre a mesa, pa re ce res que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do
Maldaner.
São li dos os se guin tes:
PARECER Nº 507, DE 2000
(Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 206, de 2000)
Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio
I – Re la tó rio
O Se na dor José Edu ar do Du tra, re quer, nos termos re gi men ta is, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro da Fazen da, Dr. Pe dro Sam pa io Ma lan, as se guin tes in formações:
1 – Todas as ope ra ções de com pra e ven da de
tí tu los emi ti dos pela Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de São Pa ulo re gistrados no CETIP realizadas pelo Banco d o
Bra sil des de 1995, em seu nome ou em nome de terce i ro ou que, nes te pe río do, per ma ne ce ram na car teria do ban co sob cus tó dia.
2 – Os no mes das pessoas fí sicas e jurídicas
de ten to ras, em 1º de ju lho de 1997, das Le tras Fi nanceiras do Tesouro do Município de São Paulo
(LFTMSP) autorizadas pela Resolução nº 85/94, do
Se na do Fe de ral, ou de ten to ras de tí tu los emi ti dos na
data de vencimento des tes, para sua ro la gem, bem
como a quan ti da de de tí tu los de pro pri e da de das pesso as fí si cas e ju rí di cas re la ci o na das.
3 – A quan ti da de de tí tu los ci ta dos no item an teri or que ain da não ti nha sido co mer ci a li za da até 1º de
ju lho de 1997 e en con tra va-se no Fun do de Li qui dez
da Prefeitura de São Paulo ou sob custódia d o
BANESPA ou do Ban co do Bra sil.
4 – As datas de rolagem dos títulos emitidos
pela Pre fe i tu ra de São Pa u lo em de cor rên cia da Resolução nº 85/94, a quantidade e o va lor das emis sões.
5 – A quan ti da de de tí tu los da Pre fe i tu ra de São
Pa u lo re gis tra dos no CETIP e ven ci dos após a pu blica ção da Re so lu ção nº 78/98, do Se na do Fe de ral até
janeiro de 2000, data de vencimento, valor de face,
de ten tor des ses tí tu los na data de ven ci men to e núme ro da Re so lu ção do Se na do Fe de ral que au to ri zou
sua ro la gem.
6 – Como es tão clas si fi ca dos os tí tu los da Prefeitura que encontram-se na carteira do Banco d o
Bra sil ou cus to di a dos por este ban co no mês de ja ne iro de 2000; as nor mas do Ban co Cen tral para cré di tos
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assim classificados; as ações adotadas pelo Banc o
do Bra sil para cum prir as nor mas do Ban co Cen tral no
que se re fe re à clas si fi ca ção e ao ven ci men to dos títu los du ran te o pe río do em que o Ban co do Bra sil foi
de ten tor dos mes mos?
É o re la tó rio.
II – Voto
A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dispo si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Execu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, razão pela qual manifestamo-nos fa voravelmen te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 206,
de 2000, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.
Sala de Re u niões, 18 de maio de 2000. – Antonio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cínio, Re la tor –Ca sil do Mal da ner – Ade mir Andra de
– Ge ral do Melo .
PARECER Nº 508, DE 2000
(Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 207, de 2000)
Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio
I – Re la tó rio
O Se na dor Edu ar do Su plicy, re quer, nos ter mos
re gi men ta is, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro da Fa zenda, Dr. Pe dro Sam pa io Ma lan, as se guin tes in for mações:
1 – Qu a is as ra zões que fun da men ta ram a de cisão do Mi nis té rio da Fa zen da e do Ban co Cen tral de
não autorizar, até o presente momento, o Gover no
catariense a cancelar as Letras Finan ce i ras do Tesou ro de San ta Ca ta ri na – LFTSC, que a CPI dos Preca tó ri os – rea li za da em 1999 – cons ta tou te rem sido
emi ti das ir re gu lar men te e o Se na do Fe de ral man dou
bloquear?
2 – Em que ter mos está sen do ela bo ra do o contra to de fe de ra li za ção e re fi nan ci a men to das le tras Financeiras do Tesouro de San ta Catarina – LFTSC,
que a CPI dos Pre ca tó ri os cons ta tou te rem sido emi tidas ir re gu lar men te e o Se na do Fe de ral man dou bloquear?
3 – O Banco do Estado de Santa Ca tarina –
BESC, já en ca mi nhou ao Ban co Cen tral os ba lan ços
re la ti vos ao exer cí cio de 1998 e 1999? O Ban co Central já aprovou os citados balanços? Se não houv e
aprovação, quais os mo ti vos? Se hou ve apro va ção,
por que não fo ram pu bli ca dos?
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4 – O Banco Central está analisando contrato
realizado, em se tem bro úl ti mo, en tre o BESC e a Fundação Insti tu ci o nal de Pes qui sa Con tá be is, atuariais
e Fi nan ce i ras no âm bi to do pro ces so de privatização
do banco, bem como a proposta de renovação em
curso? Os custos decorrentes deste contrato estão
incluídos en tre os itens de despesa constantes d o
empréstimo fe i to pela União ao Esta do para apo i ar a
pri va ti za ção do BESC?
5 – Qu a is os in te gran tes do Con se lho Fis cal, do
Conselho de Administração e da Diretoria do Banc o
San tan der e do Ban co Bo za no Si mon sen nos úl ti mos
cin co anos? Qu a is ban cos já se ma ni fes ta ram for malmente ou infor mal men te como interessados em ad qui rir o BESC?
6 – O Go ver no do Esta do de San ta Ca ta ri na fez
qual quer so li ci ta ção à este Mi nis té rio com o ob je ti vo
de ele var o va lor da dí vi da do Esta do com o IPESC refi nan ci a da pela União em R$300 mi lhões?
É o re la tó rio.
II – Voto
A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dispo si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Execu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, razão pela qual manifestamo-nos fa voravelmen te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 207,
de 2000, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.
Sala de Re niões, 18 de maio de 2000. – Antonio Car los Ma ga lhães, Pre si den te –Car los Pa tro cínio, Re la tor –Ca sil do Mal da ner – Ade mir Andra de
– Ge ral do Melo .
PARECER Nº 509, DE 2000
(Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 210, de 2000)
Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio
I – Re la tó rio
O Se na dor Ro me ro Jucá, ex põe que: no ti ci ou a
grande im pren sa que o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro
So ci al – INSS, pa gou aos Esta dos do Rio de Ja ne i ro,
Bahia, Paraná, Ser gipe, Ceará, Pernambuco, Mato
Gros so e Espí ri to San to, e aos mu ni cí pi os de Cam pina Grande e Caxias do Sul, a quantia d e
R$167.700,00 (cen to e ses sen ta e sete mil e se te centos reais), de com pen sa ção pre vi den ciá ria de vi da por
aque la au tar quia àque les Esta dos e Mu ni cí pi os, re feren te ao pa ga men to das apo sen ta do ri as e pensões
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dos ser vi do res pú bli cos loca is, que con tri bu í ram para
INSS, como acer to de con tas com os re gi mes de Previ dên cia dos Esta dos e Mu ni cí pi os.
Di an te do ex pos to, re quer, nos ter mos re gi menta is, ao Mi nis tro da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ca il,
Dr. Wal deck Vi e i ra Orne las, que pres te as se guin tes
informações:
1 – Qual o va lor to tal a ser re pas sa do pela compensação previ den ciá ria ci ta da?
2 – Qu a is os Esta dos e Mu i cí pi os que já ins ti tu -í
ram re gi mes pre vi den ciá ri os pró pri os e qua is os que
já fo ram be ne fi ci a dos pela Lei nº 9.796/99.
É o re la tó rio.
II – Voto
A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dispo si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Execu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14 de
1990, razão pela qual manifestamos-nos fa voravelmen te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 210,
de 2000, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Pre vi dência e Assis tên cia So ci al.
Sala de Re u niões, 18 de maio de 2000. – Antonio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cínio, Re la tor –Ca sil do Mal da ner – Ade mir Andra de
– Ge ral do Melo.
PARECER Nº 510, DE 2000
(Da Mesa do Se an do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 212, de 2000)
Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio
I – Re la tó rio
O Se nador Ademir Andrade, com base no art.
50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e nos arts. 215, I, a
216 do Regimento Interno do Senado Federal, re quer, ou vi da a Mesa Di re to ra, se jam so li ci ta das ao Minis tro da Inte gra ção Na ci o nal, Dr. Fernando Bezerra,
a in te gra dos es tu dos pre li mi na res so bre a união das
ba ci as dos rios São Fran cis co e Tocantins.
É o re la tó rio
II – Voto
A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dispo si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Execu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi lif da de
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta-nos favoravelmente
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ao encaminhamento do Requerimento nº 212, de
2000, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Inte gra ção
Nacional.
Sala de Re u niões, 18 de maio de 2000. – Antonio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cínio, Re la tor –Ca sil do Mal da ner – Ade mir Andra de
– Ge ral do Melo.
PARECER Nº 511, DE 2000
(Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 213, de 2000)
Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio
I - Re la tó rio
O Senador Ademir Andrade, com base no art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e nos arts. 215, I, a e
216 do Regimento Interno do Senado Federal, re quer, ou vi da a Mesa Di re to ra, se jam so li ci ta das ao Minis tro do Meio Ambi en te, Dr. José Sar ney Fi lho, a íntegra dos estudos preliminares sobre os im pac tos
am bi en ta is que tra ria a trans fe rên cia de águas do rio
Tocantins para o São Francisco.
É o re la tó rio.
II – Voto
A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dispo si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Execu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, razão pela qual manifestamo-nos fa voravelmen te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 213,
de 2000, ao Exmº Sr. Ministro de Estado do Meio
Ambiente.
Sala de Re u niões, 18 de maio de 2000. – Antonio Car los Ma ga lhães, Pre si den te –Car los Pa tro cínio, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Ade mir Andra de
– Geral do Melo.
PARECER Nº 512, DE 2000
(Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 227-A, de 2000)
Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio
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18-4-2000, na ori gem), que encaminha ao Se na a do
Federal ma nifestação do Ban co Cen tral acerca d a
ope ra ção de cré di to do Esta do de Ala go as, vi san do à
ex tin ção do Pro du ban e à cri a ção de Agên cia de Fomen to da que le Esta do", re quer, nos ter mos dos arts.
216 e 217 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
que se jam so li ci ta das ao Exmº Sr. Mi nis tro da Fa zenda, Dr. Pe dro Sam pa io Ma lan, as se guin tes in for mações:
1 – Quais foram os cre do res, pes so as fí si cas e
jurídicas que se ha bi li ta ram no processo de li qui dação ex tra ju di ci al do Produban?
2 – Que se jam es pe ci fi ca dos os va lo res dos crédi tos re cla ma dos pe los credo res ha bi li ta dos.
3 – Qual o mon tan te do pas si vo tra ba lhis ta do
Produban?
4 – Que se jam es pe ci fi ca dos os ati vos que in tegram a mas sa li qui da da do Pro du ban que se rão adqui ri dos com o cré di to de R$423.250.000,00 (qua trocen tos e vin te e três mi lhões du zen tos e cin qüen ta mil
re a is) a se rem li be ra dos pela União.
5 – Que se jam es pe ci fi ca das qua is são as opera ções in ter fi nan ce i ras a se rem li qui da das com o crédi to de R$373.526.000,00 (tre zen tos e se ten ta e três
mi lhões, qui nhen tos e vin te e seis mil re a is) a se rem
li be ra dos pela União.
6 – Que seja es pe ci fi ca do o qua dro de cre do res
do Pro du ban, ha bi li ta dos no pro ces so ex tra ju di ci al de
liquidação.
7 – O qua dro de credo res ha bi li ta dos do Pro duban foi pu bli ca do em que data e em qua is ve í cu los?
8 – O que moti vou a ele va ção da dí vi da do Produ ban, de R$22.000.000,00 (vin te e dois mi lhões de
re a is) para mais de R$400.000.000,00 (qua tro cen tos
mi lhões de re a is)? Nes sa dí vi da, o que é prin ci pal e o
que são en car gos?
9 – Por qual mo ti vo a Agên cia de Fo men to do
Estado de Goiás tem recursos da ordem d e
R$60.000.000,00 (ses sen ta mi lhões de re a is) e Alago as ape nas R$4.000.000,00 (qua tro mi lhões de re ais) para o mes mo fim?
É o re la tó rio

I – Re la tó rio

II – Voto

O Senador Renan Calheiros, após a seguinte
exposição:
“Diante da análise iminente pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos do Se na do Fe de ral do pa re cer
do ilus tre Se na dor Bel lo Par ga, so bre o Ofí cio ”S" de
nº 24, de 2000 (Ofício Externo nº 1.153, de

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dispo si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Execu ti vo, bem como com as nor mas de ad mi nis si bi li dade exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes to-nos favoravelmente
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ao encaminhamento do Requerimento nº 227-A, de
2000, ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.
Sala de Re u niões, 18 de maio de 2000. – Antonio Car los Ma ga lhães, Pre si den te –Car los Pa tro cínio, Re la tor –Ca sil do Mal da ner – Ade mir Andra de
– Ge ral do Co e lho.
PARECER Nº 513 DE 2000
(Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 247, de 2000)
Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio
I – Re la tó rio
O Se na dor Edu ar do Su plicy re quer, nos ter mos
re gi men ta is, ao Mi nis tro da Fa zen da, Dr. Pe dro Sampa io Ma lan, as se guin tes in for ma ções:
1 – A rela ção das dí vi das mu ni ci pa is re fi nan ci adas pela União com base na Re so lu ção do Se na do
Federal nº 37, de 1999, especificando: Município;
Esta do; va lor to tal do con tra to fir ma do; e des cri ção de
cada dí vi da con so li da da e re fi nan ci a da.
2 – Re la ção das ope ra ções de cré di to re a li zadas en tre ban cos ofi ci a is fe de ra is e Mu ni cí pi os e/ou
empresas mu ni ci pa is, des de 1º de mar ço de 2000 até
a pu bli ca ção da Lei de Responsabilidade Fis cal, especificando: o banco oficial; o Município; o valor, a
des ti na ção e as con di ções da ope ra ção; a data do pedi do, a data de apro va ção da ope ra ção e a data de libe ra ção dos re cur sos.
3 – As operações de Antecipação de Receitas
Orçamentárias realizadas neste ano por Estados e
Mu ni cí pi os e suas em pre sas, au tar qui as e ór gãos de
ad mi nis tra ção in di re ta, in clu si ve as ope ra ções de antecipação de royalties e participações pre vis tas no
art. 20, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.
É o re la tó rio.
II – Voto
A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dispo si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções e au to ri da des do Po der Execu ti vo, bem como as nor mas de ad mis si bi li da de exi gidas pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de 1990, razão pela qual manifestamo-nos favoravelmente ao
encaminhamento do Re que ri men to nº 247, de 2000,
ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.
Sala de Re u niões, 18 de maio de 2000. – Antonio Car los Ma ga lhães, Pre si den te –Car los Pa tro cínio, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Ade mir Andra de
– Ge ral do Melo.
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PARECER Nº 514, DE 2000
Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus tiça e Cidadania, sobre a Mensagem n º
109, de 2000 (Nº 625/2000, na origem), do
Senhor Presidente da República, submetendo à apreciação do Se na do Fe de ral, o
nome do Se nhor João Ba tis ta Bri to Pe rei ra, para compor Tri bunal Superior do
Trabalho, nos termos do Artigo 111, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.
A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da dania, em vo ta ção se cre ta re a li za da em 18 de maio de
2000, apreciando o Relatório apresentado pelo Senhor Se na dor Ber nar do Ca bral (em anexo ao Pa recer), so bre a Me sa gem nº 109, de 2000, do Se nhor
Presidente da República, opina pela Aprovação d a
escolha do Senhor João Batista Bri to Pereira para
exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior d o
Tra ba lho, em vaga re ser va da a mem bro do Mi nis té rio
Pú bli co do Tra ba lho, de cor ren te da Apo sen ta do ria do
Mi nis tro Arman do de Bri to.
Sala das Re u niões, 18 de maio de 2000. – José
Agri pi no, Presidente – Ber nar do Ca bral, Re la tor –
José Alen car – Ra mez Te bet _ José Edu ar do Du tra
– Antonio Car los Va la res – Francelino Pereira –
Roberto Re quião – Mo za ril do Ca val can ti – Lú cio
Alcân ta ra – Djal ma Bes sa – Édi son Lo bão – Álvaro Dias – Jef fer son Pé res – Ro meu Tuma.
RELATÓRIO Nº

, DE 2000

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus tiça e Cidadania, so bre a Men sa gem Pe siden ci al nº 109, de 2000 (nº 625, de 3-5-00,
na ori gem), que sub me te à apre ci a ção do
Senado Fe de ral o nome do Doutor João
Batista Brito Pe reira, para compor o Tribunal Su perior do Trabalho _ TST, no
cargo destinado a membro do Ministério
Público do Trabalho, na vaga decorrente
da aposentadoria do Ministro Armando
de Brito.
Re la tor: Se na dor Ber nar do Ca bral
O Se nhor Presidente da Re pú bli ca, atra vés da
Men sa gem nº 625, de 2000, sub me te à apre ci a ção do
Se na do Fe de ral o nome do Dou tor João Ba tis ta Bri to
Pereira para exercer o cargo de Ministro Togado d o
Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho _ TST, na vaga des ti nada a mem bro do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho, decorrente da aposentadoria do Ministro Armando d e
Brito.
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O can di da to for mou-se em Di re i to pela Asso ci ação de Ensi no Uni fi ca do do Dis tri to Fe de ral _ AEUDF,
em 1981. Concluiu, em 1984, o Curso d e
Pós-Graduação em Direito Pú bli co, com ha bi li ta ção
para o ma gis té rio su pe ri or, pelo Insti tu to de Ciên ci as
So ci a is da Asso ci a ção de Ensi no Uni fi ca do do Dis tri to
Fe de ral _ AEUDF. Par ti ci pou do Cur so de Altos Estudos de Política e Estra té gia, mi nis tra do pela Esco la
Superior de Gu erra durante o ano de 1991, tend o
apre sen ta do a mo no gra fia “O Sin di ca lis mo no Bra sil”.
Como outras atividades acadêmicas, cabe men ci onar, além de es tá gi os, a ex tin ção uni ver si tá ria na Universidade de Bra sí lia e na Uni ver si da de Na ci o nal de
Assunção (Paraguai).
O indicado exerceu o magistério su perior no
Cen tro Uni ver si tá rio de Bra sí lia (CEUB) e na Asso ci ação de Ensi no Uni fi ca do do Dis tri to Fe de ral (AEUDF)
em disciplinas pertinentes ao Direito do Trabalho.
Par ti ci pou de ban cas exa mi na do ras de con cur sos públi cos para Advo ga do da Ter ra cap (como pre si den te
da ban ca) e para Adva ga do da Te le bra sí lia.
Den tre as suas ati vi da des pro fis si na is, exer ceu
a ad vo ca cia pe ran te as Jun tas de Con ci li a ção e Julga men to de Bra sí lia (Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho _
TRT _ 10ª Re gião e TST). Foi ad vo ga do-consultor de
al gu mas em pre sas, Apro va do em con cur sos pú bli cos
de pro vas e tí tu los, exer ceu o car go de Pro cu ra dor do
Trabalho, tendo sido promovido, por merecimento,
em 1989, para o cargo de Subprocurador-Geral d o
Trabalho, que ocu pa da até a pre sen te data.
O can di da to par ti ci pou de al guns con gres sos na
área do Di re i to do Tra ba lho, apre sen tou al guns tra balhos nes sa área de es pe ci a li za ção em con gres sos, é
autor de alguns estudos jurídicos pú blicados per tinen tes à sua área de atu a ção.
Como con de co ra ções re ce bi das pelo in di ca do,
constam de seu currículo a Medalha Comemorativa
do 40º Ani ver sá rio de Insta la ção da Jus ti ça do Tra balho no Brasil, ou torgada pelo Tribunal Superior d o
Tra ba lho (TST), em 1981; e a Co men da da Ordem do
Mérito Ju diciário do Trabalho, grau Comendador,
ofer ta da pelo Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho (Con selho da Ordem do Mérito Judiciáio do Trabalho), em
1992.
Trata-se, portanto, de candidato cujas ati vi dades pro fis si o na is e for ma ção aca dê mi ca o cre den ciam ao ple no de sem pe nho do car go para o qual foi indi ca do pelo Exmº Se nhor Pre si den te da Repú bli ca.
Assim sendo, submetemos à apreciação e jul ga men to des ta dou ta Co mis são a in di ca ção do Doutor João Batista Brito Pereira, constante da referida

219

mensagem presidencial, atendendo ao disposto n o
art. 52, in ci so III, alí nea a , com bi na do com o art. 111,
§ 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, para o car go de Mi nistro Togado do Tribunal Superior do Trabalho, e m
vaga re ser va da a mem bros do Mi nis té rio Pú bli co do
Trabalho, decorrente da aposentadoria do Ministro
Arman do de Bri to.
Sala da Co mis são, _ Ber nar do Ca bral.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – A Presidência comunica ao Ple ná rio que a
Mesa do Se na do apro vou os Re que ri men tos nºs 206,
207, 210, 212, 213, 227-A e 247, de 2000, de autoria
dos Srs. Se na do res José Edu ar do Du tra, Edu ar do Suplicy, Ro me ro Jucá, Ade mir Andra de e Re nan Ca lhe -i
ros, so li ci tan do in for ma ções a Mi nis tros de Esta do.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Com a pa la vra o Se na dor José Edu ar do Du tra,
em per mu ta com o Se na dor Iris Re zen de.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão d o
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini cialmente quero agradecer ao Se na dor Iris Re zen de,
que mesmo ten do che ga do ao ple ná rio, man te ve a
per mu ta que ha via fe i to co mi go, ra zão pela qual não
usarei os cin qüen ta mi nu tos. Pre ten dia fa lar de dois
assuntos, sendo que em um de les fa ria uma aná li se
des se pro ces so de pri va ti za ção da Com pa nhia Vale
do Rio, que culmina com a man che te da Folha de
S.Paulo de hoje: ”Governo apoiará a troca na Vale
com dois bi lhões“. Mas de i xa rei essa aná li se para fazer pos te ri or men te, por que com cer te za gas ta rei mu-i
to tem po.
Qu e ro in for mar a Casa que apre sen tei, hoje, um
pro je to de lei que es ta be le ce: art. 1º – É revogada a
Lei nº 7.170, de 14 de de zem bro de 1983.
A Lei nº 7.170 é a fa mi ge ra da Lei de Se gu ran ça
Na ci o nal. É ab so lu ta men te in jus ti fi cá vel a vi gên cia da
atu al Lei de Se gu ran ça Na ci o nal. Com efe i to, essa legis la ção pe nal ex tra va gan te foi ela bo ra da em ple no
re gi me au to ri tá rio mi li tar.
Den tre seus dis po si ti vos lê-se, a tí tu lo de ilus tração, a fi xa ção da pena de re clu são para quem, com
em pre go de vi o lên cia ou gra ve ame a ça, ten tas se mudar o re gi me vi gen te, isto é, quem, exer cen do le gí timo direito de re sis tên cia à di ta du ra, como nos en si na
o ilus tre ju ris ta Arthur Ma cha do Pa u pé rio, pro pug nasse a der ru ba da da Di ta du ra, por me i os que a própria
Ditadura considerasse grave ameaça, poderia ser
condenado à pena privativa de liberdade de até 15
anos.
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É la men tá vel que a lei ve nha sen do con si de ra da
recepcionada pela or dem ju rí di ca es ta be le ci da após
a promulgação do Constituição de 1988. Urge novo
tra ta men to da de fe sa do Esta do De mo crá ti co de Di reito, o que deve ser fe i to no bojo da am pla re for ma do
Có di go Pe nal, ora em fase de es tu do no Mi nis té rio da
Justiça.
Vale re cor dar que por oca sião da de li be ra ção a
cer ca da Lei de Se gu ran ça Na ci o nal ora vi gor, Pro je to
de Lei nº 17, de 1983, o então Senador Fernando
Hen ri que Car do so as si nou voto em se pa ra do de fenden do a re vo ga ção da Lei de Se gu ran ça Na ci o nal e a
pre vi são de ins tru men tos le ga is pro te to res da so be rania na ci o nal, do fun ci o na men to dos Po de res, das insti tu i ções de mo crá ti cas do País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço
ques tão de ler o voto em se pa ra do apre sen ta do pelo
Deputado João Gil ber to, De pu ta do Sér gio Mu ri lo, Depu ta do Dan te de Oli ve i ra, Se na dor Fer nan do Hen rique Car do so, Se na dor Gas tão Mül ler e De pu ta do Tidei de Lima, apresentado por oca sião da dis cus são
do Pro je to de Lei nº 17, de 1983.
Solicito que este voto em separado e meu pronun ci a men to se jam ane xa dos ao pro ces so do re fe rido pro je to como par te da jus ti fi ca ti va do mes mo.
Voto em separado as si na do pe los Par la men tares ante ri or men te ci ta dos:
Sob apreciação do Congresso Na ci onal o Pro je to de Lei nº 17, de 1983, que define os cri mes con tra a segu ran ça na ci o nal,
a or dem po lítica e soci al e estabelece seu
pro ces so e jul ga men to.
Cabe-nos manifestar que os Parti dos
de Oposição – PMDB, PT PDT – têm posi ção definida sobre o assunto: a de que os
cri mes con tra a se gu ran ça de Esta do e contra as Instituições Democráticas devam ser
previstos na legislação ordinária – Código
Pe nal e o Có di go Pe nal Mi li tar, este so mente para os fatos que envolvam instalações
ou in te res ses mi li ta res no País.
A exis tên cia de uma Lei de Se gu ran ça
Nacional apresenta-se como uma exceção
embasada em motivações políticas e se riamen te com pro me ti da pela inspiração da Doutrina de Se gu ran ça Na ci o nal, ide o lo gia ali e nígena, inter na ci o na li za do ra de in te res ses na cionais e, in felizmente,assumida por segmentos de opinião e do estamento nacional que
nos úl ti mos anos es ti ve ram no Po der.
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So mos, pois, pela re vo ga ção da Lei de
Segurança Nacional e a previsão de instrumen tos le ga is pro te to res da So be ra nia Na cional, do funcionamento do Poderes, das
instituições democráticas no corpo das leis
pe na is co di fi ca das do País.
A vi são é exa ta men te igual a que te nho e que apresen to no meu pro je to de re vo ga ção da Lei nº 7.170.
Outra grave excepcionalidade da lei e
do atual ordenamento jurídico brasileiro, inclusive cons ti tu ci o nal, é sub me ter o ci da dão,
o ci vil, a jul ga men to na Jus ti ça Mi li tar por deli tos ou fa tos que nada têm a ver com as insta la ções, in te res ses e ser vi ços militares.
Esta previsão constitucional e legal,
ainda mantida, tem sido instrumento para
agravar o aspecto político, ideológico e excepcional da Lei de Segu ran ça Na ci o nal.
Vemos, igualmente, no texto, a ma nuten ção de mu i tos dis po si ti vos con tra os quais le van ta-se a opi nião ju rí di ca do País e sobre os qua is ma ni fes ta mos di ver gên cia.
Queremos, todavia, re gistrar que o
pro je to en vi a do pelo Go ver no e as emen das
acolhidas pelo ilustre Re lator representam
um passo em re la ção ao que temos hoje no
País como Lei de Se gu ran ça Na ci o nal. Passo de alguma significação, a ssim recebido
na cons ciên cia ju rí di ca e po lí ti ca da Na ção.
Os Partidos de Oposição apre sen taram substitutivos e emendas, na busca de
aperfeiçoar o tex to. Ti ve ram pou ca aco lhi da
em relação ao que apresentaram, apesar
dos esforços do ilustre Relator em discu tir
com seu Partido e com o Governo as propos tas opo si ci o nis tas.
Há um imperativo, já acentuado pelas
lideranças opo si ci o nis tas, de acelerar a tramitação do projeto de lei em estudo, para
que o longo recesso parlamentar, de dezembro a março, não adie a decisão sobre
reduções de pena a benefício a processados ou con de na dos.
É com esse discernimento que vo tamos, com res tri ções na forma des te voto em
separado, o parecer do relator, ressalvados
os des ta ques apre sen ta dos para apre ci a ção
de emen das.
O Voto em Se pa ra do, apre sen ta do pe los Par lamen ta res que já ci tei, era a fa vor do Pro je to de Lei nº
1.783, com as res sal vas e com as emen das, por consi de rar que, na oca sião – ou seja, em 1983 – o re fe ri-

MAIO 2000

ANAIS DO SENADO FEDERAL

do Pro je to de Lei sig ni fi ca va um avan ço em re la ção à
legislação existente, legislação essa feita num dos
pe río dos mais du ros da di ta du ra mi li tar.
Ora, na oca sião, o Se na dor Fer nan do Hen ri que
Car do so, o então Deputado Dan te de Oli ve i ra, João
Gil ber to, Sér gio Mu ri lo, Se na dor Gas tão Mül ler e Depu ta do Ti dei de Lima apre sen ta ram um voto em se parado justificando o seu voto favorável ao Pro je to de
Lei nº 17, que ins ti tu iu a Lei de Se gu ran ça Na ci o nal,
por con si de rá-lo uma avanço. Mas já di zi am, no seu
voto em se pa ra do, que eram ”pela re vo ga ção da Lei
de Se gu ran ça Na ci o nal e a pre vi são de ins tru men tos
le ga is pro te to res da so be ra nia na ci o nal, do fun ci o namento dos Poderes, das instituições democráticas,
no corpo das leis penais modificadas no País“. Se
isso era avan ço em 1983, é inad mis sí vel que per mane ça em vi gor a Lei nº 7.170, de 1983.
É ne ces sá rio tor nar re a li da de o voto em se pa rado do en tão Se na dor Fer nan do Hen ri que Car do so, ou
seja, a re vo ga ção da Lei de Se gu ran ça Na ci o nal e a
instituição, no corpo das leis penais codificadas d o
País, dos instrumentos ne ces sá ri os à de fe sa da nação bra si le i ra e da sua so be ra nia.
Não adi an ta o Mi nis tro da Justiça di zer que foi
um ab sur do en qua drar os lí de res do Movimento dos
Sem-Terra na Lei de Segurança Na ci o nal, pois a lei
ain da exis te. Não adi an ta con ti nu a rem as boas in tenções do pronunciamentos das autoridades deste
País, re pre en den do aque les que uti li za ram uma lei vigen te para en qua drar ma ni fes ta ções pú bli cas! Existe, no Ministério da Jus ti ça, um am plo pro je to de refor mu la ção do Có di go Pe nal Bra si le i ro, em que de veri am es tar – como dis se, em 1983, o en tão Se na dor
Fernando Henrique Cardoso – esses dispositivos
para de fen der a se gu ran ça na ci o nal em vez de pro curar trans plan tar por os mo se a se gu ran ça de al gu mas
au to ri da des, se gu ran ça do Presidente da Re pú bli ca
ou se gu ran ça de quem quer que seja como Se gu rança Na ci o nal.
É inadmissível que permaneça, mesmo com
esse discurso, a atual Lei de Segurança Na cional.
Po der-se-á di zer que tem de ha ver al gum dis po si ti vo
que preserve a segurança. Concordo plenamente,
con cor do nos ter mos em que se ma ni fes tou, no voto
em separado, o então Senador Fer nan do Hen ri que
Car do so. Nun ca é de ma is re pe tir suas pa la vras: ”...a
pre vi são de ins tru men tos le ga is pro te to res da So bera nia Na ci o nal, do fun ci o na men to dos Po de res, das
ins ti tu i ções de mo crá ti cas no cor po das leis pe na is codi fi ca das do País“.
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É com esse en ten di men to que apre sen ta mos o
pro je to de re vo ga ção pura e sim ples da lei nº 7.170.
Espe ra mos que, a par tir do mo men to em que o Se nado se dispuser a dis cu tir o pro je to, isso sir va como
ins tru men to para for çar o Mi nis té rio da Jus ti ça a agi lizar o pro ces so de re for mu la ção do Có di go Pe nal, que
está lá há al gum tem po e que re ú ne vá ri os ju ris tas,
mas cuja tramitação está atrasada. Enquanto isso,
con ti nua vi gen do a dra co ni a na Lei de Se gu ran ça Naci o nal, a qual pode con ti nu ar sen do uti li za da para enqua drar Li de ran ças po pu la res que se manifestam.
Este, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é o
nosso pro jeto, o qual – reiteramos – enqua dra-se
den tro exa ta men te do voto em se pa ra do apre sen tando em 1983 por vá ri os Par la men ta res, en tre os qua is
o en tão Se na dor Fernan do Hen ri que Car do so.
Ou tro dia, quan do ci tei aqui um tre cho do dis curso do Se na dor Fer nan do Hen ri que Car do so re la ti vo
ao sa lá rio mí ni mo, o Se na dor Pe dro Si mon pro tes tou
– ló gi co que com a iro nia que lhe é pe cu li ar – que o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so já ha via apela do para todo mun do que es que ces sem o que Sua
Exce lên cia dis se ou es cre veu. Mas os Ana is do Se nado es tão aí para pre ser var para a pos te ri da de as boas
idéi as, as boas opi niões, as boas ca u sas. O voto em
separado apresentado pelo De pu ta do João Gil ber to,
Deputado Sér gio Mu ri lo, De pu ta do Dan te de Oli ve i ra,
Se na dor Fer nan do Hen ri que Car do so, Se na dor Gastão Müller e De pu ta do Ti dei de Lima é um exem plo de
boas idéi as e boas ca u sas.
Por isso fiz – e faço – ques tão que Sua Exce lência acom pa nhe a jus ti fi ca ti va do meu pro je to re vo gando a fa mi ge ra da Lei de Se gu ran ça Na ci o nal. A par tir
do momento em que esses instrumentos de defe sa
da se gu ran ça na ci o nal es te jam in clu í dos nas leis pena is co di fi ca das no País – e não em uma lei de ex ceção como con ti nua sen do a lei de 1983 – aí sim, nós
po de re mos di zer que o Bra sil está ca mi nhan do para a
democracia.
Espero, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
esse pro je to pos si bi li te ao me nos um de ba te a res pe -i
to do tema e a agi li za ção do es tu do que está no Mi nisté rio da Jus ti ça para que a Lei seja re vo ga da.
Assi no em ba i xo. Con cor do ple na men te com as
pa la vras do en tão Se na dor Fer nan do Car do so, apresen ta das em voto em se pa ra do em 1983.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Satur ni no. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias.

222

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Presi den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem, a Câ ma ra dos
De pu ta dos apro vou uma ma té ria que con si de ro uma
das mais im por tan tes nes te mo men to em que se deba te o de sem pre go no País. Re fi ro-me à emen da de
mi nha au to ria, que ha via sido apro va da aqui no Se nado no iní cio des te ano em duas vo ta ções, e, na Câ mara, tam bém em duas vo ta ções, per mi tin do que os trabalhadores rurais passem a ter os mesmos dire i tos
que os trabalhadores ur banos quanto ao prazo d e
pres cri ção das ações tra ba lhis tas.
Ocor re que a Cons ti tu i ção de 1988 de ter mi nou
que os tra ba lha do res ru ra is, di fe ren te men te dos ur banos, ti ves sem dois anos para en trar com ação tra balhista, mas não determinou o prazo de prescrição.
Com isso, gerou-se no País dois problemas mui to
gra ves. Em pri me i ro lu gar, uma in dús tria de ações trabalhistas movidas, muitas ve zes, por advogados
ines cru pu lo sos. Essa mes ma in dús tria de ações traba lhis tas ge rou o se gun do pro ble ma, que é o mais
gra ve, o de sem pre go no cam po, por que os em pre gado res, te me ro sos des sas ações, aca ba ram por pre ferir dar em pre go even tu al, con tra tar o trabalhador vo lante, criando a figura do bóia-fria em nosso País.
Essa emen da foi, sem ne nhu ma dú vi da, a ma i or ca usa do enor me cres ci men to do nú me ro de bói as-frias
em nosso País.
A opor tu ni da de de cor ri gir essa si tu a ção ago ra é
mu i to im por tan te. Te nho cer te za de que aque les que
ca mi nham nos Mu ni cí pi os do in te ri or dos seus Esta dos, prin ci pal men te nos pe que nos, e as sis tem ao espe tá cu lo de plo rá vel do de sem pre go pes so as nas calça das, nas ruas des sas ci da des, sem te rem o que fazer, pes so as que ou tro ra mo ra ram numa co lô nia de
uma fa zen da e eram em pre ga dos per ma nen tes, mas
fo ram ex pul sos em fun ção de uma le gis la ção que não
ofe re cia ga ran ti as de em pre go ao tra ba lha dor, já que
o em pre ga dor se sen tia ame a ça do des sas ações mi lio ná ri as que a jus ti ça de cre ta va , com cer te za, vão ver
uma mudança de panorama. É evidente que não a
cur to pra zo, mas a mé dio pra zo, por que te nho cer teza de que os em pre gos per ma nen tes vol ta rão a existir no cam po. As ca sas va zi as nas co lô ni as vol ta rão a
ser ocu pa das, já que esse fan tas ma das ações tra balhis tas mi li o ná ri as está sen do re mo vi do ago ra com a
apro va ção des sa emen da cons ti tu ci o nal na Câ ma ra
dos De pu ta dos.
Aproveito a presença do Deputado Inocêncio
Oli ve i ra na Casa para cumprimentá-lo pelo ex ce len te
de sem pe nho na vo ta ção de on tem, as sim como Lí de-
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res de outros Partidos, considerados inclusive d e
Opo si ção, que acom pa nha ram o Lí der Ino cên cio Olive i ra em um tra ba lho efi ci en te e com pe ten te, como
sempre é feito pelo nobre Par lamentar. Aliás, não é
por aca so que o De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra goza de
um prestígio enorme dentro da Câ ma ra. Ao lado do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que foi es co lhi do
o ma i or Lí der do Con gres so pe los seus pró pri os co legas, o De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra tam bém con si dera do o ma i or Lí der na Câ ma ra, com 62% de vo tos.
Isso de mons tra, Sr. Deputado, o re co nhe ci men to ao
tra ba lho, so bre tu do cri te ri o so e co e ren te, que V. Exª
de sem pe nha. Não im por ta aqui dis cu tir mos uma ideologia ou se há um embate ou uma contradição d e
idéias entre aqueles que não concordam com as
suas. Esta mos fa lan do da coerência com que V. Exª
de fen de as suas idéi as e os seus prin cí pi os, exer cendo a sua li de ran ça com mu i to res pe i to na Câ ma ra dos
Deputados.
Aproveito para fa zer esse agra de ci men to pú blico, que é merecido. A vo ta ção des se pro je to, aqui no
Senado, es tava parada e o Senador Anto nio Car los
Magalhães assumiu a sua prioridade, colocando-o
em votação. E no dia em que empacou na Câmara,
conversei com V. Exª.
Por esse motivo, faço justiça, já que se trata,
sem dú vi da ne nhu ma, de uma emen da que mu da rá
as re la ções de tra ba lho no cam po. Aque les que hoje
são con tra per ce be rão que, da qui a dois, três, qua tro,
cin co anos, te re mos, sem dú vi da al gu ma, mu i to mais
empregos permanentes no campo. Trata-se de instru men to ge ra dor de em pre gos que que ro in cor po rar
a esse es for ço que se faz no País para combater o
de sem pre go, a fome e a mi sé ria – que no cam po são
bem mais in ten sos. Hoje há apro xi ma da men te 35 milhões de pes so as vi ven do no cam po. As es ta tís ti cas
re ve lam que exis tem mais de 30 mi lhões de pes so as
no Bra sil vi ven do aba i xo da li nha da mi sé ria, que não
comem duas vezes por dia regularmente. Incluí da
nesse per centual, encontraremos cer ca de 15 milhões de pes so as que mo ram no cam po, onde o alimen to é pro du zi do.
Por isso, faço esse agradecimento públi co
àque les que lu ta ram para que essa emen da de mi nha
au to ria fos se apro va da, a fim de que pu dés se mos ter
um novo mo men to no cam po a par tir de agora.
O Sr. José Eduardo Du tra (Blo co/PT – SE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Ouço V.
Exª com pra zer.
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O Sr. José Eduardo Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Osmar Dias, essa emen da de V. Exª po de ria
ter sido apro va da por una ni mi da de se o Ple ná rio do
Se na do ti ves se man ti do o acor do fe i to no âm bi to da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia des ta
Casa. V. Exª, in clu si ve, con cor da va com mi nha emenda, mas, de po is, a ma i o ria aca bou por re je i tá-la. Na
Câmara dos Deputados, a Ban cada do PT também
tentou estabelecer emenda se melhante. Até ace i taría mos re ti rar a não-prescrição dos di re i tos tra ba lhistas dos trabalhadores ru ra is, mas não con cor da mos
em fixar tratamento igual para estes e os urbanos,
porque as re a li da des são pro fun da men te di fe ren tes.
O bom-senso ori en ta a tra tar de for ma de si gual os desi gua is. Apre sen ta mos uma emenda – acatada pelo
relator e aprovada por unanimidade – man tendo o
pra zo de cin co anos para os ur ba nos e es ta be le cen do
o pra zo de oito anos para os ru ra is, que, in fe liz men te,
o Ple ná rio do Se na do der ru bou, o que nos le vou a votar contra o pro je to. Qu e ria ape nas fa zer esse re gistro, uma vez que, lamentavelmente, a maioria dos
membros des ta Casa não man te ve o acor do re a li zado na Co mis são, que con ta va até com a con cor dância de V. Exª. Mu i to obri ga do.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – De qual quer for ma, Se na dor José Edu ar do Du tra, te nho certeza de que, no íntimo, V. Exª reconhece que esse
pro je to – em bo ra mu i tos pen sem que re ti ra pri vi lé gi os
ou di re i tos de tra ba lha do res ru ra is – está, na ver da de,
devolvendo-lhes aquilo que é mais pre ci o so, ou seja,
o emprego permanente. Não adianta haver uma le gis la ção que pode be ne fi ci ar se a mes ma é ge ra do ra
do de sem pre go, por que os em pre ga do res – te me rosos – aca bam pre fe rin do o tra ba lha dor vo lan te, de ixan do as ca sas das co lô ni as va zi as.
Mas acredito até que V. Exª desejará apar tear-me no se gun do ca pí tu lo do meu pronunciamento,
pois foi o au tor do pe di do de vis ta des se pro je to que
apresentei na Comissão de Assuntos Econômicos.
De di co a se gun da par te do meu dis cur so ao re fe ri do
projeto, que dá nova regulamentação ao se guro-obrigatório de da nos pes so a is ca u sa dos por ve í culos au to mo to res de vias ter res tres ou por sua car ga a
pes so as trans por ta das ou não. Na re a li da de, há dois
itens que re su mem esse pro je to. O § 3º diz: ”É ve dada a des ti na ção de re cur sos pro ve ni en tes dos prê mios re la ti vos ao se gu ro pre vis to nes ta lei a ins ti tu i ções
privadas.“ Reza o § 4º: ”A apó li ce ou bi lhe te de se gu ro
especificará os da nos pes so a is por ele co ber tos;
§ 5º As seguradoras promoverão pu blicidade
acer ca do se gu ro pre vis to nes ta lei, es cla re cen do as
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ví ti mas de trân si to em po ten ci al so bre os seus di re -i
tos.“
Na verdade, o que está acontecendo em re lação ao se gu ro obri ga tó rio de ve í cu los é o se guin te: o
Deputado Paulo Paim, do PT, há nove anos, deu entra da na Câ ma ra dos De pu ta dos num pro je to para
pro i bir a co bran ça do se gu ro obri ga tó rio, para aca bar
com o se gu ro. É pre ci so dis tin guir o se gu ro obri ga tório o cha ma do DPVAT do se gu ro fa cul ta ti vo, aque le
que é fe i to por pro pri e tá ri os de ve í cu los para se as segu ra rem con tra rou bos, aci den tes, que co bre tam bém
ou tras in de ni za ções.
O se gu ro-obrigatório tem um al can ce so ci al mui to ma i or, por que, além de ga ran tir os di re i tos da queles que pa gam o seu prê mio, tam bém ga ran te os di rei tos dos aci den ta dos pe los ve í cu los se gu ra dos. As vítimas de acidentes pro vocados por esses veí cu los
tam bém são al can ça das pe los be ne fí ci os do se gu ro
obrigatório.
O que está acontecendo no momento é que o
Ministério Públi co abriu um in qué ri to ci vil para apu rar
se a sua co bran ça é in cons ti tu ci o nal. O que se dis cute é isso. Diz o De pu ta do Pa u lo Paim que é in cons ti tucional. O Ministério Público está investigando, e a
Pro mo to ria de De fe sa do Con su mi dor con si de ra que
o se gu ro não pode ser com pul só rio e que seus re cursos são uti li za dos para manter ins ti tu i ções pri va das.
Sur ge, en tão, o pro ble ma. Não de ve mos aca bar
com o se gu ro obri ga tó rio. A mi nha tese é di fe ren te da
do De pu ta do Pa u lo Paim. Se gun do suas pa la vras, ”o
se gu ro obri ga tó rio tem se cons ti tu í do numa indústria
de in de ni za ções e mara cu ta is“.
É pos sí vel aca bar com isso, sem aca bar com os
be ne fí ci os do se gu ro obri ga tó rio. Como? Com o proje to apre sen ta do por mim, que re gu la men ta de for ma
diferente a dis tri bu i ção dos recursos do se gu ro obriga tó rio, so bre tu do per mi tin do ma i or pu bli ci da de para
que os acidentados ou vítimas de aci den tes ca u sados por au to mó ve is co nhe çam os di re i tos que têm por
meio des se se gu ro dos veículos.
Gos ta ria de ci tar da dos que re ve lam a im por tância do pro je to que apre sen tei: no ano de 1998, a ar reca da ção com o se gu ro obrigatório foi de R$1,018 bilhão. A tí tu lo de in de ni za ção dos si nis tros, fo ram pagos R$337 mi lhões. Em 1999, cres ceu a ar re ca da ção
para um R$1,151 bi lhão, en quan to para in de ni zar aciden tes foi re pas sa do o va lor de R$251 mi lhões.
A Fe na seg Fe de ra ção Nacional das Empresas
de Se gu ros Pri va dos e de Ca pi ta li za ção re ce beu valor mu i to su pe ri or: R$251 mi lhões para pa gar os si nistros, mais R$109,2 milhões para despesas ad mi nis-
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tra ti vas e R$113,2 mi lhões para um fun do de re ser va.
Se somarmos R$109 milhões com R$113 milhões,
chegamos a um valor de R$221,4 milhões, apos sados pela Fe na seg para pa ga men to de des pe sas admi nis tra ti vas e para com por um fun do de re ser va.
Não en ten do que o se gu ro seja in cons ti tu ci o nal,
mas, com esses valores, en ten do que a co bran ça é
imo ral. Não é in cons ti tu ci o nal, mas é imo ral. Por quê?
O di nhe i ro ar re ca da do, cujo ob je ti vo prin ci pal é pa gar
os si nis tros ou in de ni zar as ví ti mas dos aci den tes e os
proprietários dos ve í cu los, na ver da de está indo para
três em pre sas pri va das, que evi den te men te não que rem aca bar com essa ma ma ta e es tão con tra o pro jeto de lei que aca bo de apre sen tar.
Essas em pre sas es tão fi can do com a ma i or parte do bolo! Não digo a ma i or par te, por que 45% dos
re cur sos vão para o Mi nis té rio da Sa ú de, 5% para os
De trans e essa par te fa bu lo sa dos re cur sos, que acabo de ci tar aqui, aca ba indo para três em pre sas pri vadas, o que trans for ma essa dis tri bu i ção em imo ral.
Não é justo que essas três instituições, que
nada têm a ver com o Go ver no, re ce bam, há cinc o
anos, 3,35% da ar re ca da ção: o Sin di ca to de Cor re tores, a Fu nen seg, es co la pri va da para pro fis si o na is de
áre as de se gu ros, e a Abde tran, en ti da de que re ú ne
di re to res dos De trans do País.
Além da que la par te dos re cur sos que vão para a
Fenaseg, que usa R$221 mi lhões para des pe sas administrativas e fundo de re ser va, ou tras três em presas re ce bem 3,35%, o que dá, se gun do in ves ti ga ção
realizada por determinação da Justiça Federal,
R$170 mi lhões. Isso é ile gal e imo ral!
Então, é pre ci so que, com esse pro je to meu, reve ja-se a dis tri bu i ção para se re du zir o pre ço co bra do
dos contribuintes. É isto que pretendo, em resumo,
com o pro je to que apre sen tei: re du zir o pre ço pago
pelos contribuintes e moralizar o re pas se des se dinhe i ro, que con ti nu a rá indo para o Mi nis té rio da Sa úde e para a Federação das Seguradoras, mas para
cum prir o ob je ti vo prin ci pal do se gu ro o de in de ni zar
vítimas de acidentes e os proprietários dos veí cu los
avariados nes ses aci den tes, e não para ser dis tri bu ído en tre en ti da des pri va das que nada têm a ver com
os objetivos principais do seguro que está send o
pago.
O Sr. José Eduardo Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Osmar Dias, V. Exª me per mi te um apar te?
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Con ce do o
apar te, com pra zer, ao Se na dor José Edu ar do Du tra.
O Sr. José Eduardo Du tra (Blo co/PT – SE) –
Senador Osmar Dias, não tenho ain da um ju í zo de
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va lor so bre o pro je to de V. Exª. Qu an do ele es ta va na
pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, até
apre sen tei aque le re que ri men to para audiên cia pú blica, exa ta men te em fun ção de in for ma ções que V. Exª
prestou no início do seu pronunciamento. Ha via um
projeto propondo a revogação, sim plesmente; h á
uma ação em Brasília, alegando incons ti tu ci o na li dade da co bran ça; e há o fato de que, re cen te men te, a
Su sep en ca mi nhou téc ni cos bra si le i ros a pa í ses euro pe us para ana li sa rem o fun ci o na men to do se gu ro
obrigatório naque les pa í ses. Então, apresentei esse
re que ri men to há cer ca de 15 dias, se não me en ga no,
para que ficássemos melhor instruídos e pu dés semos for mar ju í zo de va lor so bre o pro je to de V. Exª.
Ago ra es tou per ce ben do que, in fe liz men te, na nos sa
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, exis te uma sé rie
de au diên ci as apro va das que de po is não são mar cadas, o que aca ba pro vo can do a pro te la ção de pro jetos importantes. V. Exª mes mo é tes te mu nha do proces so de an te ci pa ção dero yal ti esda Pe tro brás e de
ICMS. Des de 16 de mar ço, es ta mos de ba ten do isso
na Comissão, e até agora a Comissão não tomou
uma posição. Há o projeto do Senador Álva ro Dias
so bre a ven da das ações da Pe tro brás, em que também têm sido fe i to ar ti fí ci os para não vo tá-lo. Des sa
for ma, que ro as su mir com V. Exª, de pú bli co, o compro mis so de que, na pró xi ma ter ça-feira, se não houver definição da data em que vai acon te cer essa audiên cia, vou pro por re que ri men to dis pen san do essa
audiência pú bli ca, para co lo car em pa u ta o pro je to de
V. Exª, vis to que as mu tre tas que es tão acon te cen do
são gra ves e a Co mis são não pode uti li zar meu requerimento para pro te lar a tra mi ta ção do pro je to de
V. Exª. Assim, de se jo as su mir o com pro mis so com V.
Exª de, na pró xi ma ter ça-feira, co brar uma de fi ni ção
da data em que será re a li za da a au diên cia pú bli ca. Se
não es ti ver de fi ni da, apresentarei um requerimento
suspendendo a audiência e pro pon do a in clu são do
pro je to de V. Exª na Ordem do Dia da Co mis são. Mu -i
to obri ga do.
O SR. OSMAR DIAS(PSDB – PR) – Mu i to obriga do, Se na dor José Edu ar do Du tra. Sei do in te res se
de V. Exª pelo assunto. Aliás, gos ta ria de cha mar a
aten ção de to dos os Se na do res que com põem a Comis são de Assun tos Eco nô mi cos, e tam bém de to dos
os Se na do res da Re pú bli ca para o que, na ver da de,
temos: um se gu ro que arrecada mais de um bilhão
(um bilhão cento e cinqüenta no ano passado), mas
que, para cum prir a fi na li da de que fun da men ta sua
existência, no ano passado, dispõe de apenas 250
milhões. Ou seja, há aqui uma co bran ça de va lo res
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indevidos dos con tri bu in tes, na qual o Se na do tem a
responsabilidade de co lo car um fim.
Concordo com o Deputado Pa u lo Paim, se for
para con ti nu ar como está, é me lhor aca bar com esse
se gu ro, por que ele be ne fi cia mu i to mais três em presas e al guns di re to res, aliás mu i to co nhe ci dos, da Federação Na cional das Empresas de Seguros Pri vados e Ca pi ta li za ção, Fe na seg, mu i to mais be ne fi ci ados do que aqueles que são objeto do seguro, o u
seja, os pro pri e tá ri os de ve í cu los e os aci den ta dos, as
fa mí li as de ví ti mas, in clu si ve fa ta is, de aci den tes, que
recebem indenizações provenientes desse prêmio
pago para com por o Se gu ro Obri ga tó rio dos ve í cu los.
Não dá para que rer subs ti tu ir o Se gu ro Obri gató rio pelo fa cul ta ti vo, por que, evi den te men te, co lo caría mos so bre os om bros de um nú me ro mu i to me nor
de contribuintes uma conta que pode ser distribuída
en tre to dos os pro pri e tá ri os de ve í cu los.
Em Mi nas Ge ra is, há uma ques tão sub judice:
o Mi nistério Público de terminou que o valor d e
R$47,00, cobrado por veículo, fosse reduzido para
R$36,00, valor cobrado em 1997, exatamente para
cor ri gir essa dis tor ção, já que o di nhe i ro ar re ca da do
não está be ne fi ci an do os usuá ri os de ve í cu los e contribuintes, mas mu i to mais as em pre sas que re ce bem
o re pas se gene ro so des ses re cur sos.
É bom que os Se na do res guar dem este nú mero: com des pe sas ad mi nis tra ti vas da Fe na seg, fo ram
gas tos R$109 mi lhões. Esse es cân da lo tem que ser,
Senador José Eduardo Dutra, denunciado aqui no
Se na do! Ele é mu i to sé rio. No ano pas sa do, a Fe deração gastou com despesas ad ministrativas R$109
milhões. Com esse dinheiro es tá-se pa gan do o quê,
vi a gens e mordomias de di re to res? É jus to que isso
acon te ça no mo men to em que o tra ba lha dor e o empre sá rio, os con tri bu in tes do nos de ve í cu lo es tão sendo sa cri fi ca dos? Isso é imoral!
Por tudo isso, peço o apo io de to dos o Se na dores para meu projeto e agra de ço a com pre en são do
Senador José Eduardo Dutra quanto à necessidade
de agilizarmos sua tramitação. Aproveitando a pre sen ça do Se na dor Ney Su as su na, Pre si den te da Comissão de Assuntos Econômicos, so licito a S. Exª
que leia o pro je to. De i xa rei este ma te ri al com S. Exª
para que o ana li se e cons ta te a jus ti ça que se fará aos
con tri bu in tes des te País com a apro va ção de um proje to de mi nha au to ria que aca ba com a gran de mu treta que se faz com o di nhe i ro do Se gu ro Obrigatório
pago pe los pro pri e tá ri os de ve í cu los, por que pou cos
es tão sen do be ne fi ci a dos por ele, pou cos usu fru em
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das be nes ses de um se gu ro que sai mu i to caro para o
contribuinte.
Peço a S. Exª que marque, ur gentemente, audiên cia pú bli ca, para que o de ba te ocor ra e o proje to
pos sa tra mi tar mais ra pi da men te.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Exce lência, levaremos à risca a re co men da ção de V. Exª.
Estudaremos o as sun to com pro fun di da de; de sig naremos, o mais rápido possível, um relator, porque
esse pro ble ma vem afli gin do os bra si le i ros há mui to
tem po. Lou vo o pro je to de V. Exª, ao qual de di ca remos todo o ca ri nho quan do de sua tra mi ta ção na Comis são de Assun tos Eco nô mi cos.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB –PR) – Senador
Ney Su as su na, obri ga do.
Só conheço quatro en ti da des que não gostam
des te pro je to: a Fe de ra ção Na ci o nal de Se gu ros Priva dos, por que, evi den te men te, seus di re to res per derão a mamata de dispor de R$109 milhões por ano
para as des pe sas ad mi nis tra ti vas e para com por um
fun do de R$103 mi lhões de re ser va; as de ma is, são
três empresas que es tão sen do be ne fi ci a das re gi amen te com o Se gu ro Obri ga tó rio. No mais, Se na dor
Ney Suassuna, to dos os brasileiros vão aplaudir a
me di da que o Se na do vai ado tar ao apro var este proje to.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te,
deixa a ca deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – So li cito que o Senador Eduardo Suplicy as su ma a Pre sidên cia dos tra ba lhos.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB –GO. Pro nun cia
o se guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ini cialmente, regis tro o meu agra de ci men to à Senadora He lo i sa Hele na, que, na con di ção Lí der nes ta Casa, te ria o di re -i
to de fa zer uso da pa la vra por vin te mi nu tos no momen to que lhe aprou ves se. Con tu do, S. Exª, sa ben do
do meu interesse em usar a tribuna, me deu esta
oportunidade.
Sr. Presi den te, du ran te toda a minha vida pú blica, sem pre pro cu rei es tar sin to ni za do com as mais
ca ras as pi ra ções po pu la res, no ta da men te no exer cício de car gos do Po der Exe cu ti vo no âm bi to do meu
Esta do e, mais tar de, no ple no na ci o nal.
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Como Pre fe i to de Go iâ nia, dei par ti cu lar ên fa se
ao urbanismo, com a elaboração de um novo plan o
diretor para cidade. Dediquei-me es pecialmente à
construção de moradias para as camadas de baix a
renda, erguendo inúmeros complexos habitacionais
que de vol ve ram a dignidade a milhares de famílias.
Di ver sos ou tros em pre en di men tos se tor na ram re a lidade através da for ça viva dos mu ti rões, um ins trumento eficaz na consolidação de obras e servi ços
que modificaram a paisagem social da época. S e
mais não fiz, foi por que meu man da to aca bou sen do
interrompido, cas sa do que fui pela jun ta mi li tar que
tan tas ar bi tra ri e da des pra ti cou nes te País.
A conquista da democracia pelas memoráveis
ma ni fes ta ções po pu la res que sa cu di ram o Bra sil possibilitou mi nha as cen são ao Go ver no de Go iás, com
uma his tó ri ca vi tó ria nas ur nas. Ime di a ta men te, nosso povo cha ma va a aten ção de todo o País, cons truin do, num só dia, mil ca sas po pu la res, des per tan do o
interesse da mídia nacional e projetando o Estad o
como si nô ni mo de ou sa dia, cri a ti vi da de e gran des realizações.
Na se gun da me ta de do meu man da to no Go verno go i a no, fui con vo ca do pelo Pre si den te da Re pú blica José Sar ney para a che fia do Mi nis té rio da Agri cultu ra. Ali fo ram em pre en di das im por tan tes con quis tas.
O País alcançou surpreendentes avanços no setor
pri má rio, co lhen do três su per sa fras, ele van do a produ ção de grãos de pou co mais de 50 mi lhões de to nela das para 72 mi lhões de to ne la das, um fe i to his tó rico.
No meu segundo mandato de Governador,
prossegui o tra ba lho de cons tru ção de ca sas po pu lares e, simultaneamente, cuidei de ampliar a in fra-estrutura com o fir me pro pó si to de cri ar os me canis mos apro pri a dos para atra ir in ves ti men tos in dus tria is. Asfal ta mos mi lha res de qui lô me tros de es tra das,
do ta mos o Esta do de usi nas hi dre lé tri cas, in clu in do a
quar ta eta pa de Ca cho e i ra Dou ra da, que nos po ten cia li zou no es tra té gi co se tor de ener gia. Do ta mos to das
as cidades goianas, exceto uma, de água tratada;
mu i tas, de es go to sa ni tá rio, gi ná si os de es por tes em
qua se duas cen te nas de se des de mu ni cí pi os.
Se na dor da Re pú bli ca, fui cha ma do pelo Pre sidente Fernando Henrique Cardoso para ocu par a
Pasta da Justiça, o mais antigo e o mais comple xo
dos mi nis té ri os. Uma vas ta es tru tu ra que pos sui inúme ras res pon sa bi li da des no pla no so ci al, sem pre exigin do de seus di ri gen tes aten ção re do bra da para proble mas crô ni cos do País, como a cri mi na li da de e a vio lên cia; a pro te ção dos con su mi do res e das mi no ri as,
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incluindo as nos sas na ções in dí ge nas; a luta da mulher; o com ba te ao nar co trá fi co; a de fe sa in tran si gente de nossas crianças e adolescentes; a ba ta lha inces san te em prol dos di re i tos hu ma nos.
No Mi nis té rio da Justi ça, dei es pe ci al aten ção a
pro ble mas os mais gra ves que afli gem a so ci e da de
brasileira. Assim é que en fren tei, com fir me za, as rebe liões de po li ci a is que, par tin do de Mi nas Ge ra is, se
alas tra ram por todo o ter ri tó rio na ci o nal. Por meio da
Presidência da República, en viamos ao Congres so
proposta de emenda constitucional permitindo a o s
governos esta du a is a re estruturação e até mes mo a
unificação das Polícias Civil e Mi li tar, uma vez que
am bas têm uma fi na li da de pre cí pua: le var a or dem, a
paz e o con gra ça men to ao con jun to da so ci e da de.
Tam bém cu i dei de agi li zar no Con gres so Na ci onal a tramitação do pro je to que se trans for ma ria na
Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997, tor nan do rea li da de o novo Có di go de Trân si to Bra si le i ro. Este imprescindível ins tru men to em de fe sa da vida logo no
pri me i ro ano de vi gên cia re du ziu em cer ca de um terço o nú me ro de aci den tes em todo o País.
Nos con ta tos man ti dos na Europa e nos Estados Uni dos, es ta be le ce mos acor dos, vi san do prin cipal men te ao com ba te sis te má ti co dos trá fi cos de armas e de entor pe cen tes, re sul tan do em ações conjun tas que re for ça ram os pro pó si tos de coo pe ra ção
en tre o Bra sil e as na ções ami gas. Antes de mi nha saída do Mi nis té rio da Jus ti ça de i xei as si na do o con tra to
en tre o Go ver no brasi le i ro e os Governos francês e
ale mão tra zen do re cur sos e do tan do o Bra sil de recursos su ficientes para os dois Projetos o
Pró-Amazônia e Pro mo tec que têm como ob je ti vo dotar a Po lí cia Fe de ral de ins tru men tos su fi ci en tes para,
na Ama zô nia e em todo o País, de sen vol ver um traba lho à al tu ra das as pi ra ções po pu la res.
Mas, Sr. Pre si den te, Sr as e Srs Se na do res, no Minis té rio da Jus ti ça de di quei-me es pe ci al men te a dar
uma con tri bu i ção sig ni fi ca ti va ao País, cri an do ins trumen tos efi ci en tes para mo der ni zar a nos sa le gis la ção
pe nal que até hoje con ti nua to tal men te de fa sa da, rema nes cen te que é do Esta do Novo.
Sob a co or de na ção do ilus tre ju ris ta go i a no, Dr.
Li cí nio Leal Bar bo sa, en tão Pre si den te do Con se lho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pro viden ci ei a for ma ção de co mis sões es pe ci a is com atribu i ções es pe cí fi cas. Uma comissão para elaborar o
an te pro je to de Có digo Penal, Parte Especial, sob a
pre si dên cia do Mi nis tro Luiz Vi cen te Cer nic chi a ro, do
Superior Tri bu nal de Jus ti ça. Ou tra co mis são sob a
presidência do Ministro Marco Aurélio de Mello, d o
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Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, para ela bo rar an te pro je to
do Có di go de Pro ces so Pe nal. E uma ter ce i ra co missão sob a pre si dên cia do Dr. João Be ne dic to de Azevedo Marques, en tão Se cretario da Adminis tra ção
Pe ni ten ciá ria de São Pa u lo para re for mu lar a Lei de
Execução Penal.
Cada uma dessas comis sões es pe ci a is foram
constituídas de autoridades as mais expressivas d o
Di re i to Pe nal, do Di re i to Pro ces su al Pe nal, do Di re i to
de Exe cu ção Pe nal e das ciên ci as afins. Fi cou es tabe le ci do o pra zo de 90 dias para apre sen ta rem ao gabi ne te do Mi nis tro os res pec ti vos an te pro je tos.
Com o es for ço que re a li za mos no Mi nis té rio da
Justiça, a Comissão que se encarregou es pe ci fi camente do Có di go Pe nal cum priu a ta re fa que lhe foi
cometida. E, apesar de três de seus mais ilustres
membros haverem, no iní cio de 1998, re sig na do da
de sig na ção, o tra ba lho foi pri mo ro sa men te re a li za do.
De tal sor te que a 24 de mar ço de 1998, em ses são
so le ne, o Mi nis tro da Jus ti ça en tre ga va à cons ciên cia
ju rí di co-penal do País um tex to mo der no, com pro fundas inovações largamente difundidas por meio dos
meios de comunicação de massa. Já no dia 25 de
março, o Diá rio Ofi ci al da União estampava o an tepro je to na sua ín te gra. Na mes ma data, uma por ta ria
mi nis te ri al de sig na va nova Co mis são Espe ci al para,
no pra zo de 180 dias, re ce ber as con tri bu i ções dos
vá ri os seg men tos so ci a is, ex pres san do o sen ti do altamente de mocrático que conduziu todos os tra balhos re a li za dos.
Meu ilustre sucessor, Senador Renan Ca lhe iros, deu pros se gui men to ao tra ba lho da Co mis são de
Ju ris tas, e, para que a so ci e da de pu des se par ti ci par
ain da com ma i or am pli tu de, pror ro gou por mais dois
me ses o pra zo para su ges tões. Exa u ri da esta fase, a
Co mis são Espe ci al re to mou suas ações com in ten sidade, realizando reuniões em Brasília, São Paulo,
Cu ri ti ba e Goiânia.
Foi ta ma nho o ar ro jo des sa Co mis são Espe ci al
que, no dia 08 de abril de 1999, o Mi nis tro Re nan Calhe i ros re ce bia um novo tex to de an te pro je to de Có digo Pe nal – Par te Espe ci al, dis po ni bi li za do no site do
Ministério da Jus ti ça. De ime di a to, o tra ba lho foi en cami nha do à Pre si den te da Re pú bli ca para seu en vio ao
Con gres so Na ci o nal.
Esse novo tex to tra zia inovações compatíveis
com a nova re a li da de na ci o nal e mun di al. Por exemplo: os cri mes con tra os cos tu mes pas sa ri am a chamar-se ”Cri mes con tra a Dig ni da de Se xu al“; aos crimes con tra a pro pri e da de ima te ri al in cor po ra vam as
fi gu ras tí pi cas cri a das pela nova Lei de Pa ten tes. Cri-
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a vam-se os tí tu los ”Dos Cri mes con tra o Orde na mento Urba no“, ”Dos Cri mes con tra a Co mu ni da de Indíge na“ e ”Dos Cri mes con tra o Esta do De mo crá ti co e
as Re la ções Inter na ci o na is“.
Pelo seu avan ço téc ni co e ci en tí fi co, era de se
esperar que este magno trabalho fos se, de pronto,
en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal. To da via, com
a as cen são à ti tu la ri da de do Mi nis té rio da Jus ti ça do
ilus tre ad vo ga do cri mi na lis ta José Car los Dias, tal esfor ço foi, in jus ti fi ca da men te, pos to de lado. Em seu lugar, cuidou-se de formular o que se convencionou
chamar de um ”di ag nós ti co na ci o nal“ que, de cor ri do
mais de ano, não se tem co nhe ci men to de sua existên cia. Ou seja, de con cre to, nada se fez.
E, la men ta vel men te, Sr. Pre si den te, o pri mo roso labor de uma equi pe de jus pe na lis tas de vá ri as
partes do País foi relegado ao nim bo da ga ve ta. O
que se ve ri fi cou, na ver da de, foi um cla ro des res pe i to
a tan tas men tes pri vi le gi a das que, tra ba lhan do gra tu-i
ta men te por cer ca de dois anos, ofe re ce ram à cul tu ra
jurídico-penal de nosso tem po a me lhor con tri bu i ção
possível.
s
Felizmente, Sr. Pre si den te, Srª e Srs. Senadores, aca ba de as cen der ao co man do da Pas ta da Justi ça um ho mem que co nhe ço de per to, pois tra ba lhou
a meu lado du ran te todo o pe río do em que es ti ve à
frente do Ministério: o Ministro José Gregori. Como
Secretário de Esta do dos Di re i tos Hu ma nos, ele teve
a sua destacada atuação re co nhe ci da pela co mu nida de in ter na ci o nal, es pe ci al men te pe las Na ções Unidas, ofe re cen do significativa contribuição na defe sa
dos ex clu í dos e co la bo ran do po si ti va men te para moldar uma nova ima gem do Bra sil no ex te ri or.
Te nho, pois, só li das ra zões para acre di tar que,
ago ra, com a égi de sá bia do Mi nis tro José Gre go ri, o
Ministério da Jus ti ça dará se qüên cia aos tra ba lhos realizados pe las co mis sões, uma vez que os ele va dos
índices de criminalidade registrados no País devem-se, em gran de par te, à per sis tên cia des ses có digos pe na is ob so le tos.
O Ministro José Grego ri já atua firmemente na
so lu ção dos di ver sos pro ble mas do País, como bem
demonstra o seu posicionamento se gu ro no tra to de
mo vi men tos so ci a is re le van tes, como a gre ve dos cami nho ne i ros e as ati vi da des dos sem-terra. Ago ra, é
tempo de o Ministro da Justiça fixar sua preci o sa
aten ção na pen dên cia de sua Pas ta que aqui re la tamos, re to man do o in gen te tra ba lho de do tar nos sa legis la ção pe nal de tex tos mo der nos, como a re for mulação da Parte Especi al do Código Penal, uma vez
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que a Par te Ge ral já foi mo di fi ca da pela Lei nº 7.209,
de 11 de ju lho de 1984.
Esse ape lo fa ze mos tam bém ao Pre si den te Fernando Henrique Cardoso, que saberá reconhecer a
importância das reformulações numa lei primordial
para a sociedade brasileira, que necessita com ur gên cia des se re or de na men to a fim de adap tar-se às
no vas ca rac te rís ti cas cul tu ra is de um país em constan te mu ta ção.
No Se na do da Re pú bli ca bem como na Câ ma ra
dos Deputados, temos a mais absoluta certeza d e
que o tex to do novo Có di go Pe nal flu i rá ra pi da men te,
como ocor reu no caso dos pro je tos que re sul ta ram na
nova Lei de Execução Penal, apro va dos em me nos
de um se mes tre.
Temos a convicção também de que ao nosso
ape lo jun ta-se toda a co mu ni da de bra si le i ra, an gus tia da com os abu sos e com a ou sa dia dos que pra ticam a vi o lên cia num ce ná rio cada vez mais pro pí cio à
impunidade.
O novo Código Penal combaterá esses ma les
com firmeza e com senso de responsabilidade, do tan do o País de me ca nis mos efi ci en tes para co i bir a
crescente onda de cri mi na li da de que as sus ta a to dos,
criando condições favoráveis para sedimentar um
am bi en te de paz du ra dou ra e de ple na jus ti ça.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Durante o discurso do Sr. Iris Re zende, o Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente, de i xa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Su plicy, Su plen te de Se cre tá rio.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He le na por 20 minutos para comunicação de in teresse partidário d o
Blo co e do Par ti do dos Tra ba lha do res, nos ter mos do
art. 14, II, b, do Regimento Inter no.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs. Se na do res, em nome do meu Par ti do, o
PT, e do PDT, sa ú do o mo vi men to de gre ve dos ser vidores públicos do nosso País. Independentemente
da von ta de dos su pos tos co man dan tes des te nos so
querido Brasil que demonstram uma irresponsável
política de destruição do serviço público, o referido
mo vi men to dá uma de mons tra ção de res pon sa bi li dade, de co ra gem e de es pe ran ça a par tir do mo men to
em que ten ta fa zer uma gre ve com to dos os ser vi dores.
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Evidentemente, sa bemos que essa política de
Estado mí nimo, na qual prevalece a ausência d o
Estado na ação direta na distribuição de bens e de
ser vi ços pú bli cos, há a di mi nu i ção acen tu a da de seu
compromisso especialmente com a área social e a
des va lo ri za ção do pa tri mô nio pú bli co do qual faz parte o quadro de pessoal que conduz a máquina d e
Esta do, além de ou tros atos si mi la res.
A gre ve dos fun ci o ná ri os pú bli cos está sen do a
maior des se seg mento já verificada na história d o
nos so País.
Sou ser vi do ra pú bli ca com mu i ta hon ra, Sr. Presidente. Entrei no Inamps, do qual pedi demissão
para ficar apenas na universidade, com dedicação
exclusiva, não pela ma ni pu la ção da vi ga ri ce po lí ti ca,
mas pelo instrumento le gítimo que leva milhares d e
ser vi do res pú bli cos a en tra rem efe ti va men te no ser viço pú bli co.
Nós, servidores públicos fe derais, somos
497.123 em ati va no País, Sr. Pre si den te, e é im portan te re gis trar o peso que te mos. Obser va mos que no
ba lan ço fi nan ce i ro da União re la ti va men te ao exer cício de 1999 sig ni fi ca mos ape nas 16,2% da despe sa
global. Esse número re vela e contraria o discur so
oportunista e de ma gó gi co do Go ver no Fe de ral so bre
os supostos gigantescos gastos que os servi do res
pú bli cos pro vo cam no Orça men to da União. E é impor tan te sa li en tar que o com pro me ti men to da des pesa glo bal da ad mi nis tra ção di re ta in clui os ser vi do res
civis e mi litares, aposentados e pensionistas. Ci tamos 16,2% porque somos ho nestos e traba lha mos
um orçamento em tor no de 280 bi lhões, por tan to levan do em con ta ape nas os gas tos não fi nan ce i ros. Se
fôssemos tra tar da for ma de so nes ta como faz o Gover no Fe de ral, que afir ma que o Orça men to da União
é de 1 tri lhão, uma vez que faz uma má gi ca con tá bil,
desonesta, se fôs se mos tra ba lhar com 1 trilhão, o s
gas tos com os ser vi do res pú bli cos fe de ra is incluindo
pen si o nis tas e ina ti vos fi ca ri am em ape nas 5%.
Os servidores fe de ra is in dig na dos com a hu milhante situação de es tar há mais de cin co anos sem
re a jus te sa la ri al e, ain da as sim, sen do ir res pon sa velmen te res pon sa bi li za dos pelo atra so e inér cia das políticas públicas mal geradas e mal gerenciadas pelo
atu al Go ver no bra si le i ro, re sol vem ex pres sar sua indig na ção e in con for mis mo con cla man do to dos da cate go ria para uma gre ve ge ral de âm bi to na ci o nal, motivados es pecialmente pe los úl ti mos absurdos tra tamentos de siguais em que testemunhamos, por um
lado, a vo ta ção imo ral do sa lá rio mí ni mo. De ou tro, o
tal do au xí lio-moradia es ten di do aos pro cu ra do res, os
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ajustes concedidos a di rigentes da Pe trobrás jus tamente nesse momento em que o Governo Federal
mos tra o seu des com pro mis so, sua ir res pon sa bi li dade e in sen si bi li da de com o pa tri mô nio pú bli co es ta belecendo, nesta Casa, todas as formas de me ca nismos para que brar a nos sa Pe tro brás.
Vale sa li en tar ain da que o ob je ti vo da gre ve não
se res trin ge a sa lá ri os; in clui con di ções dig nas de traba lho, em fun ção da pres ta ção de ser vi ços qua li fi cados para a gran de ma i o ria do povo bra si le i ro.
Ao lado da greve, vem ocor ren do, or ga ni za damen te, um mo vi men to de en con tro com a po pu la ção,
procurando envolvê-la na mobilização, discutindo
com essa mes ma po pu la ção o va lor que a so ci e da de
empresta à função do trabalho público, do servidor
público. Discute-se, ain da, o significado de bens e
ser vi ços pú bli cos re a li za dos e en ca mi nha dos por um
quadro pró prio de ser vi do res com pro me ti dos com o
pú bli co, com a so ci e da de.
Sem dú vi da, é de co nhe ci men to da po pu la ção,
a la men tá vel e re vol tan te for ma como vêm sen do trata dos os ser vi do res pú bli cos fe de ra is. Des de o fa mige ra do Go ver no Col lor de Mel lo, es ti lo, ago ra, aper feiçoado pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
existe um verdadeiro mar de mentiras que envol ve
essa ques tão, tan to em re la ção aos ser vi do res pú blicos es ta du a is, como em re la ção aos ser vi do res pú blicos municipais, e es pecialmente com uma conduta
ver go nho sa, uti li zan do par te do apa ra to da mí dia nacionalmente para desmoralizar os servidores pú blicos des te País.
Um mar de men ti ras en vol ve essa ques tão, desde as afir ma ções das res pon sa bi li da des que re ca em
nas cos tas des ses ser vi do res aos ”ele va dís si mos salários“, mencionados por di ver sos di ri gen tes do Gover no (que de fato atin ge ape nas uma meia dú zia de
”ami gos“ do rei), ao lado de men ti ras mais pri má ri as
que agridem nossa inteligência, como essa última,
após a vo ta ção do ”es tron do so“ sa lá rio mí ni mo.
Ve ja mos o ní vel de ”sa dis mo“ a que che ga esse
Go ver no, vi san do con fun dir a po pu la ção e os ser vi dores, o Pre si den te da Re pú bli ca pro nun ci ou-se so bre o
salário mí ni mo, quan do afir mou que, a par tir daí, os
servidores pú bli cos pas sa ri am a ter um piso sa la ri al
de R$ 392,60, abrin do es pa ço para in ter pre ta ções de
que foi concedido novo aumento a essa categoria.
Não é ver da de! Esse va lor por ele di vul ga do re fe re-se
a um ven ci men to bá si co de R$151,00 (pois nin guém,
por lei, pode ga nhar me nos que o ver go nho so mí nimo), e a in ci dên cia de GAE (gra ti fi ca ção de de sem penho) so bre o mes mo, que re sul ta em R$241,60, to ta li-
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zan do, en fim, os R$392,60. Por tan to, tal cor re ção no
piso, de cor ren te da mu dan ça do sa lá rio mí ni mo, não
re sul ta em ne nhu ma ou tra cor re ção na ta be la sa la ri al,
pois os demais va lores continuam congelados, e o
achatamento da referida tabela torna-se cada vez
maior, reduzindo as distâncias entre piso e teto, e,
conseqüentemente, pre judicando um processo d e
progressão.
O Pre si den te tam bém já afir mou que não dará
um au men to igual para to dos, uma vez que exis tem
150 mil ser vi do res que já re ce bem gra ti fi ca ções al tas,
embora es sas não sejam incorporadas ao salário.
Que men ti ra in su por tá vel! Ora, SRA.s e Srs. Se na dores, é ób vio que exis tem as gra ti fi ca ções para car gos
de confiança, o que já é bastante co nhecido por todos, e não é dis so que fala a gre ve, bem como não
atin ge esse nú me ro men ci o na do pelo Sr. Pre si den te
(são os DAS 4,5 e 6, gratificações que vão de
R$4.000,00 a 6.000,00). Há, ain da, um mí ni mo de cate go ri as que re ce be uma gra ti fi ca ção ín fi ma, como os
professores uni ver si tá ri os, mas sa be mos que es sas
gra ti fi ca ções po dem ser re ti ra das a qual quer mo mento, pois não se in te gram ao sa lá rio.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é
uma soma absurda a reivindicação de um aumento
que cor res pon de a to dos os dé fi cits acumulados d e
1995 a 2000. Não é uma soma ab sur da, se com pa rarmos com o que o Go ver no vem fa zen do com re la ção
aos ban que i ros, à ne go ci a ção da dí vi da de São Pa ulo, com os 99 bi lhões de pa ga men to da dí vi da bra si leira. Nós não podemos aceitar que os servidores fiquem cin co anos sem au men to sa la ri al, com a pro funda decadência do pa pel das ins ti tu i ções pú bli cas refle ti dos ni ti da men te a par tir dos pro ce di men tos fi nanceiros que vêm sendo adotados por esse Governo.
Em 1995, gastou 5,5 bilhões com a universidade e,
em 1999, 4 bilhões. Uma que da de 1,5 bilhão, enquan to alar de ia pe ran te a mí dia que vem au men tando o nú me ro de vagas. Essa queda de investimento
tem tor na do vi sí vel a de ca dên cia das uni ver si da des
pú bli cas, das es co las téc ni cas, tan to em ter mos fí sicos como pela corrida para a apo sen ta do ria de profes so res al ta men te pre pa ra dos, qua li fi ca dos in clu si ve
com fi nan ci a men to pú bli co. E ain da obri ga as uni versi da des a procurarem es que mas jun to ao se tor produtivo para não deixarem morrer suas pesquisas e
não te rem seus qua dros to tal men te des fal ca dos. Isso
vem, como quer o Go ver no, le van do as uni ver si da des
e todo o res tan te do se tor pú bli co para o ca mi nho da
privatização.
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O Co man do Na ci o nal de Gre ve, ava li an do essa
ini ci a ti va, cons ta tou um qua dro ani ma dor, pois já contou, des de o pri me i ro dia, 11 de maio, com a ade são
de 26 instituições iniciando sua paralisação. Daí se
pode deduzir que não dá mais para agüentar essa
vergonhosa si tu a ção.
Está programada para hoje uma gran de ma nifestação em vários lugares do País, preparando a
marcha prevista para Brasília em 24 de maio. Vem
sen do re a li za do com su ces so um gran de es for ço no
sen ti do de bus car cada vez mais a uni fi ca ção com outras categorias de trabalhadores, es tudantes, mo vimen tos so ci a is, no in ves ti men to da mar cha nacional
em de fe sa do País, um mo vi men to que con ta com as
mais di ver sas ca te go ri as, com a popu la ção or ga ni zada se rebelando não como um setor isolado, ma s
como um mo vi men to que tem um mar co his tó ri co signi fi ca ti vo para os con fron tos ocor ri dos des de os fes tejos dos 500 anos, pas san do pela gre ve dos ca mi nhone i ros, pe las ações do Mo vi men to dos Tra ba lha do res
Sem– Ter ra, ao lado de gre ves nos Esta dos, como em
São Pa u lo (nas uni ver si da des es ta du a is, na rede de
en si no de 1º e de 2º gra us, além de me tro viá ri os e rodoviários) da gre ve dos por tuá ri os. Assim, a esse movi men to na ci o nal de cla mor por uma vida mais dig na
e pela va lo ri za ção do Esta do e da Nação brasileira,
den tro do conceito de que o Esta do é fe i to pe los três
Po de res e que a Na ção só exis te como tal se for in tegra da por seu povo, seu ter ri tó rio e seu Go ver no, soma-se a gre ve na ci o nal do fun ci o na lis mo pú bli co federal.
A reação do Governo vem sendo defensiva e
agressiva como se ob ser va na re pres são ex plí ci ta e
co var de ao MST, na ten ta ti va de uso da Lei de Se gurança Nacional – quem deveria estar enquadrado
nes sa lei era o Pre si den te da Re pú bli ca –, na re cri ação do Ser vi ço Na ci o nal de Informação (instituição
que tan to des ser vi ço pres tou ao Bra sil, le van do bra sile i ros ide a lis tas, sérios e bem-intencionados a gran des so fri men tos fí si cos, afe ti vos, cul tu ra is e mo ra is, e
mes mo à mor te).
Exatamente por isso, o Fó rum Na ci o nal de Lu tas de servidores, em que se aga sa lha o mo vi men to
de gre ve, agre ga ao seu tra ba lho a de fe sa dos di re itos demo crá ti cos aos ei xos ge ra is do mo vi men to de
mas sas no Bra sil. Res ta per gun tar qual será a re a ção
do Go ver no fren te a esse gru po de sar ma do de ar mas
bé li cas, da arma do di nhe i ro e da tro ca de car gos, fe ita por meio de negociatas dentro do Congresso, e
com sua dig ni da de pro fun da men te atin gi da?
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Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
o co man do de gre ve, com o apo io de vá ri os Par lamentares des ta Casa, so li ci ta audiência e iní cio das
negociações com dirigentes do Governo, es pecialmen te dos Mi nis té ri os da Fa zen da e do Orça men to e
Ges tão, para ga ran tir um mí ni mo de dig ni da de ao servi dor pú bli co, que re pre sen ta uma par ce la fun da mental de um mo de lo de ges tão pú bli ca, do cum pri men to
do pa pel do Esta do na pres ta ção de ser vi ços para a
gran de ma i o ria do povo bra si le i ro que tem como única re fe rên cia de atendimento o se tor pú bli co.
Por tan to, Sr. Pre si den te, fa ze mos um ape lo no
sen ti mos de que se ini ci em as ne go ci a ções pe ran te
os Mi nis té ri os da Fa zen da e do Orça men to e Ges tão,
para ga ran tir a pa u ta de re i vin di ca ção e o mí ni mo de
dignidade ao ser vi dor pú bli co, que, como dis se e re pito, re pre sen ta uma par ce la fun da men tal de um mo delo de gestão pública, do cum primento do papel d o
Esta do na pres ta ção de ser vi ços para a gran de ma i oria do povo bra si le i ro que tem como úni ca re fe rên cia
de aten di men to o se tor públi co.
Parabéns a to dos os ser vi do res pú bli cos en gaja dos na pa ra li sa ção, na mo bi li za ção, no pro ces so de
gre ve. Expres sa mos o nos so de se jo de que efe ti vamen te pos sa mos, por meio da pres são le gí ti ma so bre
o Go ver no Fe de ral, su pe rar essa con di ção de ab so luta fal ta de dig ni da de.
Em nome do PT e do PDT, nos sas ho me na gens
ao movimento gre vista e nos so ape lo para o iní cio
das ne go ci a ções.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Se nadora Heloisa He lena, a Presidência considera que
constitui um dever, uma responsabilidade do Congres so Na ci o nal vi a bi li zar o diá lo go en tre os ser vi dores que hoje se en con tram em gre ve e o Po der Execu ti vo. É mu i to im por tan te que o Go ver no Fe de ral inicie o diálogo com os re presentantes dos servi do res
pú bli cos fe de ra is.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Tem a
pa la vra, por vin te mi nu tos, pela Li de ran ça do PMDB,
o Se na dor Ney Su as su na.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Líder. Sem re vi são do ora dor.) – No bre Pre si den te, antes de mais nada, peço a V. Exª que, após a minha
fala, que será curta, ga ranta a pa la vra ao Senador
Mozarildo Cavalcanti em toda a ple ni tu de. Faço essa
so li ci ta ção por en ten der que, quan do fa la mos pela Lide ran ça, aca ba mos por pre ju di car os ou tros com panheiros.
Sr. Presidente, tra ta rei de três as sun tos.
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Pri me i ra men te, que ro pa ra be ni zar V. Exª pelo
dis cur so pro fe ri do so bre o pro ces so de dola ri za ção
das economias das Américas do Sul e Central e,
por que não dizer, de to dos os ou tros Pa í ses que
têm a mes ma mol du ra eco nô mi ca do nos so Bra sil.
A subcomissão criada no âmbito da Co mis são de
Assuntos Econômicos, com toda cer te za, de ba te rá
em pro fun di da de esse as sun to. Qu e ro, pois, pa rabenizar V. Exª por ter hoje abordado o as sun to da
tri bu na do Se na do.
O se gun do tema que de se jo abor dar re fe re-se à
matéria ve iculada em O Globo, na qual o jornalista
Márcio Moreira, citando-me no minalmente, diz do
modo as sus ta do como es tou fren te aos gran des proble mas da Re pú bli ca. É ver da de. Eu gos ta ria que não
tivéssemos es ses pro ble mas, mas os te mos. No momento, por exemplo, enfrentamos sérios proble mas
com as companhias de aviação, os qua is pre ci sam
ser equacionados. Não podemos desprezar, de ma neira alguma, um setor tão importante como o da
avião civil, principalmente num País das dimen sões
do nos so, vis to que se cons ti tui em um im por tan te vetor do desenvolvimento na ci o nal. Tan to es ta mos preocupados com isso que fa lá va mos a res pe i to com um
gru po de ami gos, den tre os qua is es ta va pre sen te o
jornalistaMárcio Moreira.
Também lembramos nossa p reocupação com
re la ção à ba lan ça de pa ga men tos. Co men tá va mos o
caso da Argen ti na, onde, em bo ra te nham sido pri va tizadas inúmeras empresas que não geram dólares,
ha ve rá re mes sa dos lu cros des sas em pre sas para o
ex te ri or. Por isso, te mos de au men tar nossa pa u ta de
ex por ta ções em pelo me nos 10% ao ano. Esse é um
de sa fio que a eco no mia bra si le i ra tem a en fren tar.
Abordávamos ain da ou tros as suntos, como a
des na ci o na li za ção ex ces si va da pe tro quí mi ca e da side rur gia; en fim, mu i tos são os problemas que es tamos de ba ten do, como é o caso das com pa nhi as te lefô ni cas. No par ti cu lar, as em pre sas de te le fo nia fixa
estão sofrendo grandes im pac tos pela con cor rên cia
com a te le fo nia ce lu lar. Tudo isso, que foi abor da do
em uma con ver sa en tre ami gos, pos so afir mar, não é
uma pre o cu pa ção ape nas do Se na do, mas da Re pública.
Gostaria, contudo, de me contrapor às ale gações de que nos sa equi pe eco nô mi ca não é efi ci en te
ou é ir res pon sá vel. Não con cor do! Eu me re fe ria à ir responsabilidade havida no passado, que levou o
País a vá ri os pon tos de con ges ti o na men to, fa zen do
com que a atu al equi pe eco nô mi ca, com eficiência,
busque so luções para a dívida, para os proble mas

231

brasileiros, enfim, para nossa economia. Digo isso
em alto e bom som, sem pre que dis cur so aqui da tribu na, ain da mais por que ve mos como o Mi nis tro Pedro Ma lan e sua equi pe eco nô mi ca vêm con se guin do
enfrentar, com muita gar ra, os problemas do Brasil.
Quem não se lembra do Brasil de um ano atrás?
Quem não se lem bra das aves ne gras que di zi am que
o Bra sil iria so ço brar e se ria um País de eco no mia inteiramente destroçada? Nós, pelo pul so fir me des sa
equi pe eco nô mi ca, es ta mos pas san do ao lar go.
Então, faço este re gis tro para que não fi que, de
maneira al guma, essa idéia de que não comun go
com as idéi as da equi pe eco nô mi ca. Pos so, às ve zes,
dis cor dar de pe que nas nu an ças, mas sei do es for ço
que essa equi pe tem fe i to para na ve gar no mun do extre ma men te di fí cil da área eco nô mi ca.
Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, eu que ria fa lar da minha sa tis fa ção com a pa ci fi ca ção do PMDB pa ra i bano. Ce de ram am bas as par tes e con se gui mos fe char
um acor do, que, ain da que seja uma pe que na plan ta
re cém-colocada na ter ra, com cer te za, no fu tu ro, te remos uma ár vo re fron do sa. Qu e ro pa ra be ni zar tan to o
grupo do Senador Ronaldo Cu nha Lima quanto o
nos so gru po, ca pi ta ne a do pelo Go ver na dor José Targi no Ma ra nhão, que ti ve ram a sa be do ria, a ciên cia e a
hu mil da de de ce de rem nos mo men tos cer tos, e, dessa forma, começamos a construir a paz no noss o
Esta do tão que ri do, a Pa ra í ba.
Sr. Presi den te, mu i to obri ga do a V. Exª e ao Sena dor Mo za ril do Ca val can ti, que me ce deu a sua vez.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Se nador Ney Su as su na, peço a V. Exª que con fir me se, de
fato, para a pró xi ma se ma na, fi cou mar ca da a au diência, na Comissão de Assuntos Econômicos, com as
empre sas de avi a ção aérea, uma vez que V. Exª menci o nou o es for ço que vem sen do re a li za do pela CAE
com res pe i to a esse as sun to, dada a gran de re le vância da reunião com os presidentes das companhias
aé re as, re pre sen tan tes do DAC, ae ro viá ri os, aero na utas, en fim, os tra ba lha do res da avi a ção ci vil bra si le i ra.
Agradeço a aten ção de V. Exª no que diz res pe -i
to à designação dos membros do gru po de tra ba lho
que vai passar a propor à Co missão de Assunt o s
Econômicos uma agenda de atividades, dentre a s
qua is um sim pó sio in ter na ci o nal, a fim de es tu dar mos
as ques tões mo ne tá ri as in ter na ci o na is e a ame a ça de
even tu al do la ri za ção da eco no mia de pa í ses da Améri ca La ti na. Digo da Amé ri ca La ti na por que, se di versos pa í ses se do la ri za rem – ain da que o Bra sil não o
faça –, pre ci sa mos es tar pre o cu pa dos com isso.
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – No bre
Presidente, es ta mos fa zen do ges tões para que seja,
na próxima semana, realizada a audiência com as
empresas aé re as. Na ter ça-feira, ha ve rá a vo ta ção de
matéria relativa à Petrobras e, na quarta ou quinta-feira – es pe ro –, a discussão des te tema. Se não,
será certamente na próxima se mana, pois também
virá a esta Casa o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra para falar sobre questões do Nordeste, principalmente a
trans po si ção das águas do rio São Fran cis co.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Con cedo a palavra ao eminente Se na dor Mo za ril do Caval can ti, pelo tem po que res ta da sessão.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do oraas
dor.) – Sr. Pre si den te, Sr e Srs. Se na do res, gos ta ria
hoje de abor dar um ou tro as sun to; con tu do, em face
da decisão tomada na Comissão de Constituição,
Justiça e Ci da da nia, quan do da apre ci a ção dos três
projetos de decreto legislativo de minha au toria ati nen tes à re di vi são ter ri to ri al da Ama zô nia, re sol vi voltar a esse tema.
Considero de mo crá ti ca a de ci são de não vo tar
os pro je tos, em bo ra es tes já te nham re ce bi do pa re ceres favo rá ve is: tan to o do Senador Jefferson Péres,
que op tou pela apre sen ta ção de um subs ti tu ti vo propon do não a cri a ção de um Esta do por des mem bramen to de Mu ni cí pi os do Ama zo nas, cri an do-se as sim
o Esta do do So li mões, mas a cri a ção de três ter ri tó rios fe de ra is na que la re gião, co in ci din do qua se que in
to tumcom a pro pos ta ex ter na da pelo Sr. Mi nis tro da
Defesa nos meios de comunicação nacional, de po is
de uma vi a gem de ins pe ção que fez àque la imen sa
região fron te i ri ça do oes te do Amazonas; tam bém o
pa re cer com re la ção ao pro je to de cri a ção do Esta do
do Ta pa jós, de au to ria do Se na dor Ro meu Tuma, favo rá vel à re a li za ção do plebiscito; e, com re la ção ao
Esta do do Ara gua ia, com o pa re cer da Se na do ra Maria do Car mo Alves.
Ora, Sr. Presidente, hou ve al gu mas confusões
ou pelo me nos al guns equí vo cos na apre ci a ção desses pro je tos. Pri me i ro, o pro je to pede ape nas a re a liza ção de ple bis ci to, por que é o que exi ge a Cons ti tu ição, para que a população se pro nun cie se quer ou
não que haja o desmembramento dos Municípios
para a for ma ção ou de um território fe de ral ou de um
Estado.
O que se dis cu te re al men te, a gran de tese que
move esta ques tão é que aque les três imen sos Estados da Re gião Ama zô ni ca – Ama zo nas, Pará e Mato
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Gros so – não po dem, com a ge o gra fia que pos su em,
permitir uma administração cor reta e sequer fa zer a
ade qua da de fe sa das fron te i ras do Bra sil com aqueles pa í ses che i os de con fli tos, produtores de dro gas,
onde a guer ri lha e o nar co trá fi co im pe ram. E, o que é
pior, são Esta dos la ti fún di os comprovadamente, d o
pon to de vis ta ad mi nis tra ti vo, ine fi ca zes. Os pró pri os
go ver na do res, como o Go ver na dor Ama zo ni no Mendes, defendem publicamente o desmembramento
para a cri a ção dos ter ri tó ri os.
Eu particularmente de fen do Esta dos, Sr. Pre siden te e Srs. Se na do res, por que eu nas ci em um Ter ritó rio Fe de ral, fui deputado por um Ter ri tó rio Federal.
Por tan to, co nhe ço o mo de lo au to ri tá rio de um ter ri tório fe de ral, onde o governador é no me a do sem consulta à po pulação, onde não existe um Tribunal d e
Con tas nem Tri bu nal de Jus ti ça.
Essa, to da via, é uma ques tão que – re pi to – deve ria ser dis cu ti da num se gun do mo men to. Dis cu tir a
questão econômica, como vai fi car o FPE, como vai
ser a viabilidade, quantos vão ser os compo nen tes
das as sem bléi as, isso tudo se ria ob je to do pro je to de
lei complementar, que só seria apreciado de pois d a
apro va ção do ple bis ci to pela po pu la ção e de po is da
apro va ção pe las assembléias legislativas, confor me
pre vê a Cons ti tu i ção Fe de ral. No en tan to, todo de bate é re le van te, é de mo crá ti co, deve acres cen tar al guma coisa. É im por tan te que a po pu la ção que vai vo tar
no plebiscito saiba o que pen sam as au to ri da des, a
co me çar pe los go ver na do res dos Esta dos e os mi nistros que es tão afe tos a essa área, como o Mi nis tro da
Integração Nacional, o Mi nis tro do Pla ne ja men to, o
Mi nis tro da De fe sa – con si de ro que fal ta o Mi nis tro do
Desenvolvimento.
as
Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, levantou-se a ques tão de que se ria in te res san te cons ti tu ir
uma co mis são para es tu dar a re di vi são ter ri to ri al do
País. Pa re ce-me que é ape nas, com cer te za, um descu i do, uma má in for ma ção de al guns co le gas. Essa
comissão, composta de cinco Deputados Federais,
cin co Se na do res e cin co ilus tres mem bros do Po der
Executivo, foi cons ti tu í da de acor do com o art. 12 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Funcionou, apre sen tou seu relatório, que foi pu bli cado em mar ço de 1990, por tan to há 11 anos.
O re la tó rio con clu iu pela opor tu ni da de da re di visão ter ri to ri al da Ama zô nia, jus ti fi can do lon ga men te o
porquê des sa ne ces si da de, di zen do cla ra men te, por
exem plo, que en quan to áre as do Nordeste, Sudes te
e Sul têm Esta dos de 200 qui lô me tros qua dra dos em
mé dia, na re gião Nor te ape nas os Esta dos do Pará e
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do Amazonas res pon dem por um terço da ex ten são
do Brasil. O Amazonas, sozinho, é ma i or do que os
sete Esta dos do Sul e do Su des te.
É fun da men tal que o Bra sil dê uma nova olha da
no seu mapa, que os bra si le i ros te nham uma nova visão des sa ge o gra fia, des sa ge o po lí ti ca do País, que
só foi me xi da em três oca siões his tó ri cas. Pri me i ro,
em 1943, quan do Ge tú lio Var gas re sol veu cri ar cin co
territórios federais no Brasil, dos quais persistiram
apenas Roraima – naquela época chamado de Rio
Bran co -, o Ama pá e Ron dô nia, cha ma da à épo ca de
Guaporé.
No que re sul tou essa re di vi são ter ri to ri al? Na visão de Getúlio Vargas, era uma questão de defe sa
na ci o nal, uma ques tão de de sen vol vi men to da que las
regiões. Re almente, resultou no desenvolvimento e
na pre sen ça bra si le i ra em fron te i ras es tra té gi cas.
A ou tra vez em que se me xeu na ge o gra fia do
País foi com Juscelino Kubitscheck, que des lo cou a
capital do Brasil do litoral carioca para o interior d o
Cen tro-Oeste, pro pi ci an do com isso o sur gi men to e o
desenvolvimento de vá ri as áre as do Cen tro-Oeste e
do pró prio nor te bra si le i ro, in ter li gan do o País de norte a sul.
Em 1988, dis cu tiu-se no va men te na Cons ti tu inte, da qual V. Exª bri lhan te men te fez par te, a ques tão
da re di vi são ter ri to ri al, re sul tan do ape nas na cri a ção
do Esta do do To can tins. É pre ci so fa zer aqui tam bém
uma referência, que, na época do re gi me mi li tar, foi
cri a do o Esta do do Mato Gros so, ou tra re di vi são ter ritorial.
A Comissão recomendou a criação do Estado
do Tapajós por desmembramento de Município d o
Esta do do Pará; a cri a ção do Ter ri tó rio do Rio Ne gro,
por desmembramento de Município do Estado d o
Ama zo nas; a cri a ção do Ter ri tó rio do Alto So li mões; a
criação do Território Federal do Araguaia, no Mato
Gros so; ou tras pro pos tas, como a Uni da de Ter ri to ri al
do Abu nã, uma fi gu ra não exis ten te na Cons ti tu i ção;
e a re di vi são de ou tras re giões, como, por exem plo, a
cri a ção do Esta do do Triân gu lo.
Eu me ati ve, Sr. Pre si den te, Sr as e Srs. Se na do res, aos três ma i o res Esta dos do País, que, por co inci dên cia, es tão na Ama zô nia, têm di fi cul da des ad minis tra ti vas cla ras e pro ble mas de fron te i ra mu i to sé rios com pa í ses onde o nar co trá fi co im pe ra, a guer ri lha
do mi na e onde, aci ma de tudo, a lei não exis te.
Pen sar na nova ge o po lí ti ca do País, cre io eu, é
um imperativo do momento, que está atrasado. Na
ver da de, foi par ci al men te uma de ci são da Cons ti tu inte que cri ou essa co mis são que con clu iu pela re di vi-
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são territorial. Entretanto, acredito que de mos u m
pas so na medida em que a Co mis são de Cons ti tu-i
ção, Jus ti ça e Ci da da nia de ci diu – em bo ra, re pi to, colo can do de cer to modo a car ro ça an tes dos bois -, antes de ou vir o povo num ple bis ci to, ou vir os mi nis tros
e os go ver na do res. Mas o que ex ce de em diá lo go e
em de ba te não pre ju di ca.
Essa au diên cia deve ser fe i ta o mais rá pi do possí vel. A mi nha pro pos ta é que esse ple bis ci to pudes se
ser fe i to jun ta men te com a ele i ção mu ni ci pal para não
ha ver cus to adi ci o nal, por que o ele i tor será con vo cado a votar para vereador e para prefeito. Então, ao
mes mo tem po em que votará, opi na rá se de se ja ou
não a cri a ção de Ter ri tó rio ou de Esta do.
O cer to, Sr. Pre si den te, é que esse mo de lo ge opo lí ti co e ge o grá fi co do País é in jus to para com to das
as re giões, por que não ga ran te o de sen vol vi men to
tampouco a de fe sa das nos sas fron te i ras, en ges sando esse sis te ma que se está per pe tu an do.
A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mite-me V. Exª um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço V. Exª com pra zer.
A Srª He lo i sa He le na (Bloco/PT – AL) – Se nador Mozarildo Ca valcanti, compreendo o pro nun ci amen to de V. Exª e tive a opor tu ni da de de acom pa nhar
esse de ba te na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia. A mi nha pre o cu pa ção, re la ci o na da a qualquer dis cus são de uma nova ge o po lí ti ca para a região, em bo ra to dos nos de bru ce mos so bre os da dos
relacionados ao Orçamento, so bre os no vos gas tos
com as no vas es tru tu ras ad mi nis tra ti vas cri a das, a rediscussão do FPE, além desse outro debate, que
aca ba sen do fe i to de al gu ma for ma, acre di to que há
um ponto preliminar, que se refere à dis cus são d a
Amazônia. Infelizmente, o Go ver no Fe de ral não tem
tido a responsabilidade de discutir essa questão d o
pon to de vis ta das al ter na ti vas para o de sen vol vi mento eco nô mi co, di na mi za ção da eco no mia lo cal, ge ração de em pre go e ren da, pro du ção de ali men tos, enfim, da ques tão do de sen vol vi men to sus ten tá vel, que
não é so nho, não é re fe rên cia ro mân ti ca. Exis te possibilidade concreta de garantir o desenvolvimento
eco nô mi co e so ci al pa u ta do na sus ten ta bi li da de.
Além dis so, há uma ques tão que me tem ca u sado mu i ta pre o cu pa ção, que tive in clu si ve opor tu ni dade de par ti lhar com V. Exª, e so bre a qual fiz pro nun cia men tos nes ta Casa, as sim como V. Exª. Tra ta-se da
dis cus são so bre um novo ins tru men to, uma nova insti tu i ção com vida pró pria, que é a se cre ta ria para opera ci o na li zar o Tra ta do da Ama zô nia. Não se tra ta ape-
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nas de uma estrutura bu ro crá ti ca para realizar uma
operacionalização com outros países referente a o
Tratado. O pro ble ma re si de no fato de que há uma
nova ins ti tu i ção, que já foi cri a da, com vida pró pria e
que pode até estabelecer mecanismos de fi nan ci amen tos mul ti la te ra is com ins ti tu i ções que dis põem de
vida pró pria, sem pre ci sar dis cu tir com os par la mentos, tampouco com os executivos desses países.
Então, de que forma isso será discutido e de que
modo o re gi men to a ser vis lum bra do por essa se cretaria será tratado? Será mediante consenso ou por
ma i o ria? Sa be mos como es sas ins tân ci as de de ci são
por ma i o ria aca bam ser vin do a in te res ses das grandes nações. Apesar de entender todo o pro nun ci amen to de V. Exª, a dis cus são que foi fe i ta, os de ba tes
so bre a ques tão da ad mi nis tra ção, dos no vos re cursos que te rão que ser im ple men ta dos, os no vos custos, a ques tão ope ra ci o nal do pla ne ja men to, do or çamento e pela ges tão, tem algo fun da men tal que é o
País não ter uma po lí ti ca de de sen vol vi men to para a
Ama zô nia e que respeite a so be ra nia na ci o nal. Essa
é a preocupação que trago a V. Exª, embora sai ba
que não esse é o instrumento principal de seu pro nunciamento; mas, como diversos Se nadores fi zemos vá ri os de ba tes so bre a so be ra nia na ci o nal e a
Amazônia, antes de qualquer posicionamento, d e
qual quer mo di fi ca ção da es tru tu ra ge o po lí ti ca, pre cisaríamos discutir uma política de desenvolvimento
sustentável, uma po lí ti ca de se gu ran ça para a Amazô nia e de so be ra nia na ci o nal.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Senadora Heloisa He le na, os ar gu men tos que V.
Exª traz po dem e de vem ser dis cu ti dos pa ra le la mente, nem an tes nem de po is.
Uma co i sa é dis cu tir mos a po lí ti ca que o go verno quer para a Ama zô nia – acre di to que não quer nenhu ma -, ou tra co i sa é dis cu tir mos a ge o po lí ti ca, a divisão territorial da Amazônia. Está pro va do que somen te os três Esta dos que cito, o Ama zo nas, o Pará e
o Mato Grosso, compõem mais da metade da área
ter ri to ri al do País, e isso não é algo inexpressivo d o
qual pu dés se mos des cu i dar. So men te o Ama zo nas,
re pi to, é ma i or que os sete Esta dos das re giões Sul e
Sudeste.
Esta é uma ques tão não so men te de ex ten são,
mas tam bém de le var em con ta os ci da dãos que ali vivem, que ficam marcando passo. Por isso pre ci samos dis cu tir o as sun to com ce le ri da de. Não se tra ta
de um tema novo, le va do pela emo ção ou ques tões
menores; tem pelo menos um registro histórico n a
Constituinte de 1988, um registro do cumental em
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mar ço de 1990 com a pu bli ca ção do re la tó rio da comissão de redivisão ter ritorial do País criada pela
Constituição.
Assim, este Con gres so, ba si ca men te o Se na do,
que re pre sen ta os Esta dos, tem a obri ga ção de dis cutir pro fun da men te o tema. Finalizo, ape lan do não só
aos Se na do res mem bros da Co mis são de Cons ti tu -i
ção, Justiça e Cidadania, mas a todos os cole gas
para que ana li se mos o pro ble ma com um olhar mais
brasileiro e menos localizado nessa ou naquela região, por que o Bra sil está mar can do pas so quan do
tem ape nas três Esta dos que res pon dem por mais da
metade de sua área territorial, três Estados que fazem fron te i ra com sete pa í ses da Amé ri ca La ti na, pa -í
ses que têm con fli tos sé ri os, in clu si ve o mais sé rio deles, que é o do nar co trá fi co – está aí a CPI do Nar cotráfico para com pro var o quan to é im por tan te para o
Bra sil e para o mun do o com ba te ao nar co trá fi co que,
mu i tas ve zes, deve e pode co me çar pela sim ples presen ça do po der pú bli co mais pró xi mo de nos sas fronte i ras. Mu i to obri ga do.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo
Cavalcanti, o Sr. Eduardo Suplicy, Suplente
de Secretário, de ixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, 4º Se cre tá rio.
O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Conce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Senador
Car los Wil son.
O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE. Pro nuncia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
as
Pre si den te, Sr e Srs. Se na do res, o tema que me traz
hoje à tri bu na tem sido, para mim, ao lon go de mi nha
vida pú bli ca, ob je to, a um só tem po, tan to de per ple xida de, como de cons tran gi men to e de in dig na ção.
Tra ta-se da ques tão do tu ris mo no Nor des te, atividade tida, consensualmente, como de grande potencial dinamizador ao desenvolvimento da região,
dada a situação privilegiada, que todos re co nhe cemos, em ter mos de atra ti vos na tu ra is e do ri quís si mo
fol clo re que tem aque la região.
No entanto, Sr. Presidente, esse patrimônio,
que nós to dos re co nhe ce mos como in ve já vel, de dotes físicos naturais, con si de ra do, por to dos que mi litam no se tor, uma van ta gem com pa ra ti va, de ci si va a
seu favor, em face de outras regiões brasileiras o u
mes mo do ex te ri or, in fe liz men te pa re ce fa da do a nunca ren der os fru tos eco nô mi cos es pe ra dos pela sua
pujança.
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Não de i xa de ser revol tan te, es pe ci al men te para
um representante político, como eu, da região, ver
des ba ra ta rem-se, por fal ta de uti li za ção ra ci o nal, tantos re cur sos que es ta ri am, com cer te za, re sol ven do
uma questão crucial, que é a dificuldade so cial na que la re gião.
Assim, o me lhor apro ve i ta men to do po ten ci al da
in dús tria do tu ris mo no Nor des te como um todo e em
Pernambuco, em par ti cu lar, é até um im pe ra ti vo moral, para to dos os que de te nham al gum tipo de po der
ou res pon sa bi li da de po lí ti ca de ema na ção po pu lar.
Para tan to, é pre ci so que a in dús tria do tu ris mo
nunca repita a fa mi ge ra da ”in dús tria da seca“, fonte
conhecida de apro pri a ção pri va da de re cur sos pú blicos, mas, antes, um modelo de efi ciên cia na apli cação de dinheiro público, na forma de investimentos
criteriosamente pre or de na dos à ob ten ção de me lhores resul ta dos eco nô mi cos e so ci a is, no me nor tem po
possível.
Nes se sen ti do, é preci so par tir de um diagnóstico acu ra do da si tu a ção atu al do se tor tu rís ti co na região nor des ti na, para que se for mu lem pro pos tas perti nen tes e do ta das de co e rên cia in ter na, e não va gas
declarações de in ten ção.
No Nor des te, as sim como no res to do mun do, o
tu ris mo é for ma do por uma ca de ia com ple xa de agentes pri va dos e pú bli cos que se in te gram para for mar o
ta ma nho e a qua li da de do se tor, como im por tan te papel na ge ra ção de em pre go e renda em regiões que
pos sam ser gran des re cep to ras de tu ris tas, como é a
nos sa re gião do Nor des te.
No mun do, o fa tu ra men to no se tor cor res pon de
a 10% do PIB mun di al. No Bra sil, esse per cen tu al cai
para 5,5% do PIB na ci o nal, en quan to que, no Nor deste, que mais pre ci sa, cai mais ain da, não pas sa de 3%
do PIB nacional, indicando que o tu ris mo é tra ta do
com des pre zo pe los go ver nos que se sucedem.
Em 1998, o Nordeste re ce beu 3 mi lhões e 100
mil tu ris tas, Sr. Pre si den te. Des se to tal, 2,5 mi lhões
de pes so as vi e ram do pró prio Bra sil e ape nas 615 mil
do exterior. Esses são dados da Fipe-USP e Fa de-UFPE, da Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co,
divulgados pelo Embratur, ou seja, 20% ape nas do
fluxo turístico do Nor des te se deveu a visitantes es trangeiros.
Além dis so, a ma i o ria dos tu ris tas que vi si ta ram
a re gião em 1998 vi e ram de ou tras ci da des e Esta dos
pró pri os do Nor des te, o que mos tra que ali o tu ris mo,
além de ter um PIB se to ri al ba i xo, be ne fi cia-se ain da
menos da capacidade que o setor tem de exportar
ser vi ços, pois a ma i o ria da ren da nele ge ra da ad vém
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de nor des ti nos que cir cu lam no in te ri or do seu pró prio
território. Assim, 1,685 milhão pes so as ou 55% dos
visitantes do Nordeste, em 1998, vieram da própria
região.
Ao mesmo tempo, não se pode esquecer que
hoje, apesar de tudo, já se con se gue atra ir para o
Nor des te um con tin gen te nada des pre zí vel de tu ristas estrangeiros.
A re ce i ta com o tu ris mo no Nor des te che gou a
R$3.8 bi lhões, em1997, e de ve rá es tar em tor no de
R$4,1 bi lhões no ano de 1999.
Para se ter uma di men são com pa ra ti va des ses
va lo res, bas ta di zer que esse to tal é bem su pe ri or ao
que se gera em se to res tra di ci o na is, como o su cro alco o le i ro, que gera bem me nos de 3% do PIB re gi o nal.
Qu an to à participaçãorelativa de Pernambuco,
com pa ra ti va à re ce i ta ge ra da pelo tu ris mo nos de mais Esta dos do Nor des te, es ta mos em se gun do lu gar,
atrás da Ba hia e se gui dos mu i to de per to já pelo Ce ará, con for me da dos de 1997 da Su de ne e da Co missão de Tu ris mo Inte gra do do Nor des te (CETI – NE).
As es ti ma ti vas hoje exis ten tes sobre o turismo
nordestino indicam que o Ceará deve ter passa do
Pernambuco em receitas ge ra das no se tor nos úl timos dois anos. Aliás, se não fos se o nú me ro de tu ristas de negócios que Re ci fe re ce be, o Rio Gran de do
Nor te e a Pa ra í ba te ri am ul tra pas sa do Per nam bu co.
Per nam bu co já se en con tra va atrás do Ceará,
nes se par ti cu lar, em 1997. Deve ter esse atra so re la tivo do se tor am pli a do ain da mais no úl ti mo biê nio.
O SR. PRESIDENTE(Ca sil do Mal da ner. Fa zendo soar a campainha.) – Con sul to o Ple ná rio so bre a
prorrogação da sessão por 20 minutos, para que o
ora dor con clua a sua ora ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror roga da a ses são por 20 mi nu tos.
O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE) – Agra deço, Sr. Pre si den te, a com pre en são da Mesa.
A ex pli ca ção é sim ples: as be le zas na tu ra is e as
con di ções cli má ti cas ex cep ci o na is exis tem em pra tica men te to dos os Esta dos nor des ti nos. O que faz a
di fe ren ça é o em pe nho das au to ri da des em de sen volver uma rede de ser vi ços que res pon da às exi gên ci as
dos vi si tan tes. Ou tro as pec to im por tan te a ser ana lisa do é a ca pa ci da de ge ra do ra de em pre gos como um
dos prin ci pa is atri bu tos do se tor tu rís ti co.
Esti ma-se que o tu ris mo te nha ge ra do cer ca de
200 mil em pre gos di re tos e in di re tos no Nor des te em
1997, o que representa cerca de 1% dos empre gos
to ta is cri a dos. Isto sig ni fi ca que o ní vel de po bre za é
tão ele va do no Nor des te e a pro du ti vi da de na ma i o ria
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dos seus se to res eco nô mi cos é tão ba i xa que o se tor
turístico pode ser considerado como relativamente
pou co in ten si vo em mão-de-obra.
Não se con clua daí que ele não te nha uma capacidade gigantesca e fundamental na geração d e
em pre gos na re gião; ao con trá rio, o tu ris mo tem tudo
para ser um dos car ros-chefes numa po lí ti ca de promo ção e cri a ção de pos tos de tra ba lho no Nor des te.
Na ati vi da de tu rís ti ca, a Ba hia e o Ce a rá li de ram
tam bém a ge ra ção de em pre gos, fi can do Per nam buco atrás des ses dois Esta dos a uma dis tân cia nada
des pre zí vel, já que, na Ba hia, por exem plo, o tu ris mo
em pre ga 2,09% da po pu la ção eco no mi ca men te ati va
(PEA), e em Per nam bu co ab sor ve ape nas 0,75% da
po pu la ção em con di ções de tra ba lho, aba i xo, por tanto, da mé dia re gi o nal que é de cer ca de 1%.
Aqui cabe, mais do que nun ca, ten tar res pon der
por que o turismo no Nordeste, e em Pernambuco,
em par ti cu lar, não atin ge ní ve is ade qua dos e com patíveis com a experiência internacional, no que tan ge
tan to a ge ra ção de em pre gos e ren da, como na compo si ção do PIB re gi o nal e es ta du al.
Para isso é mis ter pri me i ro exa mi nar as con dições in fra-estuturais e o equi pa men to ur ba no exis tentes na re gião, in dis pen sá ve is ao bem-estar do tu ris ta
e para as se gu rar sua per ma nên cia con for tá vel no local, bem como eventual retorno, de que, afinal, de pen de o be ne fí cio de sua es ta da para a eco no mia da
área vi si ta da.
Pes qui sa atu a lís si ma da Embra tur, re a li za da no
iní cio des te ano, dá con ta da ava li a ção fe i ta por vi sitan tes es tran ge i ros, em di ver sas ci da des bra si le i ras,
so bre a ofer ta de al guns itens con si de ra dos es sen ci ais para o consumo de qual quer tu ris ta, tais como: a
qualidade do trans por te ur ba no, dos ae ro por tos, dos
ho téis, dos res ta u ran tes, dos gui as de tu ris mo, das diversões noturnas, do comércio, dos tá xis, da se guran ça pú bli ca, das co mu ni ca ções e da lim pe za ur bana.
Tais es ta tís ti cas nos le vam às se guin tes con clusões:
1 – Os ser vi ços tu rís ti cos do Nor des te têm qua lidade média inferior aos oferecidos nas demais re giões mais de sen vol vi das do res to do País;
2– Essa pior qua li da de abar ca tan to os ser vi ços
pú bli cos, como lim pe za e se gu ran ça pú bli ca e es ta do
dos aeroportos, quanto os privados, como servi ços
em bares e res ta u ran tes e gui as tu rís ti cos;
3– Tal con clu são se es ten de a ser vi ços onde os
tu ris tas re pre sen tam a ma i o ria da de man da, como no
caso dos gui as tu rís ti cos e ho téis, as sim como àque-
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les em que eles são ape nas uma par ce la dos con sumidores e os habitantes locais representam a maior
par te, como ocor re com os ba res e res ta u ran tes;
4– Os ser vi ços do Re ci fe, ape sar de não se rem
os pi o res en tre as gran des ca pi ta is do Nor des te, não
se des ta cam dos de ma is, como se ria de se es pe rar,
dada sua ma i or tra di ção em ser vi ços tu rís ti cos, ori unda de uma épo ca em que o ae ro por to do Re ci fe era
uma das principais por tas de en tra da do País na região Nor des te;
5– Tudo somado, deduz-se que o Recife vem
perdendo qualidade re la ti va dos seus ser vi ços tu rís ticos.
As estatísticas disponíveis in formam também
que os atra ti vos na tu ra is, o pa tri mô nio his tó ri co e cultural e a receptividade da população são mais bem
avaliados pe los vi si tan tes do que os de ma is itens refe ren tes aos ser vi ços pú bli cos e privados.
Isso sig ni fi ca que o Nor des te ain da tem uma repu ta ção de re gião sel va gem, pos su i do ra de be le zas
naturais e dig na de ser vi si ta da ape sar das di fi cul dades apresentadas pela má qualidade dos serviços.
Tal situação, evidentemente, é pouco estimulante
para o tu ris ta, pos to na in cô mo da po si ção de des brava dor e aven tu re i ro pou co exi gen te, e não na de vi ajan te ci vi li za do e pre dis pos to ao me lhor ní vel de consu mo e con for to possíveis.
Esse pro ble ma é ma i or no se tor pú bli co pois os
ser vi ços pú bli cos têm pior ava li a ção do que os ser viços pri va dos, tan to pe los tu ris tas na ci o na is como pelos estrangeiros.
Vale sa li en tar que os ser vi ços pri va dos, que têm
nos tu ris tas sua prin ci pal fon te de demanda (hotéis,
por exem plo), têm me lhor ava li a ção do que os ser viços em que tu ris tas con tri bu em ape nas com uma participação mi no ri tá ria da demanda.
Isso de mons tra que o se tor tem fe i to seu pa pel
em me lho rar a qua li da de da sua ofer ta, pelo me nos
quan to aos ser vi ços ofe re ci dos pela ini ci a ti va pri va da
e mais vol ta dos para o con su mo ti pi ca men te tu rís ti co.
O Sr. Álva ro Dias (PSDB – PR) – Se na dor Carlos Wil son, V. Exª me con ce de um apar te?
O SR CARLOS WILSON(PPS – PE) – Ouço V.
Exª com pra zer.
O Sr. Álva ro Dias (PSDB – PR) – Mu i to obri gado, Se na dor Car los Wil son. V. Exª abor da com mu i ta
competência um tema que deveria ser selecionado
como uma das pri o ri da des de Go ver no no País. Afi nal
o turismo é uma atividade es sen ci al men te eco nô mica, ge ra do ra de ren da, de re ce i ta pú bli ca e de em prego. Cre io mes mo que o Go ver no, apro ve i tan do-se do
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im pas se que o le vou a de mi tir o Mi nis tro de Espor te e
Tu ris mo no País, de ve ria re pas sar a ati vi da de go verna men tal na área do tu ris mo para o Mi nis té rio de Desenvolvimento Econômico, que, certamente, teria
maiores pos si bi li da des de for mu lar po lí ti cas pú bli cas
voltadas ao estímulo e ao desenvolvimento do tu rismo em nos so País. La men ta vel men te, o Go ver no tem
ig no ra do a for ça, a im por tân cia do tu ris mo para o desen vol vi men to eco nô mi co. Sem dú vi da, se o Go ver no
alavancasse esse se tor da eco no mia na ci o nal, es taria ofe re cen do opor tu ni da des de tra ba lho e vida dig na
a mi lha res de bra si le i ros. É um erro ima gi nar que o turis mo não deva ser con si de ra do ati vi da de es sen ci almen te eco nô mi ca. Por isso, V. Exª tem ra zão quan do
ape la para que o Go ver no tome ini ci a ti vas. Na ver dade, o Governo não tem que investir mu i to no se tor,
tem que ter credibilidade, capacidade de con ven cimento para formular po líticas que le vem a ini ci a ti va
pri va da a in ves tir. Cabe exa ta men te ao se tor pri va do
realizar os in ves ti men tos ne ces sá ri os para que o turis mo seja a ala van ca gem de desenvolvimento eco nô mi co. Mas o Go ver no não tem fe i to isso, essa missão ele não tem cumprido com competência e, por
isso, V. Exª, que apre sen ta nú me ros, que ofe re ce informações fundamentais para que a convicção d e
que o tu ris mo é im por tan te se tor ne uma con vic ção
arraigada no seio do Go ver no des te País, está de para béns nes ta tar de de quin ta-feira. Mu i to obri ga do por
me conceder o aparte. V. Exª, certamente, com as
propostas que vem apre sen tan do, com as su ges tões
que vem ofe re cen do, tem mu i to a con tri bu ir para que
o Go ver no se sen si bi li ze e ofe re ça re al men te ma i o res
con di ções àque les que atu am nesse se tor da eco nomia.
O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE) – Muito
obri ga do, Se na dor Álva ro Dias. O apar te de V. Exª engrandece e fortalece mu i to meu dis cur so.
V. Exª, que foi Go ver na dor do Esta do do Pa raná, que sem pre foi um ho mem de di ca do à cri a ção e
ao in cen ti vo do tu ris mo na que la re gião, sabe que não
exis te no mun do uma in dús tria mais pro mis so ra e gera do ra de em pre gos do que o turismo.
Sr. Presidente, Senador Casildo Mal daner, no
Brasil, infelizmente, os governos se sucedem, ma s
não dão ao turismo a importância que deveria ser
dada. Re co nhe ço, por exem plo, o tra ba lho fe i to hoje
pela Embra tur, na fi gu ra do seu Pre si den te, Dr. Caio
Luiz de Car va lho, ho mem de lar ga ex pe riên cia no setor, que, de al guns anos para cá, deu um im pul so signi fi ca ti vo à área do tu ris mo em nos so País.
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Escutando o aparte do Senador Álva ro Dias,
lem brei-me do epi só dio gro tes co que o País foi obriga do a as sis tir: a de mis são do Mi nis tro Ra fa el Gre ca,
que foi a ma i or de mons tra ção do des ca so e da de saten ção do Go ver no para com o tu ris mo. Na hora em
que se in di ca uma pes soa que não tem co nhe ci men to
da importância do tu ris mo para o País, há uma demons tra ção de que o Go ver no não tem in te res se em,
cada dia mais, for ta le cer um se tor que se ria o mais
im por tan te. Pa í ses como Por tu gal, Fran ça e Espa nha
têm, no tu ris mo, sua prin ci pal fon te ge ra do ra de empre go e de ar re ca da ção. Con se qüen te men te, o Brasil, que dis põe de toda essa po ten ci a li da de, po de ria
es tar em uma me lhor si tu a ção, não en fren tan do al tas
taxas de desemprego, e m uma situação eco nô mi ca
bem mais favorável.
Isso mos tra que, se exis tir por par te do Go ver no,
seriedade para se for ta le cer a in dús tria sem cha mi né,
como o tu ris mo é co nhe ci do no mun do, com cer te za,
o tu ris mo tra rá gran des bene fí ci os, di mi nu in do prin cipal men te os des ní ve is so ci a is do nos so País.
Mi nha con vic ção de que o tu ris mo tem um peso
de ci si vo no pro ces so de de sen vol vi men to eco nô mi co
vem de lon ga data. Em mi nha ges tão à fren te do Estado de Pernambuco, há cerca de dez anos, mandei
ela bo rar o ma i or pro je to tu rís ti co do Nor des te bra si le-i
ro, o Cos ta Dou ra da.
Tive na que la épo ca, Se na dor He lo i sa He le na, a
vi são cla ra da im por tân cia do de sen vol vi men to do turis mo não só para o meu Esta do, mas tam bém para
Ala go as, onde há pra i as be lís si mas, com for tes tra dições cul tu ra is e ar tís ti cas. Não medi es for ços para a
implantação da ro do via que dá aces so às pra i as de
todos os Municípios, como Pojuca, Porto de Ga linhas, Si ri nha ém e Cabo de San to Agos ti nho.
To mei to das as me di das ne ces sá ri as para o estabelecimento do Projeto Cos ta Dou rada e lembro
que, na época, era Governador de Ala go as Mo a cir
Andra de, o qual me di zia que Ala go as ti nha mu i tas dificuldades econômicas e, conseqüentemente, não
poderia participar como parceira da elaboração daquele projeto. Per nambuco não fez mais do que a
obrigação ao formular a matéria e dá-la a Alago as,
como se esse Esta do ti ves se participado finan ce i ramente de sua elaboração, o que demonstra que,
quando há vontade para fa zer as co i sas em prol da
re gião, isso é pos sí vel.
Ou tro equí vo co da atu al ad mi nis tra ção é acre ditar que Re ci fe não deve ser o pólo prin ci pal do tu ris mo
do Esta do, na cren ça de que o tu ris ta ve nha ao Nordes te ape nas em bus ca do la zer das praias e do iso-
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lamento e, portanto, pretensamente, se interessaria
mais pelo li to ral dis tan te da ca pi tal.
Além dis so, os re cur sos do Pro de tur es tão sendo vis tos como fon te de re a li za ção de pro mes sas de
campanha, tais como duplicação de algumas es tradas e cons tru ções ur ba nas em ci da des com pou ca ou
ne nhu ma vo ca ção para o se tor, o que tor na tais in vesti men tos de re du zi do im pac to na ad mi nis tra ção e no
di na mis mo do tu ris mo.
Assim, Sr. Pre si den te, sa ben do do adi an ta do da
hora e da prorrogação da sessão por 20 minutos e
também para dar oportunidade ao Senador Casil do
Maldaner de pronunciar o seu discurso, encerro o
meu pro nun ci a men to, afir man do que se o tu ris mo for
olhado pelo Governo como uma atividade ge ra do ra
de em pre go, uma fon te ge ra do ra de eco no mia, te nho
cer te za de que ire mos di mi nu ir esse qua dro ex tre mamen te des van ta jo so de de sem pre go e de cri se econô mi ca em nos so País.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Durante o discurso do Sr. Carlos Wil son, o Sr. Casildo Maldaner, 4º Secre tá rio,
deixa a ca deira da presidência, que é ocupa da pelo Sr. Álva ro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Con ce do a
palavra ao no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner. V. Exª
dis põe de cin co mi nu tos, tem po que res ta para o encer ra men to da ses são.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do orador.) – Pro cu ra rei cum prir, Sr. Pre si den te Álva ro Dias.
Qu e ro tam bém agra de cer ao emi nen te Se na dor Carlos Wil son por ter sido con des cen den te e ter re du zi do
seu dis cur so, ape sar de es tar abor dan do um tema de
fundamental importância não só para o Nordeste,
mas para o Bra sil. S. Exª, com pro pri e da de, já que foi
Go ver na dor de Per nam bu co, tem co nhe ci men to profun do des te se tor tão im por tan te da eco no mia bra si leira: o turismo.
Sr. Pre si den te e no bres Co le gas, em mi nhas habituais andanças pelo interior de meu Estado, fui
abor da do, inú me ras ve zes, por mu i tos ci da dãos ca tari nen ses que cla ma vam por uma le gis la ção que permi tis se o re tor no de ser vi do res ina ti vos à ati vi da de do
ser vi ço pú bli co.
Durante ce rimônia no Palácio do Planalto,
quan do, em 1999 se co me mo ra va o Dia Inter na ci o nal
do Idoso, o Pre si den te da Re pú bli ca for mu lou jus tas
críticas às aposentadorias precoces sublinhando:
”Essa obsessão de parar de trabalhar, a uma certa
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ida de, cria pro ble mas fi nan ce i ros de sa gra dá ve is para
a Pre vi dên cia“.
No dia 16 de abril passado, de cidi apresentar
Projeto de Lei ao Senado, que to mou o nº 246, de
1999, al te ran do a Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de
1990, que tra ta do re gi me ju rí di co das Car re i ras ”para
instituir, como for ma de pro vi men to de car go pú bli co,
o re in gres so, no ser vi ço pú bli co, de ser vi dor apo senta do vo lun ta ri a men te“.
A proposição que tive a hora de apresentar a
esta Casas estabelece que ”o reingresso ocorrerá
mediante requerimento do servidor, feito até cinc o
anos após a pu bli ca ção do res pec ti vo ato de apo senta do ria“. Tam bém fica cla ro que o re in gres so far-se-á
em con for mi da de com os in te res ses e neces si da des
da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, dele ex clu in do-se
o aposentado que já te nha completado 70 anos de
idade.
O pro je to tam bém de i xa que o tem po em que o
ser vi dor es ti ver apo sen ta do não seja con ta do para a
nova apo sen ta do ria, em caso de re ver são, com a evidente pre ocupação de defender os interesses d a
Administração Pú bli ca Fe de ral.
Enquanto essa proposição tra mi ta no Se na do,
fui agra da vel men te sur pre en di do com a 11ª re e di ção
da Me di da Pro vi só ria de nº 1.971, a 4 de maio pas sado, re pro du zin do, tex tu al men te, a idéia que concebi,
o que cons ti tui, hoje, não só mo ti vo de sa tis fa ção para
mim, em par ti cu lar, como de jus to re go zi jo para mi lhares de aposentados de cujo nível de quali fi ca ção se
res sen te o nos so ser vi ço pú bli co.
Essa medida pro visória, reeditada pelo Po der
Executivo pela 11ª vez, tra ta va ori gi nal men te da re estru tu ra ção das Car re i ras de Au di to ria do Te sou ro Naci o nal e or ga ni za ção da Car re i ra de Auditoria Fis cal
da Pre vi dên cia So ci al e da Car re i ra de Au di to ria Fiscal do Tra ba lho, con ten do 22 ar ti gos.
A me di da pro vi só ria em re fe rên cia, em seu art.
21, dispôs alteração do art. 25 da Lei nº 8.112, de
1990, que pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
Art. 25. Rever são é o re tor no à ati vi da de de servi dor apo sen ta do:
I – por in va li dez, quan do jun ta mé di ca ofi ci al decla rar in sub sis ten tes os mo ti vos da apo sen ta do ria; ou
II – no interesse da ad mi nis tra ção, des de que:
1. te nha so li ci ta do a re ver são;
2. a apo sen ta do ria te nha sido vo lun tá ria;
3. es tá vel quan do na ati vi da de;
4. a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos an te ri o res à so li ci ta ção;
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5. haja car go vago.
§ 1º A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no
car go re sul tan te de sua trans for ma ção.
§ 2º O tem po em que o ser vi dor es ti ver em exer cício será con si de ra do para con ces são da apo sen ta do ria;
§ 3º No caso do in ci so I, en con tran do-se pro vi do o
car go, o ser vi dor exer ce rá suas atribuições como ex ceden te até a ocor rên cia de vaga.
§ 4º O ser vi dor que re tor nar à ati vi da de por in te resse da ad mi nis tra ção per ce be rá, em subs ti tu i ção aos proven tos da apo sen ta do ria, a re mu ne ra ção do car go que
vol tar a exer cer, in clu si ve com as van ta gens de na tu re za
pes so al que per ce bia an te ri or men te à apo sen ta do ria.
Como essa me di da pro vi só ria teve es cas sa di vulgação, conclamo os servidores públicos federais que
preenchamascondiçõesmencionadas a to ma rem a iniciativa de re que rer seu re tor no ao ser vi ço pú bli co, que
terá de volta aos seus quadros funcionais profissionais
ex pe ri en tes e de alto ní vel de qua li fi ca ção, o que cer tamente contribuirá para a batalha que o Governo trav a
pelo equi lí brio nas suas con tas pre vi den ciá ri as.
Não há dú vi da, Sr. Pre si den te, Srase Srs. Se na do res, de que a Re for ma da Pre vi dên cia, que se con cre tizou com a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998, cons tituiu providência indispensável para se evi tar a fa lên cia
dosregimesprevidenciáriosbrasileiros, especialmenteo
sis te ma que abran ge os ser vi do res pú bli cos.
Todavia, um dos efeitos notoriamente negativos
des sa re for ma foi a in qui e ta ção que ca u sou en tre os servidores públi cos, ge ra da pela omissão do Go ver no Fede ral em in for mar e di vul gar, com re gras cla ras e transpa ren tes, seus re a is ob je ti vos. Esse erro ha ve ria de custar caro: ti ve mos uma fre né ti ca cor ri da às apo sen ta do rias, que se en car re ga ram de au men tar o já one ra do siste ma pre vi den ciá rio pú bli co, atin gin do um ní vel qua se insuportável para as fi nan ças do Esta do.
Con for me tive opor tu ni da de de sus ten tar na jus ti fica ti va do pro je to de lei por mim apre sen ta do, as es ta tís ticas do Poder Executivo Federal in for ma vam que o núme ro de apo sen ta do ri as, por ano, es te ve aba i xo de 18
mil, em 1994; alcançaria 34 mil, em 1995; 27 mil, em
1996; 25 mil, em 1997; e 20 mil, em 1998.
Tais nú me ros de mons tram que hou ve uma cor ri da
à apo sen ta do ria por par te dos ser vi do res pú bli cos, cer tamentetemerosos de que seus direitos não fos sem respe i ta dos. É sa bi do que esse fe nô me no au men tou, substancialmente, os cus tos da Admi nis tra ção, pos to que a
passagem de um servidor para a inatividade implica,
sem pre, a ma nu ten ção do pa ga men to de sua re mu ne ração, sem a con tra par ti da de seu tra ba lho, que deve ser
executado por novo ser vi dor.
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Vale a pena assinalar, Sr. Presidente, Sr e Srs.
Se na do res, que não ape nas au men ta ram, de for ma in tole rá vel, os gas tos com as apo sen ta do ri as pú bli cas, como
o ser vi ço pú bli co per deu o con cur so de boa par ce la dos
servidores mais ex pe ri en tes que pos su ía, em de tri men to
de qua li da de dos ser vi ços ofe re ci dos à po pu la ção.
Tam bém pa re ce re le van te lem brar que, hoje, após
a pro mul ga ção da re for ma da Pre vi dên cia – quan do ficou es cla re ci da, ine quí vo ca e de fi ni ti va men te, a ques tão
dos di re i tos ad qui ri dos –, re ser vou-se aos ser vi do res que
en tão con ta vam tem po in te gral para se apo sen ta rem até
a sua pro mul ga ção – e não o fi ze ram – o di re i to de não
ser descontada em seus vencimentos a par ce la cor respondente ao INSS, o que constitui inegável es tímulo à
per ma nên cia de mu i tos de les no ser vi ço ati vo.
Di an te da nova situação, mu i tos ser vi do res es tão
manifestando o desejo de retornar ao serviço público,
convencidosdeteremrequerido pre co ce men te sua aposentadoria quando ain da estão em con di ções de pres tar
ser vi ço pú bli co pro fis si o nal de alta qua li da de, não só em
universidades, mas também em todos os setores da
Administração Pública, nos âmbitos federal, es tadual e
mu ni ci pal. Cla ro que tra ba lha ri am ago ra sem con tar tempo de ser vi ço para nova apo sen ta do ria.
Quando houve a corrida pelas aposentadorias, o
Poder Público teve que requisitar pes so al por meio de
con tra tos ou de con cur sos, de ven do, des sa for ma, pa gar
àque les que pas sa ram para a ina ti vi da de, bem como aos
que es ta vam co me çan do. Mu i tas ve zes, o jo vem ser vidor ini cia o tra ba lho sem a ex pe riên cia ad qui ri da em razão da ma tu ri da de e, até che gar ao auge da sua pro dução, a co mu ni da de bra si le i ra aca ba per den do.
Assim, com a proposta apresentada por nós em
abril do ano pas sa do, e ago ra, com a me di da pro vi só ria
do Go ver no pre ven do o que ha vía mos su ge ri do, exis te a
possibilidade de retorno do servidor aposentado. Por
esse mo ti vo, re go zi jo-me, nes se parti cu lar, com o Go verno do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que entendeu ser essa medida importante para o Brasil, uma
vez que apro ve i ta me lhor es sas pes so as que ain da podem pres tar gran de ser vi ço ao País por mais tempo.
Conseqüentemente, a própria Previdência deixa de arcar com mais ônus em re la ção aos apo sen ta dos.
Sr. Presidente e nobres Colegas, são essas as
con si de ra ções que tra go hoje a esta Casa e ao Bra sil,
cumprimentando o Governo, que, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, re ve lou-se
sen sí vel ao ins ti tu ir essa medi da pro vi só ria. Agra de ço a
to le rân cia que me foi dis pen sa da, vis to que o nos so tempo está pra ti ca men te es go ta do.
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O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Os Srs. Sena do res Lú cio Alcân ta ra, Carlos Patrocínio e Iris Re zende en vi a ram dis cur sos à Mesa para serem publicados,
na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.
S. Exas se rão aten di dos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tive o pra zer de to mar
conhecimentodo primeiro con jun to de da dos, sis te ma tiza dos e re u ni dos num úni co do cu men to, so bre os cur sos
de pós-graduação do meu Esta do, o Ce a rá. A pu bli ca ção
que traz tais da dos foi or ga ni za da pela Fun da ção Ce aren se de Ampa ro à Pes qui sa (Fun cap), sob a pre si dência do Pro fes sor João Lu cas Mar ques Bar bo sa. O di agnós ti co apre sen ta do na pu bli ca ção re fle te o in ves ti men to
na for ma ção de re cur sos hu ma nos de alto ní vel ve ri fi cado no Esta do do Ce a rá en tre os anos de 1994 e 1998.
Des de sua cri a ção, a Fun cap ele geu como pri o ri tário o in cen ti vo à for ma ção de mes tres e dou to res para o
Estado,mediante um pro gra ma de con ces são de bol sas
acadêmicas. O ob je ti vo des se pro gra ma está expresso
nas seguintes pa la vras do Pro fes sor João Lu cas Marques Bar bo sa:
”O ob je ti vo des ta política é pre pa rar a nova ge ração de téc ni cos al ta men te qua li fi ca dos para fa zer face ao
desafio do desenvolvimento sustentável do Estado.
Inclui-se aqui a ne ces si da de de po vo ar as uni ver si da des
com mes tres e dou to res de modo a aten der as exi gên cias da Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal,
ao mes mo tem po que se deve re por as per das do processo natural de aposentadoria. Também inclui-se a
cres cen te de man da do se tor pro du ti vo por pes so al qua lifi ca do ca paz de co man dar a in tro du ção de no vas tec nolo gi as na in dús tria e na agri cul tu ra.“
Atualmente, a Fun cap con ce de cer ca de 370 bolsas de mes tra do e dou to ra do. Pode pa re cer pou co, mas
esse nú me ro está mu i to pró xi mo da soma de to das as
bolsas concedidas ao Estado do Ceará pela Capes e
CNPq, que gira em tor no de 400 con ces sões. Até o fi nal
de 1998, 187 pós-graduados, en tre mes tres e dou to res,
fo ram ti tu la dos com bol sas da nos sa Fun da ção.
O es for ço para ele var a qua li fi ca ção de nos sos docen tes e pes qui sa do res no Esta do tem sido re co nhe cida men te gran de. Mas não po de mos nos con ten tar com
os nú me ros al can ça dos até ago ra. Te mos hoje cer ca de
500 doutores no Ceará, número bastante pe que no se
con si de rar mos que gira em tor no de 20 mil o to tal de douto res no País. Não há como não re co nhe cer que te mos
um dé fi cit a su pe rar, e quan to mais de pres sa o fi zer mos,
mais pró xi mos es ta re mos do pa ta mar ci en tí fi co, tec no lógico,educacional que queremosalcançar.
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Te mos de re co nhe cer, de sa for tu na da men te, que o
número de pesquisadores ainda é muito pequeno no
Nordeste do Brasil,comparativamente ao Sul do País.
Essa é mais uma de si gual da de re gi o nal que se soma às
mu i tas ou tras já mu i to bem di ag nos ti ca das e de ba ti das
nos mais di ver sos fó runs de dis cus são no País.
O Ple ná rio des ta Casa, in clu si ve, já ou viu se al te arem as múl ti plas vo zes dos re pre sen tan tes da par te menosdesenvolvida de nos so Bra sil, que, exa us ti va e re i teradamente, ple i te i am o tra ta men to ade qua do para a superação das deficiências dos Estados mais pobres e
atra sa dos.
Pois bem, também para a área de formação de
pes qui sa do res, ci en tis tas e pro fes so res al ta men te ti tu lados de ve mos di ri gir nos sas vis tas, pro pon do me di das e
ações que fa vo re çam essa re gião mais po bre e des fa vore ci da.
Dado esse con tex to, me re cem nosso aplauso as
ini ci a ti vas es ta du a is que cum prem de for ma ple na men te
efi caz a fun ção de con tri bu ir para o de sen vol vi men to científico e tec no ló gi co das uni da des fe de ra das, a exemplo da Fun cap, que, ao fi nal e ao cabo, es tão dan do magní fi co apo io para ala van car ci en tí fi ca e tec no lo gi ca men te
o País no seu todo.
De di quei, in clu si ve, dias atrás, um pro nun ci a men to
ao tra ba lho da Fun cap, des ta can do seu pa pel no in ves timen to de am pa ro à pes qui sa no Esta do do Ce a rá. Vou
me de ter, ora em di an te, a des ta car al guns pon tos do diag nós ti co da pós-graduação no meu Esta do, con for me o
panorama traçado pela Instituição para o pe río do compreendido en tre ja ne i ro de 1994 e de zem bro de 1998.
A Fun cap tra ba lha com cin co gran des áre as do conhe ci men to, a sa ber: Ciên ci as Agrá ri as e Ani mal, Ciên cias Exa tas e da Ter ra, Ciên ci as Hu ma nas e So ci a is, Ciênci as da Sa ú de e Bi o ló gi cas e, fi nal men te, Enge nha ri as e
Ciên cia da Com pu ta ção.
Fa le mos pri me i ra men te da área de Ciên ci as Agrári as e Ani mal. Com oito cur sos de mes tra do e um de doutorado, constitui uma das áreas de maior tradição e m
pes qui sa na Uni ver si da de Fe de ral do Ce a rá. Seu cor po
docenteéaltamentequalificado, com pro du ção ci en tí fi ca
situada na média naci o nal. Nos úl ti mos cin co anos, 318
estudantes re ce be ram o título de mes tre nes sa gran de
área.
Em seus pro gra mas es tão ma tri cu la dos mais de
230 es tu dan tes. Para os pró xi mos dois anos, pro je ta-se
uma pers pec ti va de ti tu la ção de 207 mes tres e 13 dou tores. Para os próximos dez anos, a meta é formar 911
mes tres e 60 dou to res.
Além de con tri bu ir para a for ma ção de re cur sos humanos pós-graduados, a área de Ciências Agrárias e
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Animal desenvolveu pesquisas de grande valor para a
sociedade cearense, favorecendo significativamente a
produtividade da agri cul tu ra e da pe cuá ria da re gião.
Tratemos ago ra da área de Ciên ci as Exa tas e da
Terra.Constituída por sete cur sos de mes tra do e três de
doutorado, pos sui ele va dís si ma por cen ta gem de dou tores em seu cor po do cen te. Nos úl ti mos cin co anos, fo ram
titulados 162 mes tres e 20 dou to res. Há pers pec ti va de
for ma ção de mais 160 mes tres e 34 dou to res nos pró ximos dois anos. Para o pró xi mo de cê nio, a meta é al cançar a for ma ção de mais de 850 mes tres e cer ca de 130
dou to res.
A contribuição da área de Ciências Exatas e da
Ter ra, além de be ne fi ci ar a for ma ção de do cen tes para o
º
º
2 e 3 gra us, tem sido de ines ti má vel va lor para a so ci eda de. Suas pes qui sas aten dem a ne ces si da des pre cí puas, como a for ma ção de pes so al qua li fi ca do para tra balhar em pro je tos am bi en ta is, além de am pli ar o co nhe cimen to so bre a re a li da de so ci o e co nô mi ca do se mi-árido,
do li to ral nor des ti no, e dos de ma is re cur sos na tu ra is da
região.
A gran de área de co nhe ci men to de Ciên ci as Hu ma nas e So ci a is cons ti tui-se de quinze cur sos, dis tri bu ídos pe las três uni ver si da des com sede em For ta le za. Em
seis de les, o cor po do cen te é in te gral men te for ma do por
dou to res. No en tan to, é ba i xo o ín di ce de pro fes so res
com vin cu la ção di re ta ao cur so. A pro du ti vi da de ci en tí fi ca
si tua-se aba i xo da mé dia na ci o nal. Re ce be ram ti tu la ção,
nos úl ti mos cin co, mais de 330 es tu dan tes. A meta para
os pró xi mos dez anos é for mar mais de 1.100 mes tres.
As prin ci pa is con tri bu i ções dos cur sos da área de
Ciên ci as Hu ma nas e So ci a is cen tram-se na for ma ção de
do cen tes; ins tru men ta ção téc ni co-científica para o se tor
público e privado; criação de cen tros de pes qui sa para
melhorconhecimentoda re a li da de do Nor des te e do Cea rá; e in te ri o ri za ção de ações.
A área de Ciên ci as da Sa ú de e Biológicaspossui
nove cur sos de pós-graduação, dos qua is a ma i o ria tem
recebido ele vadosconceitos da Capes. Seu corpo do cen te é bem qua li fi ca do, com uma média su pe ri or a 14
doutores por cur so. É uma das áre as mais pro du ti vas,
com ma i or vo lu me de pu bli ca ções em li vros e pe rió di cos
especializados. Nos últimos cinco anos, foram de fen didas 223 dis ser ta ções de mes tra do e per to de 20 de douto ra do. Sua meta é for mar, nos pró xi mos dez anos, cer ca
de 1.240 mes tres e per to de 400 dou to res.
A úl ti ma des sas gran des áre as é a das Enge nha rias e Ciên cia da Com pu ta ção. Seus mais de dez cur sos
se en con tram em estágiosdedesenvolvimentobastante
diferenciados. Há cursos já consolidados; alguns em
fase de con so li da ção; ou tros ini ci an do suas ati vi da des; e
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há um com sé ri as di fi cul da des para con ti nu ar fun ci o nando. Em vis ta des sa de si gual da de, a pro du ti vi da de ci en tífi ca en con tra-se em ní vel ba i xo para al guns cur sos, mas
aci ma da mé dia na ci o nal em ou tros. Nos úl ti mos cin co
anos, fo ram ti tu la dos cer ca de 70 mestres. Com forte
apo io da Fun cap, a meta é atin gir, no ano 2008, 690
mes tres e 70 dou to res. A con tri bu i ção des sa área é signi fi ca ti va para o se tor de recursoshídricos,saneamento
ambiental, transportes, en genharia de produção, entre
outros.
Sabemos que o investimento na formação de recur sos hu ma nos de ex ce lên cia é con di ção fun da men tal
para ala van car o de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gico de qual quer na ção.
Dis so sa bem mu i to bem os pa í ses de sen vol vi dos,
que não só investem na for ma ção de seus ci en tis tas e
pes qui sa do res, como tam bém pra ti cam uma po lí ti ca de
atra ção de “cé re bros” es tran ge i ros.
Da das as es pe ci fi ci da des e as ca rên ci as de nos so
Nor te e Nor des te, a for ma ção, qua li fi ca ção e aper fe i ço amen to dos pes qui sa do res e ci en tis tas que atu am e vão
atuarfuturamente nessa re gião se re ves te de in ques ti oná vel va lor. As ins ti tu i ções es ta du a is de fo men to à pesqui sa mu i to têm fe i to. Tam bém tem fe i to sua par te o Gover no Fe de ral. Mas mu i to ain da há por fa zer.
Co lo car esse as sun to na pa u ta de nos sos ple ná rios é uma for ma de sen si bi li zar as au to ri da des e a so ci edade organizada para valorizarem esse trabalho tão
grandioso de formar os re cursoshumanos para a área
da do cên cia e da pes qui sa em ciên cia e tec no lo gia. Tenho cer te za de que esse será um dos va lo res mais desta ca dos a di fe ren ci ar as na ções no pró xi mo mi lê nio. Não
fi ca re mos para trás, cer ta men te!
Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO ) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o grau de de sen vol vimen to de um povo está in ti ma men te li ga do ao seu ní vel
mé dio de ins tru ção. Essa cor re la ção é cla ra men te vi sí vel
nos dados referentes ao desempenho econômico das
na ções e nas es ta tís ti cas so bre nú me ro mé dio de anos
de es co la ri da de de suas populações. Se é ele va do o nível de es co la ri da de de um povo, é igual men te ele va do o
seu pa ta mar de ri que za.
Se tal cor re la ção é ver da de i ra no co te jo in ter na ci onal, é ver da de i ra tam bém para ou tros es tra tos da re a li dade, como re giões de um mes mo país, e até mes mo para
fa mí li as de um mes mo mu ni cí pio. Assim, não es pan ta a
nin guém de te rem jus ta men te as pes so as com ma i or nível de es co la ri da de as ren das mais al tas. A escola ri da-
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de é, na ver da de, um im por tan te fa tor de di fe ren ci ação da ren da dos tra ba lha do res.
Se assim é, devemos ter os olhos cons tan temen te vol ta dos para a área da edu ca ção, se qui sermos não ape nas ter nos sa po pu la ção es co la ri za da,
bem for ma da e bem edu ca da, mas se qui ser mos alcançar grau mais elevado de desenvolvimento,
com uma dis tri bu i ção mais jus ta da ren da na ci o nal.
É mu i to lou vá vel e me re ce ser re co nhe ci do o
esforço que vem sen do empreendido por nossas
au to ri da des da área edu ca ci o nal para me lho rar os
baixos indi ca do res da educação bra sileira. Esta mos com um ín di ce aci ma de 90% de cri an ças de 7
anos na es co la. Va lo ri za ção do ma gis té rio, re pas se
di re to de re cur sos às es co las, dis tri bu i ção de li vros
didáticos, pro gra ma de edu ca ção a dis tân cia, são,
en tre ou tras, ini ci a ti vas po de ro sas para me lho rar o
de sem pe nho da es co la pú bli ca bra si le i ra.
Mas há um se tor, Sr. Pre si den te, que não pode
ser des cu i da do e re le ga do a pla no se cun dá rio. Refi ro-me ao en si no su pe ri or. Num con tex to his tó ri co
no qual conhecimento e do mí nio de tec no lo gia signi fi cam po der, es ta tís ti cas ele va das de por ta do res
de cur so su pe ri or cons ti tu em ver da de i ro ins tru mento es tra té gi co.
Nos pa í ses mais avan ça dos, cer ca de um em
cada
três
ci dadãos
concluíram
estu dos
pós-secundários. Nos pa í ses em de sen vol vi men to,
essa pro por ção é de um em cada dez ci da dãos. No
Bra sil, essa es ta tís ti ca ba i xa para ver go nho so ín dice: ape nas um em cada vin te bra si le i ros fi ze ram estudos pós-secundários. Estamos atrás de paí ses
que estão lon ge de om bre ar com o Bra sil, em termos de ri que za na tu ral e pu jan ça eco nô mi ca.
No en tan to, a de man da de edu ca ção su pe ri or
no Brasil é cres cente e tende a se elevar ra pi damente, po dendo tornar-se um grave problema lá
adi an te, se não for tra ta do pre ven ti va men te ago ra.
Os principais in di ca do res dos anos 90 reve lam um
”desengarrafamento“ ace lerado do ensino fun damen tal. Os alu nos es tão le van do me nos tem po para
cur sá-lo, di ri gin do-se mais ra pi da men te para o ensi no mé dio. Este, por sua vez, tem apre sen ta do expansão a ta xas elevadas. Para con tabilizar esse
mo vi men to, va mos ci tar al guns nú me ros. De 1991 a
1996, a ma trí cu la do en si no mé dio teve au men to de
52,2%. De 1990 a 1995, o número de concluintes
so freu in cre men to da or dem de 45,7%. Ora, es tamos com uma clara ten dência, em curso, de au men to da de man da na edu ca ção su pe ri or.
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Mas sas cres cen tes de alu nos es tão e es ta rão
batendo às por tas das facul da des em busca d e
vaga. E o que en contram? Nas ins tituições pú blicas, uma dis pu ta acir ra dís si ma em que os alunos
egressos das es co las mé di as pri va das le vam o maior núme ro de vagas. Nas instituições pri vadas,
mensalidades a preços nem sempre com patíveis
com o orça men to fa mi li ar. O es tudante po bre enfren ta aí uma bar re i ra qua se in trans po ní vel.
Nes se con tex to é que pre ten do des ta car a rele vân cia que teve o Pro gra ma de Cré di to Edu ca ti vo
– Creduc, cria do em 1975 e institucionalizado n a
dé ca da de 90. O Pro gra ma, que se pro pôs a atu ar
como efe ti vo ins tru men to de de mo cra ti za ção do ensi no su pe ri or, teve como ob je ti vo fi nan ci ar a se mestralidade es co lar para es tu dan tes de ní vel supe ri or
comprovadamente carentes. Desde sua im plan tação, o pro gra ma aten deu a mais de 870 mil alu nos.
Em 1999, cerca de 60 mil universitários foram aten di dos com cré di to edu ca ti vo. Vis to as sim,
de forma absoluta, esse núme ro pa rece sa tisfatório. Mas não é. O Mi nis té rio da Edu ca ção cal cu la a
necessidade de pelo menos mais 330 mil bolsas.
O Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to, ava lia que
são ne ces sá ri os pelo menos 400 mil fi nan ci a mentos para co me çar a equi li brar o sis te ma. O nú me ro
de beneficiados vem caindo desde 1995. A últi ma
vez em que fo ram abertas vagas foi em 1997.
Apareceram 167 mil candidatos para 30 mil cré ditos. A ver da de é que há cada vez me nos es tu dantes com crédito. Em 1998, o orçamento des ti na do
ao Cré di to Edu ca ti vo foi de 225 mi lhões de re a is e
nem todo esse va lor foi apli ca do. Para este ano, a
destinação en co lheu para 146 mi lhões de re a is.
Se le var mos em con ta que 70% dos uni ver sitários bra sileiros estudam em insti tu i ções par ti culares, já teremos o per fil de um quadro perverso,
dado que vão para faculdades pri vadas mui tos
alu nos po bres, que não ti ve ram con di ções de cursar as boas escolas se cundárias da rede par ti cular.
É so bretudo para esses estu dan tes, Sr. Presidente, que o Poder Públi co preci sa vol tar s u a
atenção. O Pro gra ma de Crédito Edu cativo po deria ter sido uma excelente via de de mo cra ti za ção
do aces so ao en si no su pe ri or, mas ocor rem fa lhas
es tru tu ra is, e o Cre duc foi ex tin to com qua se 70%
de inadimplência. A mé dia nacional de inadimplência che gou a atingir 55%. Mu itos con si de ram
que esse valor, que, ao longo dos anos, con verteu-se em empréstimos a fun do per di do, deve ria
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ser redirecionado para a am pliação de vagas e a
abertura de cursos no turnos nas universidades
públicas. Essas vagas deveriam ser ocu pa das por
maior núme ro de alunos concluintes do 2º Grau,
através de mo dalidades que contemplem o s
egressos das es co las pú bli cas. Assim, não se ri am
beneficiadas as ca ma das so ci a is mais ele va das.
A imprensa vem noticiando, nos últimos me ses, que o Mi nis té rio da Edu ca ção está em pe nha do
e m am pliar a con ces são do crédito educativo,
transferindo a res ponsabilidade de conceder o s
em prés ti mos, que é atu al men te do Go ver no, para
o sis te ma fi nan ce i ro. Nes se caso, a União de i xa ria
de finan ci ar os es tu dan tes com seus pró pri os recur sos e pas sa ria a man ter um fun do que ser vi ria
para ga ran tir que os ju ros des ses em prés ti mos fi cas sem aba i xo dos ín di ces de mer ca do. Além dessa mu dan ça, ocor re ria uma ou tra: os re cur sos passa ri am a ser da dos ao es tu dan te para que ele pagas se seu cur so. Assim, o MEC de i xa ria de fi nanci ar a uni ver si da de para fi nan ci ar o alu no. Entretan to a pés si ma ima gem que o sis te ma de cré di to
anterior de i xou afu gen ta os even tu a is par ce i ros.
Em me a dos do mês de ou tu bro de 1999, a impren sa no ti ci ou que o Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo
Re na to, es ta ria mu dan do as re gras do cré di to educa ti vo, vi san do aten der tam bém os es tu dan tes que
recebiam bol sas das ins tituições uni versitárias fi lan tró pi cas e vi e ram a per dê-las com as mo di fi cações da nova lei de fi lantropia. Na Univer si da de
Ca tó li ca do Dis tri to Fe de ral, 4 mil e 800 alu nos sofre ram o im pac to da nova lei. Se gun do es ti ma ti va
da que la Insti tu i ção, pelo me nos 3 mil des ses es tudan tes tran ca ram a ma trí cu la por ab so lu ta in ca paci da de de pa gar a men sa li da de.
Bus can do am pli ar o aten di men to, o Go ver no
Fe de ral, no iní cio des te ano, lan çou o Sis te ma de
Financiamento Estu dan til (Fies), em subs ti tu i ção
ao Creduc. Algumas modificações impor tan tes
es tão ago ra em vi gor, como a comprovação d a
renda com o aval de até quatro fi adores. Ser ã o
privilegiados, se gundo infor ma ções, os es tu dantes mais ca ren tes, os que não re si dem em mo radia pró pria ou pos su em ca sos de do en ça crô ni ca
na famí lia.
Pretende-se tam bém que, no momento de
contratação de es ta giá ri os, os insti tu tos e as or ga ni za ções não-governamentais considerem, e m
primeiro lu gar, os uni ver si tá ri os be ne fi ci a dos pelo
Fies. O novo sis te ma de ve rá al can çar um to tal de
180 mil es tu dan tes, fi nan ci an do até 70% da men -
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salidade es colar, durante todo o período re gular d o
cur so.
Sr. Presidente, nobres Cole gas, am pliar o
seg men to da população brasi le i ra com educa ção
superior é mais do que uma obri ga ção so ci al; tornou-se uma exi gên cia im pos ter gá vel das so ci e dades con tem po râ ne as, para res pon der aos desa fi os
atu a is de um mun do cada vez mais eco nomicamente inter na ci o na li za do e compe ti ti vo. Nes s e
mun do, não que re mos que o Bra sil fi que para trás.
Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to ma do de profun da tris te za, ocu po hoje esta tri bu na do Se na do
para tra zer ao co nhe ci men to des ta Casa o fa le cimento, no úl ti mo do min go, na ci da de de Goi a nésia, no Esta do de Go iás, do Sr. Aziz Ibra him, proprietário da rede de lo jas Dupé.
Des cen den te de sí ri os-libaneses, veio para o
Bra sil ain da ado les cen te, aos 11 anos, para re si dir
em Go i a né sia, onde pas sou a tra ba lhar com um tio
que ali ti nha uma in dús tria de ar roz.
Logo cedo co me çou a re ve lar a sua vo ca ção
profissional para o co mér cio, quan do fun dou a 1ª
Loja de Cal ça dos Dupé. Tal era a in clinação para
o co mér cio e a sua maneira especial de tratar o s
seus fre gue ses que veio a expe ri men tar grand e
pro gres so e pros pe ri da de no ramo a que se de dica va, vindo a pos su ir 9 Lojas Dupé em todo o
Esta do de Go iás. Era mu i to ama do, que rido e
res pe i ta do não só pela sua cli en te la, como por todos os que com ele conviviam, aos qua is dis pensa va in vul gar aten ção e ca ri nho. Não obs tan te a
solidez de seu comple xo comer ci al, aca bou sendo atingi do pelos pla nos eco nômicos, vindo a
per der qua se tudo que ti nha.
Ao longo de sua vida acabou tor nando-se
tam bém um en tu si as ta aman te da po lí ti ca e um líder de pri meiro jaez dentro do Partido Libe ral,
onde era bas tan te que ri do. De re la ci o na men to fácil, con se guiu a sim pa tia de seus com pa nhe i ros e
dos militantes de ou tros par tidos, que viam nele
um ele mento c o municativo, de diálogo fran co e
aberto ao de ba te de t e mas de in teresse do Estado de Go iás e des te País.
Aziz Ibra him tam bém se no ta bi li zou como lí der
clas sis ta, exer cen do im por tan tes fun ções na Asso cia ção do Co mér cio e Indús tria de Go iás – ACIEG,
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Ata da 62ª Sessão Não Deliberativa
em 19 de maio de 2000
2ª Sessão Le gislativaOrdinária da 51ª Legislatura
Pre si dên cia dos Srs. Car los Pa tro cí nio e Na bor Jú ni or
(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Haven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.
Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra balhos.
O Sr. 1º Secretário em exercí cio, Se na dor Na bor Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.
É lido o se guin te:

EXPEDIENTE
PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 107, DE 2000
(Nº 293/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que outorga per missão à Brasil Ama zônia Co municação e
Empreendimentos Ltda. para ex plorar
serviço de radiodifusão sonora em fre qüência mo dulada na cidade de Redenção, Esta do do Pará.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por ta ria
nº 261, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga per missão à Bra sil Ama zô nia Co mu ni ca ção e Empre en di men tos
Ltda. para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vida de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia modu la da na ci da de de Re den ção, Esta do do Pará.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
MENSAGEM Nº 1.659, DE 1998
Senhores Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, submeto à apreciação e Vossas Excelências, acom panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, Interino, o ato cons tan te da Por ta ria nº 261, de 4 de dezembro de 1998,
que ou tor ga per mis são à Bra sil Ama zô nia Co mu ni cação e Empre en di men tos Ltda. para ex plo rar, pelo prazo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço

de radiodifusão so nora em fre qüên cia mo du la da, na
lo ca li da de de Re den ção, Esta do do Pará.
Bra sí lia, 29 de de zem bro de 1998. – Fer nan do
Henrique Cardoso.
EM Nº 336/98-GM
Em 4 de de zem bro de 1998
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e regulamentares co metidas a este Ministério, de ter minou-se a publicação da Concorrência
nº
012/97-SFO/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma estação de radiodifusão so no ra em fre qüên cia mo du lada, na localidade de Re den ção, Esta do do Pará.
A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri a da
pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te ra da
pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de 1997, de po is
de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e as pro postas técnica e de pre ço pela ou tor ga das en ti da des pro ponen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho
de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são, conclu iu que a Bra sil Ama zo nia Co mu ni ca ção e Empre en dimen tos Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon dera do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, to man do-se,
assim, a vencedora da Concorrência, con for me ato da
mesma Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do por bem
ou tor gar a per mis são, na for ma da Por ta ria in clu sa.
Esclareço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
para onde so li ci to seja en ca mi nha do o referido ato.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do
mais pro fun do res pe i to. – Ju a rez Qu a dros do Nas cimento, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri no.
PORTARIA Nº 261,
DE 4 DE DEZEMBRO DE 1998
O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri no,
no uso de suas atribuições, de acor do com o dis pos to
no art. 32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fusão, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, com a re da ção do De cre to nº 1.720, de 28 de
novembro de 1995, e ten do em vis ta o que cons ta do
ProcessoAdministrativo nº 53720.000167/97, Con corrên cia nº 012/97-SFO/MC, re sol ve:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 109, DE 2000
(Nº 296/99, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Rede União de Rádio e Televisão
Lt
da. para ex pl
orar ser viço de radiodifusão de sons e imagens na
ci da de de Rio Bran co, Esta do do Acre.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De creto s/nº, de 28 de de zem bro de 1998, que ou tor ga con cessão à Rede União de Rá dio e Te le vi são Ltda. para ex plorar, por quin ze anos, sem di re i to de exclu si vi da de, ser viço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Rio
Bran co, Esta do do Acre.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
MENSAGEM Nº 20, DE 1999
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com o
§ 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Comunicações,Interino, o ato constante do De cre to de
28 de dezembro de 1998, que “Outorga concessão à
Rede União de Rá dio e Te le vi são Ltda. para ex plo rar servi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na lo ca li da de de
Rio Bran co, Esta do do Acre.”
Bra sí lia, 8 de janeiro de 1999. – Fer nan do Hen rique Car do so.
E.M. Nº 360/98-GM
Em 4 de de zem bro de 1999
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De confor mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gula men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, determinou-sea
publicação da Con cor rên cia nº 51/97-SFO/MC, com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão de
sons e ima gens na lo ca li da de de Rio Bran co, Esta do do
Acre.
A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri a da
pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te ra da
pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de 1997, de po is
de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e as pro postas técnica e de pre ço pela ou tor ga das en ti da des pro ponen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho
de 1993 e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são conclu iu que a Rede União de Rá dio e Te le vi são Ltda. ob teve a ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos
estabelecidos pelo Edital, tornando-se, assim, a ven ce-
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do ra da Con cor rên cia con for me ato da mesma Comis são, que ho mo lo guei.
Nessas condições, tenho a honra de submeter o
assunto à consideração de Vossa Excelência, nos termos do art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o difu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº 1.720,
de 28 de no vem bro de 1995.
Escla re ço que o ato de ou tor ga so men te virá a produ zir seus efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so
Nacional, na for ma do pa rá gra fo ter ce i ro do art. 223 da
Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do
mais pro fun do res pe i to. – Ju a rez Qu a dros do Nas cimento, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções Inte ri no.
DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão à Rede União de
Rádio e Televisão Ltda., para explorar servi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, na
lo ca li da de de Rio Bran co, Esta do do Acre.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, e de
acordo com o disposto no art. 29 do Re gu la men to dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção do Decre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
53600.000032/97,Concorrência nº 051/97-SFO/MC, decreta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são à Rede União de
Rádio e Televisão Ltda., para explorar, pelo prazo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de radiodifusão de sons e imagens, na localidade de Rio
Bran co, Esta do do Acre.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes, regu la men tos e obrigações assu midas pela ou tor ga da em suas pro pos tas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do
art. 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O con tra to de cor ren te des ta con ces são deve rá ser as si na do den tro de ses sen ta dias, a contar da
data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que tra ta o ar ti go
anterior, sob pena de se tornar nulo, de ple no di re i to, o
ato de outorga.
Art. 4º Este de cre to en tra em vi gor na data de sua
publicação.
Brasília,28 de de zem bro de 1998. – 177º da Inde pendência e 110º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas ci ment o.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 110, DE 2000
(Nº 332/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que outorga con cessão ao Sistema Matogrande de Rádio e
Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de radiodifusão so nora em onda mé dia na
cidade de Touros, Estado do Rio Grande
do Norte.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De creto s/nº, de 16 de ju nho de 1999, que ou tor ga con ces são
ao Sis te ma Ma to gran de de Rá dio e Co mu ni ca ção Ltda.
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Tou ros, Esta do do Rio Gran de do Nor te.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
MENSAGEM Nº 816, DE 1999
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com o
§ 3º do art. 233 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à apreci a ção de Vos sas Excelências,acompanhado de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Comu ni ca ções, o ato cons tan te do De cre to de 16 de ju nho
de 1999, que “Ou tor ga con ces são ao Sis te ma Ma to grande de Rá dio e Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na lo ca li da de de
Tou ros, Esta do do Rio Gran de do Nor te”.
Bra sí lia, 21 de ju nho de 1999. – Fer nan do Hen rique Car do so.
EM Nº 84/MC
Bra sí lia, 8 de ju nho de 1999
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De confor mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gula men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, determinou-sea
publicação da Concorrência nº 046/97-SFO/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são sono ra em onda mé dia, na lo ca li da de de Tou ros, Esta do do
Rio Gran de do Nor te.
2 – A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri ada pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te rada pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de 1997, depo is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e as propos tas téc ni cas e de preço pela ou tor ga das en ti da des
pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de
ju nho de 1993, e da legislação espe cí fi ca de radiodifusão, con clui que o Sis te ma Ma to gran de de Rá dio e Comu ni ca ção Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tor nan-
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do-se as sim a ven ce do ra da con cor rên cia, con for me
ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei.
3 – Nes sas con di ções, sub me to o as sun to à con side ra ção de Vos sa Exce lên cia, nos ter mos do art. 29 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a
redação do Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de
1995.
4 – Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Esta do das Comunicações.
DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 1999
Outorga concessão ao Sistema Ma togran de de Rá dio e Co mu ni ca ção Ltda., para
explorarserviço de radiodifusão so no ra em
onda mé dia, na lo ca li da de de Tou ros, Estado do Rio Gran de do Nor te.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, e de
acordo com o disposto no art. 29 do Re gu la men to dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção do Decre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
53780.000104/97,Concorrência nº 046/97-SFO/MC, decreta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são ao Sis te ma Mato gran de de Rá dio e Co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
ser vi ço de radi o di fu são so no ra em onda mé dia, na lo ca lida de de Tou ros, Esta do do Rio Gran de do Nor te.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes, regu la men tos e obrigações assu midas pela ou tor ga da em suas pro pos tas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do
art. 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O con tra to de cor ren te des ta con ces são deve rá ser as si na do den tro de ses sen ta dias, a contar da
data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que tra ta o ar ti go
anterior, sob pena de tor nar-se nulo, de ple no di re i to, o
ato de outorga.
Art. 4º Este de cre to en tra em vi gor na data de sua
publicação.
Bra sí lia, 16 de ju nho de 1999; 178º da Inde pendência e 111º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga .
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PARECERES
PARECERES NºS 515 E 516, DE 2000
So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
64, de 1999 (nº 990/99, na Casa de ori gem) que dispõe sobre a produção de
clo ro e dá ou tras pro vi dên ci as.
PARECER Nº 515, DE 2000
(Da Co mis são de Constituição, Jus ti ça e Ci da da nia)
Re la tor: Se na dor Iris Re zen de
I – Re la tó rio
Vem a esta Co mis são, para exa me, nos ter mos
do art. 101, I, do Re gimento Inter no do Senado
Fede ral – RISF, o pro je to de lei em epí gra fe.
Tra ta-se de pro je to de lei or di ná ria, ori gi ná rio da
Câmara dos Deputados, de iniciativa do Deputado
Jair Me ne guel li, que, nes ta Casa, foi des pa cha do inicialmente a esta Co mis são, para que se jam exa mi nados os seus as pec tos cons ti tu ci o na is, ju rí di cos e re gimentais, ca bendo, posteriormente, à Comissão d e
Assun tos Eco nô mi cos – CAE, exa mi nar o seu mé ri to.
O pro je to em exa me tem o es co po de es ta be lecer dis ci pli na para a pro du ção de clo ro em todo o ter ritó rio na ci o nal pelo pro ces so de ele tró li se, de modo a
im por às em pre sas que o pro du zem nor mas le ga is de
pro te ção aos tra ba lha do res e ao meio am bi en te, em
virtude da utilização em seu processo industrial d e
mer cú rio e ami an to que são pro du tos per ni ci o sos à
saúde huma na e à na tureza quando manipulados
sem o de vi do con tro le.
Não obstante a fabricação do cloro nacional
ado tar tec no lo gia que uti li za tais subs tân ci as tó xi cas,
a im por tân cia do pro du to na eco no mia na ci o nal – de
lar go uso no tra ta men to de água po tá vel e como in sumo industrial na fabricação de me di ca men tos, fer ti lizan tes e de fen si vos agrí co las, tu bos e aces só ri os de
PVC, sen do tam bém uti li za do pela in dús tria au to mobi lís ti ca, têx til e ae ro náu ti ca, en tre ou tras – jus ti fi ca a
sua pro du ção, con for me en ten de o au tor do pro je to.
Não foram apresentadas emendas durante o
pra zo re gi men tal.
É o re la tó rio.
II – Voto
Ten do em vis ta o dis pos to no art. 101, I, do Re gimento Interno do Senado Federal, cabe a esta Co mis são opi nar so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci dade e regimentalidade des te pro je to, ca ben do à CAE
opi nar so bre o seu mé ri to.
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Tra ta-se, a meu ver, de pro je to de lei que abrange as pec tos re la ti vos à pro du ção, à pro te ção do meio
ambiente e controle da poluição, res ponsabilidade
por dano ao meio ambiente e pro te ção e de fe sa da
saúde, sen do, por tanto, matéria de competência legis la ti va con cor ren te da União, dos Esta dos e do Distri to Fe de ral, con for me pre vê a Cons ti tu i ção Fe de ral
em seu art. 24, verbis:
Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos
e ao Distrito Fe deral legislar concorrentemen te so bre:
..............................................................
V – pro du ção e con su mo;
VI – flo res tas, caça, pes ca, fa u na, conser va ção da na tu re za, de fe sa do solo e dos
recursos na turais, proteção do meio ambien te e con tro le da po lu i ção;
..............................................................
VIII – responsabilidade por dano ao
meio am bi en te, ao con su mi dor, a bens e direitos de valor ar tístico, estético, histórico,
tu rís ti co e paisagístico;
..............................................................
XII – previdência so ci al, pro te ção e defe sa da sa ú de;
Não obs tan te o cri té rio para de fi nir se a nor ma
é de caráter geral ser bas tan te vago e discutível –
ca ben do ao Esta do e ao Dis tri to Fe de ral ale gar a incons ti tu ci o na li da de da nor ma que en ten der in va dir o
âmbito de sua competência le gis la ti va –, a meu ju -í
zo, o PLC nº 64/99 tra ta de nor mas gerais so bre os
assuntos destacados nos incisos do art. 24 acim a
reproduzidos.
Nesse caso, a competência da União li mitar-se-á a es ta be le cer nor mas ge ra is, con so an te dispõe o § 1º do su pra ci ta do art. 24 da Cons ti tu i ção Fede ral. Des se modo, en ten do que não há usur pa ção
da competência le gis la ti va dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral, que po de rão su ple men tar tais nor mas ge ra is
se o pro je to em exa me for trans for ma do em nor ma jurídica, con forme pre vê o § 2º do aci ma men ci o na do
art. 24.
De ou tro lado, a le gis la ção es ta du al que es ti ver
em de sa cor do com a lei que re sul tar des te pro je to de
lei deverá ter a sua eficácia suspensa, por força d o
pre vis to no § 4º do já ci ta do art. 24, em ra zão de ter
ha vi do, no caso, su per ve niên cia de lei fe de ral so bre
nor mas ge ra is.
Ademais, a ma té ria tra ta da pelo projeto de lei
não cons ta de pro je to re je i ta do na atu al ses são le gislativa, não contrariando, por tan to, o dis pos to no art.
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67 da Constituição Federal e no art. 240 do RISF,
nem tam pou co se in clui en tre as de ini ci a ti va pri va ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca (art. 61, § 1º, CF).
Diante do ex posto, opi no pela aprovação do
Pro je to de Lei nº 64, de 1999, nos ter mos do art. 133,
I, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, ten do em
vis ta não exis tir, s.m.j., óbi ces de na tu re za cons ti tu cio nal, ju rí di ca e re gi men tal.
Sala da Comissão, 22 de mar ço de 2000. –
José Agri pi no , Pre si den te –Iris Re zen de, Re la tor –
Lú cio Alcân ta ra – Sér gio Ma cha do – Ro me ro Jucá
– Luzia Toledo – Francelino Pereira – Bernardo
Cabral – Álvaro Dias – Edison Lobão – Djalm a
Bes sa – Mo re i ra Men des – Bel lo Par ga (as si na sem
voto).
PARECER Nº 516, DE 2000
Relator: Sena dorLuiz Pon tes
I – Re la tó rio
É sub me ti do a esta Co mis são, após apro va do
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
o Pro je to de Lei da Câ ma ra (PLC) nº 64, de 1999 (nº
990, de 1999, na Casa de ori gem), que dis ci pli na a
produção de clo ro em todo o ter ri tó rio na ci o nal.
O pro je to em exa me es ta be le ce nor mas e procedimentos para a pro du ção de clo ro com tec no lo gias que usam mer cú rio e ami an to, vi san do a prote ção
do tra ba lha dor e do meio am bi en te.
A pro po si ção im põe às in dús tri as pro du to ras de
clo ro a ado ção dos se guin tes pro ce di men tos: aná li se
de ris cos dos pro ces sos de pro du ção; pla no in ter no
de pro te ção à co mu ni da de em si tu a ções de emer gência; plano de controle ambiental com registros d e
emis sões; con tro le ge ren ci al do mer cú rio; pro gra ma
de pre ven ção da ex po si ção ocu pa ci o nal ao mer cú rio;
sis te ma ge ren ci al de con tro le do ami an to; afas ta mento tem po rá rio do tra ba lha dor do lo cal de ris co; dis cussão, no âmbito das Comissões Inter nas de Pre venções e Acidentes, dos ris cos para a sa ú de e para o
meio am bi en te em de cor rên cia do uso do mer cú rio e
do ami an to; e pla no de au to mo ni to ra men to de aflu entes gerados.
Na se qüên cia, o PLC nº 64/99 pro í be a ins ta lação de no vas em pre sas que usam o mer cú rio e o amianto em seu pro ces so in dus tri al. Além dis so, obri ga
que mo di fi ca ções substanciais das plantas que empregam tal tecnologia se jam pre ce di dos de registro
junto aos órgãos competentes. São especificadas,
para fins de apli ca ção da nor ma, qua is são as mo di fi-
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ca ções con si de ra das subs tan ci a is, ve dan do-se a ampli a ção das uni da des pro ces sa do ras.
Estabelece, ainda, que a utilização de no vas
tec no lo gi as de pro du ção de clo ro de pen de rá de au tori za ções e ava li a ções de ris cos pre vis tas em lei.
Finalmente, prevê as sanções a se rem apli cadas às empresas que descumprirem o es ta be le ci do
na lei.
O PLC nº 64/99 foi distribuído a esta Comissão
de Assuntos Sociais onde deverá ser analisado e m
seu mé ri to, con for me os in ci sos II e III do art. 100 do
Re gi men to Inter no des ta Casa Le gis la ti va.
Fin do o pra zo re gi men tal não fo ram apre sen tadas emen das ao pro je to de lei em exa me.
II – Análi se
A ob ten ção do clo ro em seu es ta do puro, a par tir
da que bra da mo lé cu la de clo re to de só dio (NaCL), é
de vi tal im por tân cia. O clo ro é am pla men te uti li za do,
seja na sa ú de pú bli ca – tratamento dos sis te mas de
água po tá vel, de sinfecção de resíduos industriais e
fabricação de di ver sos ti pos de fár ma cos, por exemplo –, seja como in su mo na pro du ção de têx te is, solven tes, plás ti cos , papel, ce lu lo se, de fen si vos agrí colas, en tre ou tras apli ca ções.
Não obs tan te, as tec no lo gi as mais em pre ga das
no Bra sil para a pro du ção de clo ro uti li zam em lar ga
es ca la duas subs tân ci as al ta men te tó xi cas: o mer cúrio e o ami an to.
Tan to o mer cú rio como o ami an to têm efe i to cumu la ti vo no or ga nis mo, cau san do da nos ir re ver sí ve is
à sa ú de hu ma na e ao meio am bi en te. Dis túr bi os vi suais e mo to res, al te ra ções re na is, dis fun ções do sis tema ner vo so e do pare lho res pi ra tó rio, tu mo res ma lignos (há uma relação di reta en tre ami anto e cân cer
pulmonar) são algumas das muitas enfer mi da des
pro vo ca das por es sas subs tân ci as. Lem bra mos, ainda, que os ris cos de con ta mi na ção não se res trin gem
somente aos que manipulam profissionalmente esses pro du tos.
Des sa for ma, não nos res tam dú vi das que o ideal seria a tal subs ti tu i ção do mer cú rio e do ami an to
por no vas al ter na ti vas tec no ló gi cas me nos da no sas e
mais lim pas na pro du ção de clo ro.
No entanto, como salientou o próprio autor do
projeto “a obrigatoriedade de troca de tecnologia é
inviável eco nomicamente; acarretaria desem pre go
em mas sa no se tor, (...) e os in ves ti men tos no se tor
se ri amdi re ci o na dos para ou tros pa í ses”.
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Por conseguinte, faz-se indispensável que a
produção de cloro, nos moldes em que hoje ocorre,
seja re gu la men ta da e con tro la da o má xi mo pos sí vel.
Nes se con tex to, o pro je to de lei em exa me fixa
nor mas e pro ce di men tos para o uso mais se gu ro do
mer cú rio e do ami an to na fa bri ca ção de clo ro. Pro cura con ju gar a se gu ran ça do tra ba lha dor e da co mu nida de do en tor no da in dús tria, a pro te ção do meio ambiente, a ma nu ten ção dos empregos e a viabilidade
econômica tanto das empresas fabricantes de cloro
quanto daquelas que usam o produto em seus pro ces sos in dus tri a is, em prol do bem-estar da so ci e dade.
É e fato im pres cin dí vel, e as sim es ta tui o PLC nº
64/99, que se exi ja, das indústrias pro du to ras, a im plantação de sistemas eficientes de reciclagem, se gregação, tratamento e adequada des tinação dos
efluentes, emis sões e re sí du os pro ve ni en tes do uso
do mer cú rio e do ami an to, de ins ta la ções apro pri a das
e con tro la das para ope ra ções de pre pa ro, ma nu se io,
re cu pe ra ção e ar ma ze na gem des sas subs tân ci as; de
equipamentos de proteção individual, e de pro gramas de es cla re ci men to e de pre ven ção da ex po si ção
ocupacional.
Sa li en ta mos que, ao pro por es ses me ca nis mos
de con tro le, o le gis la dor, acer ta da men te, bus cou a via
da pre ven ção ao dano, em con cor dân cia com a vi são
atu al de se gu ran ça e sa ú de do tra ba lha dor do meio
ambiente.
Por fim, ou tro pon to que me re ce des ta que diz
res pe i to ao con tro le da ex pan são das in dús tri as existentes e à proibição de instalação de novas fábri cas
que pro du zam clo ro va len do-se de tec no lo gi as ar ca icas, ain da que con tro la das. Essa ve da ção con fi gu ra
um avan ço, um pri me i ro pas so no sen ti do de se buscar novas tec no lo gi as de pro du ção de clo ro;
III – Voto
Diante do ex posto, somos pela aprovação do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 64, de 1999.
Sala da Comis são, 10 de maio de 2000. –
Osmar Dias, Pre si den te – Luiz Pon tes, Re la tor –
Tião Vi a na – Luiz Este vão – Ante ro Paes de Barros – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Althoff – Ju vêncio da Fon se ca – He lo í sa He le na – Djal ma Bessa – José Alen car Mo re i ra Mendes – Mar lu ce
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Pinto – Se bastião Ro cha – Geraldo Cân dido –
José Fogaça – Leomar Qu intanilha – Carlos
Bezerra.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Distri to Fe de ral le gis lar cor re ta men te so bre:
I – direito tributário, financeiro, penitenciário,
eco nô mi co e ur ba nís ti co;
II – orçamento;
III – jun tas co mer ci a is;
IV – cus tas dos ser vi ços fo ren ses;
V – pro du ção e con su mo;
VI – flo res tas, caça, pes ca, fa u na, con ser va ção
da na tu re za, de fe sa do solo e dos re cur sos na tu ra is,
pro te ção do meio am bi en te e con tro le da po lu i ção;
VII – pro te ção ao pa tri mô nio bra si le i ro, cul tu ral,
artístico, tu rís ti co e pa i sa gís ti co;
VIII – res pon sa bi li da de por dano ao meio am bien te,ao con su mi dor, a bens e di re i tos de va lor ar tís tico, esté ti co, his tó ri co, tu rís ti co e paisagístico;
IX – edu ca ção, cul tu ra, en si no e des por to;
X – cri a ção, fun ci o na men to e pro ces so de ju i zado de pe que nas cau sas;
XI – pro ce di men tos em ma té ria pro ces su al;
XII – previdência soci al, proteção e defesa da
saúde;
XIII – as sis tên cia ju rí di ca e de fen so ria pú bli ca;
XIV – pro te ção e integração so ci al das pes so as
portadoras de de fi ciên cia;
XV – pro te ção à in fân cia e à ju ven tu de;
XVI – or ga ni za ção, ga ran ti as, di re i tos e de ve res
das po li ci as ci vis.
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a
com pe tên cia da União li mi tar-se-á a es ta be le cer normas ge ra is.
§ 2º A com pe tên cia da União para le gis lar so bre
nor mas ge ra is não ex clui a com pe tên cia su ple men tar
dos es ta dos.
§ 3º Ine xis tin do lei fe de ral so bre nor mas ge ra is,
os es ta dos exer ce rão a com pe tên cia le gis la ti va plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4º A su per ve niên cia de lei fe de ral so bre normas ge ra is sus pen de a eficácia da lei estadual, n o
que lhe for con trá rio.
....................................................................................
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Art. 67. A ma té ria cons tan te de pro je to de lei reje i ta do so men te po de rá cons ti tu ir ob je to de novo proje to, na mes ma ses são le gis la ti va, me di an te pro pos ta
da ma i o ria ab so lu ta dos mem bro de qual quer das Casas do Con gres so Na ci o nal.
....................................................................................
PARECER Nº 517, DE 2000
Da Co mis são de Edu ca ção, sobre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 250, de 1999,
de autoria do Se na dor Luiz Este vão, que
in clui o § 6º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de
20 de dezem bro de 1996, que estabelece
as diretrizes e ba ses da edu ca ção na ci onal, para introduzir, a partir da 5ª série,
no ções do Di re i to Pe nal.
Re la tor: Se na do Djal ma Bes sa
I – Re la tó rio
O Pro je to de Lei do Se na do nº 250, de 1999, da
iniciativa do Senador Luiz Estevão, acrescenta um
parágrafo ao art. 26 da Lei de Diretrizes e Ba ses da
Edu ca ção (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de
1996.
O referido pa rá gra fo tem por fi na li da de in clu ir,
na par te di ver si fi ca da do cur rí cu lo, de for ma obri ga tória, o en si no de “no ções de Di re i to Pe nal”. O dis po si tivo es ta be le ce, ain da, que deve ser fe i ta “men ção específica” a cada crime tipificado no Código Penal,
bem como suas respectivas pe nas, “sa li en tan do, dida ti ca men te, o as pec to educa ti vo en vol vi do”.
Em sua jus ti fi ca ção, o au tor des ta ca o va lor que
a edu ca ção pode ter no com ba te à de lin qüên cia ju venil. Ressalta, desse modo, a importância da di fu são
de informações so bre os de li tos e suas res pec ti vas
pe nas como fa tor de pre ven ção da cri mi na li da de entre a popu la ção jo vem.
A Co mis são de Edu ca ção terá de ci são ter mi nati va so bre a matéria.
II – Análi se
Não res ta dú vi da de que a pro po si ção em apreço é mo ti va da pelo no bre pro pó si to de lu tar con tra os
índices de criminalidade do País, de forma especial
aque les que en vol vem a po pu la ção mais jo vem.
To da via, é pre ci so ana li sar a ade qua ção edu caci o nal da ini ci a ti va em ques tão.
Em pri me i ro lu gar, cabe lem brar que a LDB deter mi na uma des cen tra li za ção na ela bo ra ção cur ri cular do en si no fun da men tal e mé dio, ain da que a União
tenha o po der de de fi nir li nhas ori en ta do ras de ca rá ter

MAIO 2000

na ci o nal. É o que se pode cons ta tar em seus arts. 9ºe
26, abai xo trans cri tos:
Art. 9º A União in cum bir-se-á de:
..............................................................
IV – es ta be le cer, em co la bo ra ção com
os Estados, o Dis tri to Fe de ral e os Muni cípios, competências e di retrizes para a educa ção in fan til, o en si no fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e
seus conteúdos mínimos, de modo a assegu rar for ma ção bá si ca co mum.
..............................................................
Art. 26. Os currículos do en si no fun damental e médio devem ter uma base naci onal co mum, a ser com ple men ta da, em cada
sistema de ensino e estabelecimento es colar, por uma parte diversificada, exigida
p elas características regionais e locais da
sociedade, da cultu ra, da economia e da
client ela.
Em uma antecipação às referidas nor mas da
LDB, o Ministério da Edu ca ção – MEC, ini ci ou, ainda em 1995, um processo de consulta a espe ci alistas de todo o País, com o objetivo de estabelecer, para o ensino fun damental, o s Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN, cujos fins seri am
ori entar o trabalho dos professores desse nível de
ensino e garantir o desenvolvimento adequado d e
conteúdos curriculares mí ni mos em todo o território
nacional.
Os PCN cons ti tu em ori en ta ção e su ges tões nas
áre as de Lín gua Por tu gue sa, Ma te má ti ca, Ciên ci as e
nos denominados Temas Transversais – Convívio
Social e Éti ca, Meio Ambiente, Sa ú de e Ori en ta ção
Sexual. Os PCN foram elaborados após exaus ti va
con sul ta. Mais de se te cen tos pa re ce res de en ti da des
e espe ci a lis tas fo ram en ca mi nha dos ao MEC. Des sa
con sul ta par ti ci pa ram, por exem plo, o Con se lho Na cional de Edu ca ção – CNE e os ór gãos com pe ten tes
dos de ma is sis te mas de en si no.
Me re ce des ta que o caso dos te mas trans ver sais. Segundo do cu men to do MEC, “os te mas trans versa is [...] dão sen ti do so ci al a pro ce di men tos e con ce-i
tos pró pri os das áre as con ven ci o na is, su pe ran do assim o aprender apenas pela necessidade escolar”
(Mi nis té rio da Edu ca ção e do Des por to. Se cre ta ria de
Ensi no Fun da men tal. Parâmetros Cur ric ula res Na cio na is. Con ví vio So ci al e Éti ca – te mas trans ver sa is –
apresentação, ver são agos to/1996, p. 21). Os te mas
transversais são, assim, aqueles de senvolvidos d e
forma interdisciplinar, com o objetivo de promover
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uma in te gra ção de abor da gens e pers pec ti vas. Entre
os te mas trans ver sa is a se rem de sen vol vi dos en contra-se a Éti ca, cu jos con te ú dos in clu em o res pe i to mútuo, a jus ti ça, o diá lo go e a so li da ri e da de.
Ou tras pro vi dên ci as nes se cam po tam bém já foram tomadas. Com base na atribuição que lhe dá a
Lei nº 9.131, de 24 de no vem bro de 1995, e em cum primen to ao dis pos to no art. 9º, in ci so IV, da LDB, a Câ mara de Edu ca ção Bá si ca – CEB do Con se lho Na ci o nal de
Educação baixou re so lu ções, apro va das pelo MEC, sobre as di re tri zes cur ri cu la res para o en si no fun da men tal
e mé dio.
Assim, a Re so lu ção nº 2, de 7 de abril de 1998, da
CEB, pre vê como di re tri zes cur ri cu la res para o ensino
fun da men tal “os prin cí pi os éti cos da au to no mia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito mútuo”,
bem como “os prin cí pi os dos Di re i tos e De ve res da Cida da nia, do exer cí cio da cri ti ci da de e do res pe i to à ordem de mo crá ti ca” (art. 3º, I, a e b).
No ensino médio, também foram estabelecidas
novasdiretrizescurricularesnacionais, por meio da Reso lu ção nº 15, de 2 de ju nho de 1998, da Câ ma ra de
Educação Bá si ca do CNE.
Essa última resolução estabelece, por exemplo,
que to dos os pro ce di men tos e prá ti cas da vida es co lar
do en si no mé dio, inclu si ve a or ga ni za ção cur ri cu lar, devem ser co e ren tes com o que de no mi nam “Po lí ti ca da
Igual da de” e “Éti ca da Iden ti da de”:
[...] Política da Igualdade, tendo como
ponto de partida o reconhecimento dos direitos hu ma nos e dos de ve res e di re i tos da ci dadania, visando à constituição de identidades
que busquem e pratiquem a igualdade no
aces so aos bens so ci a is e cul tu ra is, o res pe -i
to ao bem comum, [...] a responsabilidadeno
âmbito político e privado, o combate a todas
as formas discriminatórias e o respeito aos
princípios do Estado de Direito na forma do
sis te ma fe de ra ti vo e do regime demo crá ti co e
republicano.
[...] Éti ca da iden ti da de, bus can do su perar di co to mi as en tre o mun do mo ral e o mundo da matéria, o público e o privado, para
constituir identidades sensíveis e igualitárias
no tes te mu nho de va lo res de seu tem po, praticando um humanismo contemporâneo, pelo
reconhecimento, respeito e acolhimento da

265

identidade dos outros e pela in cor po ra ção da
solidariedade, da responsabilidade e da reciprocidade como ori en ta do ras de seus atos na
vida pro fis si o nal, so ci al, ci vil e pes so al.

Vê-se, pois, que os currículos das es co las bra sileiras apresentam, de forma muito mais afirmativa e
pedagogicamente recomendável, conteúdos que têm
por fi na li da de es ti mu lar nos jovens a civilidade, o respeito às leis e os demais valores da cidadania. Noções de penalidade para os comportamentos ofen sivos às leis já surgem nos componentes e atividades
curriculares que tratam de ética e direitos hu manos,
no contexto da abordagem transversal e inter dis ci plinar, an te ri or men te in di ca da.
Seria im pró prio, tam bém, es ti pu lar em lei a cri ação de con te ú dos es pe cí fi cos. O ris co de so bre car re gar
os cur rí cu los se ria ine vi tá vel, em pre ju í zo da boa prá ti ca
pedagógica.
Além des sas ina de qua ções fun da men ta is, o proje to em apre ço co me te ou tro des li ze. Com efe i to, consti tui um con tra-senso in clu ir, jus ta men te na par te di ver sifi ca da dos cur rí cu los – que deve ser da res pon sa bi li dade dos sis te mas de en si no e das es co las –, um con te údo de desenvolvimento obri ga tó rio em todo o País. O
art. 26 da LDB é cla ro: a par te di ver si fi ca da dos cur rí culos visa aten der as exi gên ci as das “ca rac te rís ti cas re gio na is e lo ca is da sociedade,da cul tu ra, da eco no mia e
da cli en te la”. O con te ú do pro pos to é de in te res se na ci onal, com a abor da gem que lhe con vém. Não é es pe cí fico de uma re gião ou lo ca li da de, ou pró prio de um de termi na do gru po de estudantes.
Des sa for ma, em termos pe da gó gi cos, afi gu ra-se
como recomendável não acolher a sugestão trazi da
pelo pre sen te pro je to de lei.
III – Voto
Em vis ta do ex pos to, o voto é pela re je i ção do Proje to de Lei do Se na do nº 250, de 1999.
Sala da Co mis são, 9 de maio de 2000. – Freitas
Neto, Pre si den te –DjalmaBessa, Re la tor – Se bas tião
Ro cha – Ro meu Tuma – Ge ral do Cân di do – Ger son
Camata – Agnelo Alves – José Fogaça – Osmar
Dias – Lú cio Alcân ta ra – Lu zia To le do – Luiz Estevão (Au tor) – Mozarildo Cavalcanti – Ge raldo
Althoff – Lú dio Co e lho – Jef fer son Pé res – Álva ro
Dias.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

vas e de supervisão e atividade per ma nen te, cri a do
por lei.

LEI Nº 9.394 – DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

§ 2º Para o cum pri men to do dis pos to nos in ci sos
V a IX, a União terá aces so a to dos os da dos e in forma ções ne ces sá ri os de to dos os es ta be le ci men tos e
ór gãos edu ca ci o na is.

Estabelece as diretrizes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal
....................................................................................
Art. 9º A União in cum bir-se-à de:
I – ela bo rar o Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, em
co la bo ra ção com os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Municípios;
II – or ga ni zar man ter e de sen vol ver os ór gãos e
instituições oficiais do sis te ma fe de ral de en si no e o
dos Ter ri tó ri os;
III – pres tar as sis tên cia técni ca e fi nan ce i ra aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os para o
desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o
atendimento prioritário à escolaridade obrigatória,
exer cen do sua fun ção re dis tri bu ti va e su ple ti va;
IV – es ta be le cer, em co la bo ra ção com os Estados, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, com pe tên ci as
e di re tri zes para a educa ção in fan til, o en si no fun damen tal e o en si no mé dio, que nor te a rão os cur rí cu los
e seus con te ú dos mí ni mos, de modo a as se gu rar forma ção bá si ca co mum;
V – co le tar, ana li sar e dis se mi nar in for ma ções
so bre a edu ca ção;
VI – as se gu rar pro ces so na ci o nal de ava li a ção
do ren di men to es co lar no en si no fun da men tal, mé dio
e su pe ri or, em co la bo ra ção com o sis te mas de en sino, ob je ti van do a de fi ni ção de pri o ri da des e a me lhoria da qua li da de do en si no;
VII – ba i xar nor mas ge ra is so bre cur sos de gradu a ção e pós-graduação;
VIII – as se gu rar pro ces so na ci o nal de ava li a ção
das ins ti tu i ções de edu ca ção su pe ri or, com a co o pera ção dos sis te mas que ti ve rem res pon sa bi li da de sobre este ní vel de en si no;
IX – au to ri zar, re co nhe cer, cre den ci ar, su per vi sio nar e ava li ar, res pec ti va men te, os cur sos das ins ti tui ções de edu ca ção su pe ri or e os es ta be le ci men tos do
seu sis te ma de en si no.
§ 1º Na es tru tu ra edu ca ci o nal, ha ve rá um Conselho Nacional de Educação, com funções nor ma ti-

§ 3º As atribuições cons tan tes do in ci so IX pode rão ser de le ga das aos Esta dos e ao Dis tri to Fe deral, des de que man te nham ins ti tu i ções de edu ca ção
superior.
....................................................................................
LEI Nº 9.131, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995
Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 4.024 (1 ),
de 20 de dezembro de 1961, e dá outras
providências.
....................................................................................
PARECER Nº 518, DE 2000
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Pro je to de Lei do Senado nº 557,
de 1999, de autoria do Senador Arlindo
Por to que dis põe so bre o res sar ci men to,
pelo Sis te ma Úni co de Sa ú de, dos gas tos
com medicamentos de uso contínuo indis po ní ve is na rede lo cal do Sistema.
Re la tor: Se na dor Luiz Este vão
I – Re la tó rio
O Pro je to de Lei do Se na do nº 557, de 1999, de
au to ria do Se na dor Arlin do Por to, “dis põe so bre o ressar ci men to, pelo Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS), dos
gas tos com me di ca men tos de uso con tí nuo in dis po níve is na rede lo cal do Sis te ma”.
Para tan to, acres cen ta um in ci so XIII do art. 18
da Lei Orgâ ni ca da Sa ú de (Lei nº 8.080, de 19 de setem bro de 1990), para in clu ir en tre elas a de “res sarcir os usuários dos gas tos com me dicamentos d e
uso con tí nuo, pres cri to por mé di co ou ser vi ço in tegran te do SUS e não dis po ní ve is nas far má ci as da
rede própria, con tratada ou conveniada, segun do
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nor mas e pa râ me tros es ta be le ci dos pela di re ção naci o nal do SUS e apro va das pelo Con selh o Na ci o nal
de Sa ú de.”
É concedido o prazo de um ano, contanto da
data de pu bli ca ção da lei, para a en tra da em vi gor da
proposição.
Vem à apreciação des ta Co mis são em ca rá ter
terminativo e não recebeu emendas no prazo re gimentalmente pre vis to.
II – Análi se
Até 1988, a as sis tên cia mé di ca e a as sis tên cia
farmacêutica eram entendidas como benefícios d e
Pre vi dên cia So ci al, isto é, o aces so a elas era li mi ta do
ao se gu ra do e con tri bu in te. A Cons ti tu i ção de 1988 o
al te rou ra di cal men te, en ten den do que a sa ú de – e, no
seu âm bi to,a as sis tên cia mé di ca e a as sis tên cia farmacêutica – é di re i to de to dos, sen do de ver do Estado a im ple men ta ção de po lí ti cas pú bli cas que, en tre
out ras co i sas, ga ran tam o aces so uni ver sal e igua li tário às ações e ser vi ços para pro mo ção, pro te ção e recuperação da sa ú de (art. 196).
Des ta for ma, as ações e ser vi ços de sa ú de são
definidos como de relevância pública (art. 197) e
constituem um Sis te ma Úni co de Saú de, or ga ni za do
se gun do di re tri zes, en tre as qua is a de in te gra li da de
da ação (art. 198, II), isto é, que as po lí ti cas pú bli cas
de vem bus car su pe rar a di co to mia en tre pre ven ção e
recuperação, incluindo, aqui, a distribuição dessa s
ações por minis té ri os di fe ren tes.
Assim, a Car ta Mag na de 1988 ins ti tu ci o na li zou
a assistência médica e a assistência farmacêutica
como ação de sa ú de, com pon do um Sis te ma de Segu ri da de So ci al, entendido como o con jun to in te grado de po lí ti cas nas áre as de sa ú de, pre vi dên cia e assis tên cia so ci al. Por tan to, a pre sen te pro pos ta co a duna-se com os atu a is pre ce i tos cons ti tu ci o na is, ra zões
pelas qua is não vis lum bra mos ne nhum óbi ce des sa
natureza.
Salienta-se, também, a preocupação do autor
com a data do iní cio da vi gên cia da lei para vi go rar no
pra zo de um ano, a con tar da data de sua pu bli ca ção,
de modo a sa tis fa zer à exi gên cia da Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as, per mi tin do que os ór gãos en car re gados da elaboração da proposta orçamentária anual
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façam a previsão das despesas afetadas pela nova
lei.
Qu an to ao mé ri to, a ma té ria me re ce lou vor pelo
seu al can ce so ci al, ao per mi tir aos pacientes que neces si tam do uso con tí nuo de me di ca men tos o di re i to à
vida, a exem plo dos trans plan ta dos, pa ci en tes re na is e
outros por tadores de doenças crô ni cas que ne ces sitam inge rir di a ri a men te determinados medicamentos,
sob pena de pa ga rem com suas pró pri as vi das.
Aliás, os meios de comunicação por diversas
oportunidades já veicularam dramas vividos por esses usuá ri os e seus fa mi li a res, que sem ob ter no tempo há bil os me di ca men tos ne ces sá ri os na rede pú blica de as sis tên cia far ma cêu ti ca se vêem na imi nên cia
de so frer da nos ir re ver sí ve is de sua sa ú de a até mesmo a morte.
Evi den ci a mos tam bém a ar gu men ta ção do autor, segun do a qual a apro va ção do pro je to con tri bu i rá
ao es tí mu lo à bus ca de pac tos de ges tão e de co brança de efi ciên cia, por par te dos go ver nos mu ni ci pa is,
estaduais e federal, em especial na bus ca de maior
efi ciên cia nos sis te mas de dis tri bu i ção do se tor pú blico, de definição de contrapartidas e de melhoria n a
sistemática de programação, acompanhamento e
avaliação da im ple men ta ção da po lí ti ca e dos pla nos
de as sis tên cia far ma cêu ti ca.
Quanto aos critérios para usu fruir do “referido
benefício”, fi ca rão para se rem re gu la men ta dos pela
di re ção na ci o nal do SUS, ouvido o Con se lho Na ci onal de Sa ú de, como pre vê a pró pria Lei Orgâ ni ca de
Sa ú de e re co men da o bom senso, uma vez que se
tra ta de área cujo di na mis mo exi ge ins tru men tos regulatórios mais áge is que o pro ces so le gis la ti vo.
III – Voto
Em ra zão do ex pos to, opi na mos pela apro va ção
da pre sen te pro po si ção.
Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. –
Osmar Dias – Presidente, Luiz Este vão – Relator,
Marluce Pinto – Geraldo Cân di do – Lu zia To le do
– Tião Vi a na – He lo i sa He le na – Ge ral do Althoff –
Sebastião Ro cha – Djal ma Bes sa – Ju vên cio da
Fon se ca – José Alen car – Lú cio Alcân ta ra – José
Fogaça – Carlos Bezerra – Mo reira Mendes –
Antero Paes de Bar ros – Luiz Pon tes – Le o mar
Quintanilha.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 196. A Saúde é direito de todos e de ver do
Esta do, ga ran tin do me di an te po lí ti cas so ci a is e eco nô micas que vi sem à re du ção do ris co de do en ça e de ou tros
agra vos e ao acesso universal e igualitário às ações e
ser vi ços para sua pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção.
Art. 197. São de re le vân cia pú bli ca as ações e servi ços de sa ú de, ca ben do ao Po der Pú bli co dis por, nos
ter mos da lei, so bre sua re gu la men ta ção, fis ca li za ção e
con tro le, de ven do sua exe cu ção ser fe i ta di re ta men te ou
por meio de ter ce i ros e, tam bém, por pes soa fí si ca ou jurí di ca de di re i to pri va do.
Art. 198. As ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de inte gram uma rede re gi o na li za da e hi e rar qui za da e cons tituem um sistema único, organizado de acor do com as
seguintesdiretrizes:
I – descentralização, com di re ção úni ca em cada
es fe ra de Go ver no;
II – atendimento, integral, com pri o ri da de para as
atividades pre ven ti vas, sem pre ju í zo dos ser vi ços as sistenciais;
III – par ti ci pa ção da co mu ni da de.
Pa rá gra fo úni co. O sis te ma úni co de sa ú de será finan ci a do, nos ter mos do art. 195, com re cur sos do or çamen to da se gu ri da de so ci al, da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, além de ou tras fon tes.
....................................................................................
PARECER Nº 519, DE 2000
Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de Emen da à
Constituição nº 69, de 1999, tendo como
primeiro signatário o Senador Luiz Otávio,
que al te ra a re da ção da alí nea c do inciso I
do art. 159 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Relator:Senador Ra mez Te bet
I – Re la tó rio
Vem a esta Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania a PEC nº 69, de 1999, da iniciativa do Se nador Luiz Otá vio e ou tros Se na do res, que “Alte ra a re dação da alí nea c do in ci so I do art. 159 da Cons ti tu i ção Federal.”
A pro po si tu ra al te ra o dis po si ti vo aci ma referenciado, para es ta be le cer que me ta de dos re cur sos des ti nados à região Nor te seja des ti na da ao fi nan ci a men to de
pro je tos de in fra-estrutura eco nô mi ca, por in ter mé dio do
se tor pú bli co es ta du al, para apo io às ati vi da des de produçãoecomercialização de bens e ser vi ços.
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Não fo ram apre sen ta das emen das no prazo re gimental.
É o re la tó rio.
II – Voto
Um dos dispositivosda Constituição Fe deral demons trou-se efi caz e efe ti vo ele men to de mo di fi ca ção da
re a li da de de de si gual da des re gi o na is do País: a alí nea c
do in ci so I do art. 159. Os re cur sos des ti na dos es pe ci almente às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste por
for ça des sa nor ma, de ter mi na ram, por in ter mé dio da Lei
nº 7.827, de 1989, a cri a ção dos Fun dos Cons ti tu ci o na is
de Fi nan ci a men to da que las re giões.
Des de en tão, o fi nan ci a men to das ati vi da des produtivas das re giões me nos desenvolvidas do País tem
recebidoo refor ço ex tra or di ná rio, em con di ções es pe ci ais, dos re cur sos para elas des ti na dos pela Cons ti tu i ção.
A im por tân cia des se apor te é re co nhe ci da pe los au to res
da pro po si ção que, ao lon go da jus ti fi ca ção, sa li en tam a
con di ção de fon te es tá vel de re cur sos re pre sen ta da pelos Fundos Cons ti tu ci o na is. O fun da men to para a al te ração pro pos ta se en con tra no fato de que a ca rên cia de infra-estrutura eco nô mi ca na re gião Nor te vem vi a bi li zan do
o cres ci men to da atividade pro du ti va e, no li mi te, comprometendo o ob je ti vo ma i or do pre ce i to cons ti tu ci o nal.
Pa re ce-nos pro ce der a ar gu men ta ção dos au to res
da pro pos ta. A ques tão da fal ta de in fra-estrutura eco nômi ca é re co nhe ci da e, sem dú vi da, além de de ses ti mu lar
a ins ta la ção de in ves ti men tos tam bém au men ta os custos de produção e comercialização, comprometendo a
ca pa ci da de de con cor rên cia dos pro du to res lo ca is.
Assim, a mo di fi ca ção do tex to cons ti tu ci o nal, a rigor, atende à evolução das necessidades produtivas
mais atu a is e virá con tri bu ir para o al can ce da in ten ção
doconstituinte,aperfeiçoando-a e atu a li zan do-a.
Entendemos, todavia, que cabem dois reparos à
pro po si ção: em pri me i ro lu gar, a res tri ção da pos si bi li dade de uti li za ção dos re cur sos para in ves ti men tos de infra-estrutura uni ca men te na re gião Nor te, quan do é sa bido que essa é uma carência igualmente presente no
Cen tro-Oeste e no Nor des te. Em se gun do lu gar, a re serva de 50% dos recursos nos parece ex cessiva, ainda
mais que não será a úni ca fon te dis po ní vel para pro je tos
des sa na tu re za. Há que se con si de rar, nesseparticular,
que a Lei nº 9.808, de 20 de ju lho de 1999, a qual dis põe
so bre in cen ti vos ao de sen vol vi men to re gi o nal, no caput
do art. 1º, es ten de a pos si bi li da de de apli ca ção dos recur sos do Fi nam, Fi nor e Fun res aos empr eendimentos
não-governamentais de in fra-estrutura.
Nes sa pers pec ti va, pa re ce-nos de todo re co mendá vel in clu ir os pro je tos de infra-estrutura, oriundos do
setor público estadual, en tre os passíveis de fi nanciamen to com os re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, reser van do para eles vin te e cin co por cen to do mon tan te
anu al de cada Fun do. Pre ser va-se as sim, a in ten ção da
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emendaconstitucional proposta sem, no en tan to, compro me ter a pers pec ti va do cons ti tu in te que pre ten deu garan tir re cur sos para o fi nan ci a men to de pro je tos do se tor
privado.
Considerandoo ex pos to, so mos de pa re cer fa vorá vel à apro va ção da PEC nº 69, de 1999, com a se guinte emen da de re la tor:
EMENDA Nº 1 – CCJ
(Substitutivo)
“Arti go úni co. A alí nea c do in ci so I do art. 159 da
Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te redação:
Art. 159. ................................................
I – .........................................................
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
através de suas instituições financeiras de cará ter re gi o nal, de acor do com os pla nos re gi onais de desenvolvimento, ficando assegurada
a apli ca ção de vin te e cin co por cen to dos recur sos para o fi nan ci a men to, por in ter mé dio do
setor público estadual, de projetos de infra-estrutura eco nô mi ca de apo io à pro du ção e
à co mer ci a li za ção; e ao se mi-árido do Nordeste a me ta de dos re cur sos des ti na dos à re gião,
na for ma que a lei es ta be le cer".
Sala de Co mis sões, 10 de maio de 2000. – José
Agripino, Pre si den te –Ra mez Te bet , Re la tor – Edi son
Lo bão – Mo za ril do Ca val can ti – José Fo ga ça – Rober to Fre i re – Ro meu Tuma – Ser gio Ma cha do –
Bernardo Cabral – Alva ro Dias – Fran ce li no Pe re i ra
– Ro ber to Re quião – Re nan Ca lhe i ros – Ju vên cio da
Fon se ca – Djal ma Bes sa – Mo re i ra Men des – Ma ria
do Car mo Alves – Artur da Tá vo la (apoiamento) – Lu zia Toledo – Ney Suassuna – Eduardo Suplicy –
José Edu ar do Du tra – Se bas tião Ro cha – Pe dro Simon – Lú cio Alcân ta ra – Antô nio Car los Va la da res
– José Jor ge – Jef fer son Pé res.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI Nº 9.808, DE 20 DE JULHO DE 1999
D O 138 de 21-7-1999 p. 1
Define diretrizes e incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional e dá ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................
PARECER Nº 520, DE 2000
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Da Co mis são de Assun tos So ci a is, ao
Projeto de Lei do Senado nº 554, de 1999,
de autoria do Senador Luiz Estevão que
“Dis põe so bre a obri ga to ri e da de da ci rur gia
de Gastrectomia Par ci al nos ca sos de obesidademórbida, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
Relator:Senador Se bas tião Ro cha
I – Re la tó rio
O Pro je to de Lei do Se na do nº 554, de 1999, de auto ria do Se na dor Luiz Este vão, tem como ob je ti vo ga rantir que as pessoasportadoras de obesidade mórbida,
cons ta ta da por jun ta mé di ca es pe ci a li za da, te nham di re-i
to à ci rur gia de gas trec to mia par ci al, con for me de ter mi na
o art. 1º da pro po si ção.
O art. 2º incumbe o Sistema Único de Saúde –
SUS, por meio de suas uni da des pú bli cas ou con ve ni adas, de re a li zar a ci rur gia “uti li zan do-se de to dos os me-i
os e téc ni cas ne ces sá ri as” e as su mir a res pon sa bi li da de
fi nan ce i ra pelo aten di men to (pa rá gra fo úni co).
Por fim, o art. 3º de ter mi na que o Po der Exe cu ti vo
re gu la men te a lei no pra zo de cen to e oi ten ta dias, e o art.
4º es ta be le ce que a lei en tra em vi gor na data de sua publicação.
Re la ta do o con te ú do do PLS nº 554, de 1999, res ta
as si na lar que a pro po si ção foi dis tri bu í da a esta Co missão de Assun tos So ci a is para re ce ber de ci são terminativa, não ten do sido apre sen ta das emen das no pra zo re gimental.
II – Aná li se
Po de-se lou var o mé ri to do pro je to em aná li se ao
bus car ga ran tir ao por ta dor de obe si da de mór bi da a melhor téc ni ca atu al men te dis po ní vel para pro pi ci ar uma rápi da e sus ten tá vel me lho ria de sua gra ve si tu a ção clí nica. Entretanto,entendemospertinentes algumas al te rações para apri mo rar o tex to da pro po si ção.
Em pri me i ro lu gar, na re a li da de, não se tra ta de
uma pro po si ção que bus que ga ran tir “me di das de cará ter pre ven ti vo”, confor me afir ma seu emi nen te au tor.
A bem da ver da de, se um pa ci en te é por ta dor de obesi da de mór bi da, isso sig ni fi ca que a do en ça já se ins talou de forma bastante grave e que o tratamento é
eminen te men te cu ra ti vo, não pre ven ti vo. Da mes ma forma, nes se caso, o aten di men to ci rúr gi co não se clas si fica como pre ven ti vo, mas sim como uma das mo da li dades mais agres si vas e ra di ca is de tra ta men to.
A pre ven ção da obe si da de ocor re por meio da orien ta ção nu tri ci o nal e de ou tras me di das, como a in di cação de ati vi da de fí si ca com acom pa nha men to apropri ado e a solicitação de exames com ple men ta res para a
mo ni to ra ção dos in di ca do res me ta bó li cos e de ou tros fa-
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to res que con tri bu em para o de sen vol vi men to da con dição.
Assim sen do, em vez de ga ran tir ape nas o di re i to à
gastrectomia parcial, medida ex tre ma de tra ta men to, o
substitutivo por nós apresentado obriga o atendimento
in te gral para pre ve nir e tra tar a obe si da de, que in clui progra ma de edu ca ção pre ven ti vo, tratamento para re du zir
ou eli mi nar a obe si da de, aí in clu í do aten di men to ci rúr gico apro pri a do, e aten di men to de to das as com pli ca ções
e con se qüên ci as da do en ça.
Não se es pe ci fi ca que o atendi men to ci rúr gi co ofere ci do será ne ces sa ri a men te a gas trec to mia par ci al, pois
se hoje a téc ni ca cons ti tui uma boa nova no tra ta men to e
vem apre sen tan do re sul ta dos po si ti vos, ama nhã – que
pode es tar dis tan te ou mu i to mais pró xi mo do que o previs to – ela po de rá ter sido re a va li a da como op ção te rapêu ti ca e subs ti tu í da por ou tro tra ta men to com me no res
ris cos para o pa ci en te, me nor cus to pra o SUS e me lhores resultados.
Por esse motivo, e também porque não se pode
instituir “a obrigatoriedade da cirurgia de Gastrectomia
Parcial nos casos de obesidade mór bi da” – ten do em
vis ta que ne nhum pa ci en te pode ser for ça do a se subme ter à ci rur gia – o subs ti tu ti vo al te ra, ainda, a ementa
doprojeto.
Não se faz men ção no subs ti tu ti vo que “cabe rá ao
SUS (...) a res pon sa bi li da de fi nan ce i ra da ci rur gia”, uma
vez que a gratuidade do aten di men to cons ti tui um dos
prin cí pi os bá si cos em que o sis te ma se as sen ta, sen do
ve da da co bran ça ao usuá rio por qual quer pro ce di mento. Não obs tan te, ex pli ci ta-se que as des pe sas de cor rentes da im ple men ta ção da lei se rão fi nan ci a das com recur sos das es fe ras fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal, na forma dispos ta em re gu la men to.
Além, dis so, es ta be le cem-se pe na li da des para os
ges to res que des cum pri rem o dis pos to na lei, já que não
faz sen ti do es ta be le cer um de ver sem ao mes mo tem po
de fi nir a pu ni ção para sua de so be diên cia.
Por fim, o subs ti tu ti vo su pri me o dis pos to no art. 3º,
re fe ren te à fi xa ção de pra zo para que o Po der Exe cu ti vo
regulamentealei, em vir tu de do en ten di men to já con so lida do no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral so bre a in cons ti tu ci onalidade de o Le gis la ti vo atri bu ir pra zo para ou tro Po der
cumprir atribuições de sua competência (Adin nº
546-RS, nº 645-DF, nº 805-RS, nº 864-RS e nº
1.440-SC).
Com es sas al te ra ções, acre di ta mos es tar apri moran do o PLS nº 554, de 1999.
Ressaltamos to da via, a pos si bi li da de de que a lei
originada do pro je to em aná li se venha a ser ve ta da por
ví cio de in cons ti tu ci o na li da de, ten do em vis ta a de ter mina ção con ti da no art. 61, § 1º, II, e, da Cons ti tu i ção Fe deral, que es ta be le ce ser ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca le gis lar so bre atri bu i ções dos Mi nis té ri os e
ór gãos do Po der Exe cu ti vo.
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III – Voto
Em vir tu de das con si de ra ções ex pos tas, o voto é
pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 554, e
1999, na for ma do se guin te subs ti tu ti vo:
EMENDA Nº 1 – CAS
(Substitutivo)
Dispõe so bre a obrigatoriedade d o
atendimento in te gral para pre ve nir e tra tar a
obesidade, no âmbito do Sis te ma Úni co de
Saúde.
Art. 1º O aten di men to no âm bi to do Sis te ma Úni co
de Sa ú de ofe re ce rá as sis tên cia in te gral ao pa ci en te para
pre ve nir e tra tar a obesi da de, e in clu i rá:
I – pro gra ma de edu ca ção des ti na do a pres tar ao
pa ci en te in for ma ções atu a li za das so bre a obe si da de, as
recomen da ções di e té ti cas e os cu i da dos ne ces sá ri os
para evi tar as com pli ca ções da do en ça;
II – atendimento clínico-cirúrgico, incluídos os
pro ce di men tos de alta com ple xi da de, com o ob je ti vo
de re ver ter a con di ção de obe si da de e tra tar as con seqüên ci as e ma ni fes ta ções da do en ça.
Parágrafo único. Para re ce ber o aten di men to refe ri do no in ci so II des te ar ti go o pa ci en te pre ci sa rá estar ins cri to e fre qüen tar regularmente o programa d e
educação pre vis to no in ci so I, obrigação dispensada
nos casos em que for diagnosticada a condição d e
obe si da de mór bi da.
Art. 2º Fica a União au to ri za da a fi nan ci ar com recur sos do Orça men to da Se gu ri da de So ci al as des pesas de cor ren tes da im ple men ta ção des ta lei.
Art. 3º A inob ser vân cia do dis pos to nes ta lei por
par te de ser vi dor pú bli co con fi gu ra rá cri me de pre va rica ção e su je i ta rá o in fra tor às pe na li da des co mi na das
no art. 319 do Có di go Pe nal Bra si le i ro.
Parágrafo único. O Mi nis tro de Esta do e os Secre tá ri os res pon sa bi li za dos pelo des cum pri men to das
disposições desta lei sujeitar-se-ão às penalidades
pre vis tas na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, por
co me ti men to de cri me de res pon sa bi li da de, sem pre juízo das demais sanções civis, penais e admi nis tra tivas.
Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua publicação.
Sala da Co mis são, 3 de maio de 2000. – Osmar
Dias, Pre si den te – Se bas tião Ro cha,Re la tor – Carlos Be zer ra – Ge ral do Cân di do – Ju vên cio da Fonse ca – Mo re i ra Men des – Djal ma Bes sa – Mar lu ce
Pinto – Maguito Vile la – Geraldo Althoff – Luiz
Pon tes – Lu zia To le do – Ante ro Paes de Bar ros –
Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – He lo í sa Hele na – Le o mar Qu in ta ni lha.
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TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 554, DE 1999
Apro va do pela Co mis são de Assun tos So ci a is
em Re u nião do dia 10 de maio de 2000.
Dispõe sobre a obrigatoriedade do
atendimento integral para pre venir e tratar a obesidade, no âmbito do Sistema
Úni co de Sa ú de.
Art. 1º O atendimento no âmbito do Sistema
Único de Saúde oferecerá assistência integral a o
paciente para pre ve nir e tra tar a obe si da de, e in clu irá:
I – pro gra ma de edu ca ção des ti na do a pres tar
ao paciente informações atu a li za das so bre a obe sidade, as recomendações dietéticas e os cui da dos
ne ces sá ri os para evi tar as complicações da doença;
II – atendimento clí ni co-cirúrgico, in clu í dos os
pro ce di men tos de alta com ple xi da de, com o ob je ti vo
de re ver ter a con di ção de obe si da de e tra tar as conse qüên ci as e ma ni fes ta ções da do en ça.
Parágrafo único. Para receber o atendimento
referido no in ci so II des te ar ti go o pa ci en te pre ci sa rá
estar ins cri to e fre qüen tar re gu lar men te o pro gra ma
de edu ca ção pre vis to no inciso I, obrigação dis pensada nos casos em que for diagnosticada a con dição de obe si da de mór bi da.
Art. 2º Fica a União au to ri za da a fi nan ci ar com
recursos do Orça mento da Se guridade Social a s
despesas decorrentes da im ple men ta ção des ta Lei.
Art. 3º A inob ser vân cia do dispos to nes ta
Lei por par te de ser vi dor pú blico con fi gu ra rá cri me de pre va ri ca ção e su je i ta rá o in fra tor às pe nalidades co minadas no art. 319 do Có di go Penal
Bra si le i ro.
Parágrafo único. O Mi nis tro de Esta do e os Secretários responsabilizados pelo descumprimento
das disposições desta Lei sujeitar-se-ão às pe na lidades previstas na Lei nº 1.079, de 10 de abril de
1959, por cometimento de crime de respon sa bi li dade, sem prejuízo das de ma is san ções ci vis, pe na is e
administrativas.
Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. –
Osmar Dias, Pre si den te –Se bas tião Ro cha, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA
LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950
De fi ne os cri mes de res pon sa bi li dade e regula o respectivo pro ces so de julgamento.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940
Có di go Pe nal.
....................................................................................
Prevaricação
Art. 319. Re tar dar ou de i xar de pra ti car, in de vidamente, ato de ofício, ou pra ti cá-lo con tra dis po sição ex pres sa de lei, para sa tis fa zer in te res se ou senti men to pes so al:
Pena – de tenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano, e mul ta.
....................................................................................
PARECER Nº 521, DE 2000
Da Co mis são de Edu ca ção, sobre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 109, de 1995,
de au to ria do Se na dor Pe dro Si mon, e as
Emen das nºs 1 e 2 – PLEN que “dispõe
sobre a outorga e renovação de concessão ou permissão para exploração de
serviços de radiodifusão so nora e de
sons e ima gens ”.
Re la to ra: Se na do raLu zia To le do
I – Relatório
Vem a exa me da Co mis são de Edu ca ção, o Proje to de Lei nº 109, de 1995, que “dis põe so bre a ou torga e re no va ção de con ces são ou per mis são para explo ra ção de ser vi ços de ra di o di fu são so no ra de sons
e ima gens”.
O Pro je to bus ca aper fe i ço ar os pro ce di men tos e
cri té ri os para a ou tor ga e re no va ção de ca na is de radi o di fu são so no ra e de sons e imagens (te le vi são).
De au to ria do Se na dor Pedro Si mon, o Pro je to
apresenta diversos núcleos normativos, gravitando
em tor no dos pro ce di men tos ati nen tes à ou tor ga e renovação de concessões e per mis sões de ca na is de
radiodifusão so no ra e de sons e ima gens. Entre esses nú cle os nor ma ti vos, des ta cam-se:
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1 – o es tabelecimento dos princí pi os
preconizados no art. 221 da Carta Magna
como cri té ri os de ava li a ção do de sem pe nho
da en ti da de para efe i tos da ou tor ga ou re novação;
2 – a atribuição de papel ativo a o
Conselho de Comunicação So cial, pre visto
o art. 224 da Consti tu i ção Fe de ral, na avali ação do desempenho das entidades con cessionárias;
3 – a cri a ção e nor ma ti za ção do sis tema público de radiodifusão, nos termos do
caput do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral;
4 – a atribuição ao Congresso Na ci onal da responsabilidade de apreciar todos
os atos de outorga e re no va ção de con cessões ou permissões de emissoras de rádio
e te le vi são, nos ter mos do art. 223 da Carta
Maior, inclusive os referentes aos serviços
de televisão por assinatura e te levisão por
cabo; e
5 – o condicionamento da validade
das trans fe rên ci as de con ces sões e permissões aprovadas pelo Poder Executivo à
apro va ção do Con gres so Na ci o nal.
A ma té ria es te ve à dis po si ção dos se nho res Sena do res, na se cre ta ria da Co mis são, para re ce bi mento de con tri bu i ções, não ten do sido emen da da no perío do re gi men tal.
Em ple ná rio fo ram ofer ta das duas emen das, de
au to ria dos Se na do res José Ro ber to Arru da e Élcio
Álvares.
II – Análi se
Dois de cre tos e uma lei vi e ram à luz do ce ná rio
jurídico na ci o nal, du ran te o pe río do de tra mi ta ção do
pro je to aqui ana li sa do, com a in ten ção de dis ci pli nar
o processo de con ces são de ca na is de radiodifusão
so no ra e de sons e ima gens. Os De cre tos são de nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995 e 2.108, de 24 de
de zem bro de 1996, am bos al te ran do dis po si ti vos no
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro vado pelo Decreto nº 52.795, de 1963. A Lei, de nº
8.977, de 6 de ja ne i ro de 1995, “dis põe so bre o Ser viço de TV a cabo, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
Des sas nor mas, para efe i tos do pro je to em análi se, in te res sa-nos, por mais re cen te e abran gen te, o
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, que
em nada pre ju di ca o PLS nº 109, de 1995. Ao con trário, en ten de-se que este, por tra ba lhar em sur pre en-
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den te con so nân cia com aque le, terá a pro pri e da de de
lhe aper fe i ço ar em mu i to o con te ú do.
Das Emen das de Ple ná rio
EMENDA Nº 1
A emen da ob je ti va su pri mir o art. 5º e seus in cisos, que veda a ou tor ga e re no va ção de ca na is de rádio e te le vi são para en ti da de que de te nham o con trole aci o ná rio de jor nal diá rio no mes mo Esta do ou Distri to Fe de ral; que con cen trem, no ter ri tó rio na ci o nal,
em região, Esta do ou Dis tri to Fe de ral, mais de 30%
da difusão da comunicação, por qualquer meio; ou
que, dire ta ou indiretamente, já detenham uma ou
mais concessões ou permissões de emis sora d e
mesmo tipo de frequência na mesma comu ni da de
em que estiverem pre ten den do ex plo rar o ser vi ço.
Argumenta o au tor que o ter mo mo no pó lio, a
que se re fe re a Cons ti tu i ção, apli ca-se ape nas a pri vilé gi os ex clu si vos, o que não ocor re com a ra di o di fusão, pois esta é ex plo ra da por sete ou oito gru pos distin tos. Daí a emen da su pres si va.
De fato, há per ti nên cia no con te ú do da emen da,
sendo inclusive ge ne ro sa no ter mo que uti li za, pois,
na ver da de, não se pode falar de mo no pó lio, mas de
oli go pó lio. Pre ten de mos, no en tan to, con si de ran do o
ní vel de ama du re ci men to do mer ca do bra si le i ro, e as
re a is pos si bi li da des do pre sen te pro je to de lei, aca tar
a emenda supressiva em pauta, vo tando pela sua
apro va ção.
EMENDA Nº 2
A se gun da emen da pre co ni za que as outorgas
para ex plo ra ção dos ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens se jam pre ce di das de pro ces so
se le ti vo, por meio de edi tal, de for ma a ga ran tir tra tamen to iso nô mi co aos seus par ti ci pan tes, ob ser va dos
os prin cí pi os da le ga li da de, da mo ra li da de, da im pessoalidade e da pu bli ci da de.
De pronto verifica-se a prejudicialidade da
emen da. Obser va-se que o con te ú do dela já se faz
contemplado no art. 10 e § 1º, do De cre to nº 52.795,
de 31 de outubro de 1963, na forma das alterações
ins ti tu í das pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro
de 1996, cujo tex to, para cla re za, se re pro duz, verbis:
Art. 10. A outorga para execução d o s
serviços de radiodifusão será precedida de
procedimento licitatório, observadas as dispo si ções le ga is e re gu la men ta res.
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§ 1º O processo de outorga, nos termos do edital, des tina-se a garantir trata mento isonômico aos participantes e observará os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da publicidade,
revelando-se, pois, dispensável, razão pela
qual voto pela sua re je i ção.
III – Voto da Re la to ra
Di an te do ex pos to, con si de ran do o ine gá vel mérito do PLS nº 109, de 1995, opi na mos pela sua aprova ção, es co i ma do do seu art. 5º, por for ça do aco lhimen to da Emen da de Ple ná rio nº 1, na for ma do seguin te subs ti tu ti vo:
EMENDA Nº 3-CE (SUBSTITUTIVO)
Dis põe so bre a ou tor ga e re no va ção
de concessão ou per missão para exploração de serviço de radiodifusão sonora
e de sons e ima gens.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pro ces so de ou tor ga e re no va ção de
con ces são ou per mis são para ex plo ra ção de ser vi ço
de radiodifusão sonora e de sons e imagens re ger-se-á pela pre sen te lei e le va rá em con ta os in teres ses, a con ve niên cia e as ne ces si da des ma i o res da
so ci e da de bra si le i ra.
Parágrafo único. Para os efe i tos des sa lei, considera-se:
I – Con ces são: au to ri za ção ou tor ga da pelo poder com pe ten te a en ti da de para exe cu ção de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ca ráter nacional ou re gi o nal;
II – Per mis são: au to ri za ção ou tor ga da pelo poder com pe ten te a en ti da de para exe cu ção de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens de ca ráter lo cal, in clu in do as re trans mis sões.
Art. 2º O pro ces so de ou tor ga e re no va ção de
con ces são ou per mis são para a exploração de ser viço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, além
das qualificações técnicas estabelecidas na le gis lação pertinente, obedecerá aos seguintes princípios,
nes ta or dem:
I – pre fe rên cia, res pe i ta dos os per cen tu a is a serem previstos no Plano Nacional de Dis tri bu i ção de
Ca na is de Rá dio e Te le vi são, às en ti da des cons ti tu ídas con for me es ta be le ci do no art. 3º, § 1º des ta lei;
II – pre fe rên cia às en ti da des que se com pro mete rem com ma i or tem po de di ca do à pro du ção cul tu ral,
edu ca ci o nal, ar tís ti ca e informativa;
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III – pre fe rên cia às entidades que demonstrem
ma i or ní vel de com pro mis so com os va lo res éti cos e
so ci a is da pes soa e da família;
IV – preferência às entidades que ofereçam
maiores fa cilidades de participação da população
como su je i to do pro ces so co mu ni ca ti vo.
§ 1º As em pre sas ha bi li ta das de ve rão en vi ar ao
Conselho de Co mu ni ca ção So ci al re la tó rio anual d e
sua programação, dis cri mi nan do ordens de gran deza, per cen tu a is e pro vi dên ci as to ma das para aten der
aos prin cí pi os a que se re fe re este ar ti go.
§ 2º O Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al cri a rá
Conselhos Regionais de Co municação Social, com
com pe tên cia re gi o nal a ser de fi ni da no res pec ti vo ato
de cri a ção, com a fi na li da de de au xi liá-lo.
Art. 3º Fica cri a do, nos termos do art. 223, caput, da Constituição Fe deral, o Sistema Pú blico de
Radiodifusão, as sim en ten di do aque le com pos to por
emissoras sem fins lucrativos, vol ta das para a in forma ção, edu ca ção, arte e cultu ra.
§ 1º So men te po de rão habilitar-se a ex plo rar o
ser vi ço de ra di o di fu são pú bli ca as en ti da des, cons titu í das sob o re gi me ju rí di co de fun da ção, nos ter mos
dos arts. 16, I, e 24 a 30, do Có di go Ci vil, que vi sem
ao de sen vol vi men to do indivíduo me di an te uma progra ma ção de qua li da de que pro mo va a edu ca ção, a
cul tu ra e o la zer.
§ 2º As fun da ções de que tra ta este ar ti go se rão
presididas por Conselho majoritariamente compos to
por re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil, es co lhi dos na
for ma es ta be le ci da pelo res pec ti vo es ta tu to das en tidades.
§ 3º O Conselho Diretor referido no parágrafo
anterior não po de rá in clu ir pes soa ju rí di ca de di re i to
pri va do e ca rá ter co mer ci al.
Art. 4º O Po der Pú bli co re ser va rá, obri ga to ri amen te, a todo mu ni cí pio, no Pla no Na ci o nal de Dis tribuição de Ca na is de Rá dio e Te le vi são, pelo me nos
uma fre qüên cia de ra di o di fu são so no ra e uma de radi o di fu são de sons e ima gens para ser explorada n a
modalidadepública.
Parágrafo único. O Po der Pú bli co preparará e
submeterá ao Congresso Na cional, anualmente, o
Pla no de Dis tri bu i ção de Ca na is de Rá dio e Te le vi são
que, ob ser van do a com ple men ta ri da de en tre os sis temas pri va do, pú bli co e es ta tal de ra di o di fu são, pre vistos na Constituição Federal, deverá estabelecer a s
pro por ções re ser va das a cada mo da li da de.
Art. 5º O Congresso Na cional apreciará todos
os atos de ou tor ga e re no va ção de con ces são ou permis são de emis so ras de rá dio e te le vi são, nos ter mos
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do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, in clu si ve os re feren tes aos ser vi ços de te le vi são por as si na tu ra e te levi são por cabo.
Art. 6º É ve da da a trans fe rên cia, di re ta ou in di reta, da con ces são ou per mis são du ran te o pe río do de
instalação da emis so ra, bem como an tes de de cor rido seis anos con ta dos da data de ex pe di ção do cer tifi ca do ou li cen ça para seu fun ci o na men to.
§ 1º As transferências de concessões ou per mis sões apro va das pelo Po der Exe cu ti vo, na for ma
da lei, se rão apre ci a das pelo Con gres so Na ci o nal em
re gi me de ur gên cia.
§ 2º Os atos que im pli quem ali e na ção ou one ração de pelo me nos dez por cen to do ca pi tal so ci al das
empresas de ra di o di fu são de ve rão ser le va dos ao conhe ci men to pú bli co e di vul ga dos no Diário Oficial da
União ou do es ta do onde se lo ca li zar a sede da empresa, no prazo de trinta dias, contados a par tir da
ocor rên cia do fato.
Art. 7º As entidades interessadas na execução
de serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima gens deverão comprovar recursos financeiros para
fa zer face ao cus to das ins ta la ções, dos equi pa mentos e da ma nu ten ção de suas ati vi da des pelo pe río do
de no ven ta dias.
Parágrafo único. A com pro va ção a que se re fe re
este ar ti go, es pe ci al men te a ori gem e o mon tan te dos
recursos, de ve rá ser fe i ta tam bém pe ran te o Con selho de Comu ni ca ção So ci al.
Art. 8º O Mi nis té rio Pú bli co fis ca li za rá o cum primen to do dis pos to nes ta lei.
Art. 9º Esta lei será regulamentada pelo Po der
Executivo.
Sala da Co mis são, 9 de maio de 2000. – Fre itas Neto, Pre si den te –Lu zia To le do, Re la to ra – Romeu Tuma – Ge ral do Cân di do (abstenção) – Ma rina Silva (abstenção) – Ger son Ca ma ta – Djalm a
Bes sa – Agne lo Alves – Se bas tião Ro cha – Geral do Althoff – José Fo ga ça – Osmar Dias – Lú cio
Alcân ta ra – Alva ro Dias – Luiz Este vão – Mo za rildo Ca val can ti – Jef fer son Pé res.
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I – preferência a fi na li da des edu ca ti vas, ar tís ticas, cul tu ra is e in for ma ti vas;
II – pro mo ção da cul tu ra na ci o nal e re gi o nal e es tí mulo à pro du ção in de pen den te que ob je ti ve sua di vul ga ção;
III – re gi o na li za ção da pro du ção cul tu ral, ar tís ti ca e
jor na lís ti ca, con for me per cen tu a is es ta be le ci dos em lei;
IV – respeito aos valores éti cos e so ciais da
pes soa e da fa mí lia.
....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos siste mas pri va do, pú bli co e es ta tal.
§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, §§ 2º e 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.
§ 2º A não-renovação da con ces são ou per missão dependerá de apro vação de, no mínimo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.
§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
Art. 224. Para os efe i tos do dis pos to nes te Ca pí tulo, o Con gres so Na ci o nal ins ti tu i rá, como ór gão au xi li ar,
o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, na for ma da lei.
....................................................................................
LEI Nº 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe so bre o Serviço de TV a
Cabo, e dá ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795, DE 31 DE
OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Ser viços de Ra di o di fu são.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

DECRETO Nº 1.720, DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1995

Art. 221. A pro du ção e a pro gra ma ção das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguin tes
princípios:

Altera dis positivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795(¹), de 31 de outu-
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bro de 1963, e modificado por disposições pos te ri o res.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108, DE 24 DE
DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795(¹), de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições pos te ri o res.
....................................................................................
Có di go Ci vil
LEI Nº 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916
Có di go Ci vil dos Esta dos Uni dos do Bra sil
....................................................................................
Art. 16 São pes so as ju rí di cas de di re i to pri va do:
1
2
I – As so ci e da des ci vis, re li gi o sas, pias, mo rais, ci en tí fi cas ou li te rá ri as, as as so ci a ções de uti li da de
3
pú bli ca e as fun da ções.
II – As so ci e da des mer can tis; 4
5
III – Os par ti dos po lí ti cos.
§ 1º As so ciedadesmencionadas no nº I só se
po de rão cons ti tu ir por es cri to, lan ça do no re gis tro geral (art. 20, § 2º), e re ger-se-ão pelo dis pos to a seu
respeito nes te Có di go, Par te Espe ci al.
§ 2º As so ci e da des mer can tis con ti nu a rão a reger-se pelo es ta tu í do nas leis co mer ci a is.
§ 3º Os partidos políticos re ger-se-ão pelo dispos to, no que lhes for apli cá vel, nos arts. 17 a 22 deste Có di go e em lei es pe cí fi ca. 6
....................................................................................
1
Art. 24. Para criar uma fun da ção, far-lhe-á o
seu instituidor, por escritura pública ou testamento,
do ta ção es pe ci al de bens li vres, es pe ci fi can do o fim a
que se des ti na, e de cla ran do, se qui ser, a ma ne i ra de
administrá-la.
Art. 25. Quando insuficientes para constituir a
fundação, os bens do a dos se rão con ver ti dos em tí tulos da dívida pú bli ca, se ou tra co i sa não dispuser o
ins ti tu i dor, até que, au men ta dos com os ren di men tos
ou no vas do ta ções per fa çam ca pi tal bas tan te.
Art. 26 Va le rá pe las fun da ções o Mi nis té rio Pú1
bli co do Esta do, onde si tu a das.
§ 1º Se estenderem a atividade a mais de um
Esta do, ca be rá em cada um de les ao Mi nis té rio Pú blico esse en car go.

MAIO 2000

§ 2º Apli ca-se ao Dis tri to Fe de ral e aos ter ri tó rios não cons ti tu í dos em Esta dos o aqui dis pos to quanto a es tes.
Art. 27. Aque les a quem o ins ti tu i dor co me ter a
aplicação do patrimônio, em ten do ciên cia do en cargo, formularão logo, de acor do com as suas bas e s
(art. 24), os es ta tu tos da fun da ção pro je ta da, sub metendo-os, em seguida, à aprovação da autoridade
competente.
Parágrafo único. Se esta lhe de ne gar, su pri-la-á
o juiz competente no Estado, no Distrito Fe deral o u
nos ter ri tó ri os, com os re cur sos da lei.
Art. 28. Para se po de rem al te rar os es ta tu tos da
fundação, é mister:
I – Que a re for ma seja de li be ra da pela ma i o ria
absoluta dos com pe ten tes para ge rir e re pre sen tar a
fundação.
II – Que não con tra rie o fim des ta.
III – Que seja apro va da pela au to ri da de com petente.
Art. 29. A minoria ven ci da na modificação dos
es ta tu tos po de rá, den tro em um ano, pro mo ver-lhe a
nu li da de, re cor ren do ao juiz com pe ten te, sal vo o di rei to de ter ce i ros.
Art. 30. Verificado ser nociva, ou impossível a
mantença de uma fun da ção, ou ven ci do o prazo d e
sua existência, o patrimônio, salvo disposição e m
con trá rio no ato consti tu ti vo, ou nos estatutos, será
in cor po ra do em ou tras fun da ções, que se pro po nham
a fins igua is ou se me lhan tes.
Parágrafo único. Esta verificação po derá ser
promovida ju di ci al men te pela minoria de que tra ta o
art. 29, ou pelo Mi nis té rio Pú bli co.
....................................................................................
DECRETO Nº 1.720, DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1995
Altera dis positivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo De cre to nº 52.795 (1), de 31 de ou tubro de 1963, e modificado por disposições pos te ri o res
O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição
decreta:
art. 1º Os artigos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 28,
29, 30, 32, 36 e 37 do Regulamento dos Ser vi ços de
Radiodifusão, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31
de ou tu bro de 1963, e mo di fi ca do por dis tor ções poste ri o res, pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:
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“Art. 10 As outorgas para exploração
dos serviços de radiodifusão se rão pre ce didas de pro ces so se le ti vo, por meio de edi tal,
observadas as disposições deste regulamen to e das nor mas per ti nen tes.
§ 1º O processo de outorga, nos termos do edital, des tina-se a garantir trata mento isonômico aos participantes e observará os princípios da legalidade, da moralida de, da im pes so a li da de e da publicidade.
§ 2º A decisão quanto à abertura d e
edital decorrerá de solicitação de interessado ou de iniciativa própria do Ministério das
Comunicações.
§ 3º Ha ven do ca nal dis po ní vel no correspondente plano de dis tri bu i ção de canais, o interessado deverá apresentar estudo
demonstrando a vi abilidade eco nômica do
empreendimento no local em que pretende
ex plo rar o ser vi ço.
§ 4º Não havendo ca nal disponível,
além do estudo mencionado no parágrafo
anterior, o in teressado deverá apresentar
de mons tra ti vo de viabilidade téc ni ca, ela bora do se gun do nor mas apro va das pelo Mi nistério das Comunicações, relativo à inclusão
de novo ca nal no cor res pon den te pla no de
distribuição, na localidade onde pre tende
ex plo rar o ser vi ço.
§ 5º A iniciativa do interessado n a
abertura de edital e a elaboração de estu dos relativos à viabilidade eco nômica do
empreendimento e à viabilidade técnica da
in clu são de ca nal no cor res pon den te pla no
não lhes as se gu ram qual quer direito ou vantagem sobre outros que, com ele, se candi da ta rem à ex plo ra ção do ser vi ço.
§ 6º O Ministério das Comunicações
não ela bo ra rá es tu do de viabilidade técnica
para exploração do serviço de radiodifusão
por so li ci ta ção de in te res sa dos, li mi tan do-se
a examinar aqueles men cionados n o § 4 º
des ta ar ti go.
§ 7º São con si de ra dos ti pos de ser vi ço
de radiodifusão os de onda média, curta,
tro pi cal, de fre quên cia mo du la da e os de televisão.
Art. 11 Os serviços de radiodifusão, a
fim de per mi tir, no edi tal, a ado ção de cri té rios de julgamento que melhor atendam ao
interesse público, são enquadrados conforme a seguir:
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I – Radi o di fu são So no ra
1 – Onda Tro pi cal..................Gru po A
2 – Onda Cur ta.......................Gru po A
3 – Onda Mé dia:
3.1 – Lo cal e re gi o nal.............Gru po A
3.2 – Na ci o nal.........................Gru po B
4 – Fre quên cia Mo du la da:
4.1 – Clas ses C e B (B1 e B2).Gru po A
4.2 – Clas se A (A1, A2, A3 e A4).Gru po B
4.3 – Clas se E (E1, E2 e E3)...Gru po C
––––––––––––
(1) Leg. Fed., 1963, pág. 1373

I I – Ra di o di fu são de Sons e Ima gens
1 – Clas se A e B.....................Gru po B .
2 – Clas se E............................Gru po C
§ 1º O en quadramento previsto nes te
ar ti go po de rá ser alterado por ato do Ministé rio das Co mu ni ca ções.
§ 2º Não será permitida a al te ra ção de
características do ser vi ço con ce di do, per miti do ou au to ri za do que re sul te em mo di fi cação do seu en qua dra men to, sal vo si tu a ções
em que a mo di fi ca ção vise a, ex clu si va mente, melhor atender à comunidade para a
qual o ser vi ço é des ti na do.
Art. 12 O Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
an tes de ini ci ar pro ces so de ou tor ga de concessão ou permissão para exploração de
serviços de radiodifusão, seja por solicitação de interessado ou por ação própria, se
entender necessário, de ter mi na rá a pu bli cação no Diá rio Ofi ci al da União, de con sul ta
pú bli ca pré via acer ca do ser vi ço pre ten di do.
Art. 13 O edital será elaborado pelo
Ministério das Comunicações, obser va dos,
no que e quando couber, dentre outros, os
seguintes elementos e requisitos ne ces sá rios à for mu la ção das pro pos tas para a ex plora ção do ser vi ço:
I – ser vi ço pro pos to;
II – valor ou valor mínimo da con cessão ou per mis são;
II – Icondições mínimas para pa gamen to pela ou tor ga;
I – Vta xa de atra ti vi da de para o cálcu lo
do va lor pre sen te;
V – tipo e características téc nicas d o
serviço;
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Vil – ocalidade onde será explorado o
serviço;
VII – ho rá rio de fun ci o na men to;
VIII – prazo da concessão ou permis são;
IX – re fe rên cia à regulamentação per tinente;
X – prazos para recebimento das pro postas;
XI – relação de documentos exigi dos
para a aferição da qualificação eco nômico-financeira, da ha bi li ta ção ju rí di ca e da regu la ri da de fis cal;
XII – quesitos e critérios para jul gamen to das pro pos tas;
XIII – pra zos e con di ções para in ter posi ção de re cur sos;
XIV – menção ex pressa quanto o ser vi ço vier a ser exe cu ta do em lo ca li da de si tua da na fa i xa de fron te i ra;
XV – nos casos de con ces são, mi nu ta
do respectivo contrato, contendo suas cláusu las es sen ci a is.
§ 1º O edi tal po de rá ser can ce la do por
falta de concorrentes e, a qualquer tempo,
por interesse da Administração, me diante
ato do Ministério das Comunicações.
§ 2º Não dependerá de edital a ou torga para execução de serviço de radiodifusão por pessoas jurídicas de direito público
in ter no e por en ti da des da Admi nis tra ção indireta, ins ti tu í das pe los Go ver nos estaduais
e mu ni ci pa is, nem a outorga para a execu ção do serviço com fins exclusivamente
educativos.
§ 3º A docu men ta ção re fe ren te aos in teressados na exe cu ção do ser vi ço men ci onado no parágrafo anterior será, no que
cou ber, a mesma pre vis ta para as en ti da des
que acorram ao edital, acrescidas das exigên ci as cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas.
Art. 14. O procedimento de outorga
terá início com a publicação de avi so no
Diário Oficial da União, que deverá conter
a in di ca ção do lo cal e as con di ções em que
os interessados poderão adquirir o tex to do
edi tal, bem as sim lo cal, a data e hora para
a apresentação das propostas para fins de
ha bi li ta ção e se le ção.
§ 1º O avi so de edi tal de ve rá ser pu blica do com an te ce dên cia de ses sen ta dias da
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data mar ca da para a apre sen ta ção das propostas.
§ 2º Qualquer modificação no edital
exige a mesma divulgação que foi dada ao
texto original, re abrindo-se o prazo inicialmen te es ta be le ci do, ex ce to quando, inquestionavelmente, a al teração não afetar a formu la ção das pro pos tas.
§ 3º A mes ma en ti da de ou as pesso as
que in te gram o seu qua dro so ci e tá rio e di retivo não poderão ser contempladas com
mais de uma ou tor ga do mes mo tipo de servi ço de ra di o di fu são na mes ma lo ca li da de.
Art. 15. Para habilitação exigir-se-á
aos in te res sa dos do cu men ta ção re la ti va a:
I – ha bi li ta ção ju rí di ca;
II – quali fi ca ção eco nô mi co-financeira;
III – re gu la ri da de fis cal; e
IV – nacionalidade e ou tras exi gên ci as
re la ci o na das com os só ci os e di ri gen tes.
§ 1º A documentação re lativa à ha bi lita ção ju rí di ca con sis ti rá em:
a) ato constitutivo e suas alterações,
devidamente registrados ou arquivados na
repartição competente, constando, dentre
seus objetivos, a execução de serviços de
radiodifusão, bem assim, no caso de soci eda de por ações, có pia da ata da Assem bléia
Geral que elegeu a diretoria e a re lação de
acionistas em que conste a quantidade, o
va lor e o tipo de ações de cada só cio;
b) comprovante de que obteve o as sentimento pré vio do ór gão pró prio, se a localidade, ob je to do edi tal, es ti ver si tu a da na
Fa i xa de Fron te i ra; e
c) declaração firmada pela direção da
pro po nen te de que:
1 – não possui a entidade auto ri za ção
para explorar o mesmo tipo de serviço, na
lo ca li da de ob je to do edi tal e que, caso venha a ser contemplada com a outorga, não
excederá os limites fixados no artigo 12 do
Decreto-Lei nº 236(²), de 28 de fevereiro de
1967; e
2 – ne nhum só cio in te gra o qua dro soci al de ou tra en ti da de exe cu tan te do mes mo
tipo de serviço de radiodifusão, na localidade ob je to do edi tal, nem de ou tras em pre sas
de ra di o di fu são, em mu ni cí pi os di ver sos, em
excesso aos limites fixados no artigo 12 do
De cre to-Lei nº 236/67.
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§ 2º A docu men ta ção re la ti va à qua li fica ção eco nô mi co-financeira con sis ti rá em:
a) balanço patrimonial e de mons trações contábeis do último exer cí cio so ci al, já
exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atu a li za dos por ín di ces ofi ci a is quando en cer ra dos há mais de 3 (três) me ses da
data de apre sen ta ção da pro pos ta;
b) documentos comprobatórios de
qualificação econômico-financeira para im plantar o serviço, com recursos pró pri os ou
decorrentes de ações adotadas de forma a
as se gu rar o fi nan ci a men to ne ces sá rio; e
c) cer tidão negativa de falência ou
concordata expedida pelo dstribuidor da
sede da pes soa ju rí di ca.
§ 3º A do cu men ta ção re la ti va à re gu lari da de fis cal con sis ti rá em:
a) pro va de ins cri ção no Ca das tro Ge ral de Con tri bu in tesCGC;
––––––––––––––
(²) Leg. Fed., 1967, pág. 553

b) prova de inscrição no cadastro de
con tri bu in tes, es ta du al ou mu ni ci pal, se houver, re la ti vo à sede de en ti da de;
c) pro va de re gu la ri da de à Se gu ri da de
So ci al e ao Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço – FGTS; e
d) pro va de re gu la ri da de para com as
Fazendas Federal, Estadual e Municipal da
sede da entidade, ou ou tra equi va len te, na
for ma da lei.
§ 4º Os documentos men ci o na dos nas
alíneas a e c, do § 2º e nas alí ne as e e d do
§ 3º não serão exi gidos das entidades no vas cri a das para con cor rer ao edital.
§ 5º A do cu men ta ção re la ti va aos só cios consistirá em prova de condição de bra sileiro nato ou naturalizado há mais de 10
(dez) anos,fe i ta me di an te cer ti dão de nas cimento ou casamento, certificado de reservis ta, tí tu lo de ele i tor, car te i ra pro fis si o nal ou
de identidade, ou comprovante de naturalização ou de reconhecimento de igualdade
de di re i tos ci vis, para os por tu gue ses.
§ 6º A documentação re lativa aos di rigen tes con sis ti rá em:
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a) pro va de con di ção de bra si le i ro nato
ou naturalizado há mais de 10 (dez) anos,
feita mediante qualquer dos documentos
pró pri os men ci o na dos no pa rá gra fo an te ri or;
b) cer ti dão dos car tó ri os Dis tri bu i do res
Cíveis e Criminais e do de Pro tes tos de Títu los, dos lo ca is de re si dên cia nos úl ti mos 5
(cinco) anos, bem assim das localidades
onde exerçam, ou hajam exercido, no mesmo perío do, ati vi da des eco nô mi cas;
c) prova do cumprimento das obri gações eleitorais, mediante documento forneci do pela Jus ti ça Eleitoral; e
d) de cla ra ção de que:
1 – não participam da di re ção de ou tra
executando o mes mo tipo de ser vi ço de radiodifusão, na localidade objeto do edital,
nem de outras entidades de ra diodifusão,
em Municípios di ver sos, em ex ces so aos limites fixados no art. 12 do Decreto-Lei n º
236/67; e
2 – não es tão no exer cí cio de man da to
eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargo ou função do qual decor ra foro es pe ci al.
§ 7º Os documentos mencionados n o
parágrafo anterior, com ex ce ção dos que tenham validade predeterminada e dos comprovantes de nacionalidade, de ve rão ser firmados, ex pedidos ou revalidados em data
não su pe ri or a 90 b(no ven ta) dias, an te ri ores à data de sua ex pe di ção.
§ 8º Será inabilitada a proponente que
deixar de apresentar qualquer dos documentos in dicados nos §§ 1º e 6º deste artigo, ou que, em os apresentando, não atendam às exi gên ci as do edi tal ou es te jam com
fa lhas ou in cor re ções.
§ 9º Ultra pas sa da a fase de ha bi li ta ção
das proponentes e abertas as propostas
não cabe ina bi li tá-las por mo ti vo re la ci o na do
com a habilitação, salvo por razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o
seu tér mi no.
Art. 16. As propostas se rão exa mi nadas, em con for mi da de com cri té ri os de pontuação para qualificação, observados os
percentuais máximas to mados em relação
ao to tal de pon tos pos sí ve is con for me aba-i
xo des cri tos:
a) par ti ci pa ção no qua dro so ci e tá rio da
entidade, com cotas ou ações com di re i to a
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voto de pes so as de gru pos de pes so as re sidentes e domiciliadas na localidade objeto
do edi tal – 15%;
b) tem po des ti na do a pro gra mas jor nalís ti cos e in for ma ti vos – 20%;
c) tem po des ti na do a servi ço no ti ci o so
– 20%;
d) prazo para iniciar a execução do
ser vi ço em ca rá ter de fi ni ti vo – 45%.
§ 1º Para o quesito indicado na alínea
d, deste artigo, a pontuação má xima será
atribuída à proposição de me nor valor e
para os demais quesitos será atribuída a
pontuação má xi ma às pro po si ções de ma i or
va lor, às pro po si ções re fe ren tes a cada quesito, diferente das melhores, os pontos se rão atri bu í dos de for ma proporcional.
§ 2º Considerando características es pecíficas do serviço, po derão ser previstos
no edi tal ou tros que si tos para fins de exa me
das propostas, cuja pontuação não deverá
ser superior à 20% do to tal de pon tos pos síve is. Nes te caso, as per cen ta gens má xi mas
indicadas neste artigo serão proporcionalmente reduzidas de modo a acomodar os
no vos que si tos.
§ 3º Em razão da pontuação obti da
pela en ti da de, con si de ra do o en qua dra mento do serviço, qua lificam-se as entidades
que ob ti ve rem, pelo me nos:
I – 50% do má xi mo de pon tos pos sí veis nos ser vi ços en qua dra dos no Gru po A;
II60% do máximo de pon tos pos sí ve is
nos ser vi ços en qua dra dos no Gru po B; e
III – 70% do máximo de pontos pos síve is nos ser vi ços en qua dra dos no Gru po C.
§ 4º As pro po nen tes qua li fi ca das se rão
selecionadas mediante a aplicação dos se guin tes cri té ri os de jul ga men to:
I – o maior número de pontos obti dos
na fase de qua lificação para serviços en quadrados no Gru po A, cujo va lor da ou torga será fi xa do em edi tal;
II – o ma i or re sul ta do da multiplicação
en tre o nú me ro de pon tos na fase de qua li fica ção e o nú me ro de pon tos re la ti vos ao valor proposto para pagamento pela outorga,
conforme § 5º deste ar tigo, para serviços
en qua dra dos no Grupo B;
III – o maior valor para pagamento pela
ou tor ga, para ser vi ços en qua dra dos no Gru po C.
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§ 5º Na si tu a ção pre vis ta no in ci so II, a
maior e ao menor valores p ropostos para
pagamento pela outorga serão atribuídos,
respectivamente, os pontos correspondentes à maior e à menor pontuações al can çadas en tre as entidades qua li fi ca das. Às demais propostas os pon tos serão atribuídos,
proporcionalmente e, em con for mi da de com
o edi tal.
§ 6º Será desclassificada a propos ta
que, para serviços referidos nos in ci sos II e
III, con ti ver ofer ta de pa ga men to de va lor infe ri or ao do mí ni mo fi xa do para a ou tor ga no
cor res pon den te edi tal.
§ 7º No caso de em pa te en tre duas ou
mais propostas, a seleção far-se-á, obrigato ri a men te por sor te io, em ato pú bli co, para
o qual to das as pro po nen tes se rão con vo cadas.
§ 8º O valor da outorga de concessão
ou permissão para explorar os serviços enquadrados no Grupo A será es tabelecido
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, de ven do
ser pago nas condições previstas em edit a l
e recolhido ao Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações – FISTEL.
§ 9º O valor da outorga de concessão
ou permissão para explorar os serviços enqua dra dos nos Gru pos B e C será o pro posto pela entidade vencedora, que deverá observar as condições mí nimas previstas em
edital, con cernentes, en tre ou tras, à carência, pra zos de pa ga men to, cri té rio de atu a lização financeira, multas e encargos de
mora, devendo ser recolhido pela entidade
ven ce do ra ao Fis tel.
§ 10. Para fins de comparação d a s
propostas de pa gamento, será considerado
o Valor Presente no caso de pagamento
parcelado, cal cu la do com base em taxa de
atra ti vi da de es ta be le ci da em edi tal.
§ 11. Do con tra to de con ces são ou da
por ta ria de per mis são cons ta rá, como con dição obrigatória na exe cução do serviço, o
cumprimento do indicado pela entidade vencedora nos itens de sua proposta, re lativos
às alí ne as do caput des te ar ti go, bem as sim
os pre ce i tos es ta be le ci dos no ar ti go 28.
§ 12. As ou tor gas a es ta dos e mu ni cípi os se rão de fe ri das me di an te atos de au torização pelo Presidente da República ou
pelo Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
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conforme com pe tên cia des te re gu la men to, e
serão formalizadas por meio de convênio a
ser fir ma do no pra zo de 60 (ses sen ta) dias."
“Art. 28. ................................................
..............................................................
3 – iniciar a execução do serviço, em
caráter de finitivo, no prazo má ximo de 36
(trin ta e seis) me ses, a par tir da vi gên cia da
outorga.
..............................................................
Art. 29. É prerrogativa do Presidente
da República ou torgar concessão à entidade ven ce do ra do edi tal.
Art. 30. Após deliberação do Con gresso Nacional, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, publicada em ato
competente, deverá ser assinado, no prazo
de 60 (ses sen ta) dias, o res pec ti vo con tra to
de con ces são.
Parágrafo único. O contrato será as sinado pelo dirigente da entidade e pelo Minis tro de Esta do das Co mu ni ca ções que, no
ato, representará o Pre sidente da República, devendo ser publicado em extrato no
Diário Oficial da União, pela concessionária, no prazo de 20 (vin te) dias, con ta do da
data de sua as si na tu ra."
“Art. 32. É prerrogativa do Mi nis tro de
Estado das Comu ni ca ções ou tor gar permissão à en ti da de ven ce do ra do edi tal.
Parágrafo único. A permissão entrará
em vigor após deliberação do Congresso
Nacional, nos ter mos do art. 223 da Cons titu i ção, pu bli ca da em ato com pe ten te."
..............................................................
“Art. 36. A partir da vi gên cia da ou torga a enti da de de ve rá ini ciar a exe cu ção do
ser vi ço, em ca rá ter de fi ni ti vo, no prazo máxi mo de 36 (trin ta e seis) me ses.
Art. 37. Os pra zos a que se re fe rem os
artigos 34, 35 e 36 deste Regu la men to são
improrrogáveis, sal vo se comprovada ocor rên cia de caso for tu i to ou de for ça ma i or."
Art. 2º Este decreto entra em vigor n a
data sua publicação. FERNANDO HENRI–
QUE CARDOSO – Sér gio Mot ta.
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DECRETO Nº 2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dis positivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e modificado por disposições
posteriores.
O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o ar ti go 84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção,
(2)
e ten do em vis ta o dis pos to na Lei nº 4.117 , de 27 de
(3)
agos to de 1962, e na Lei nº 8.666 , de 21 de ju nho de
1993, de cre ta:
Art. 1º Os ar ti gos 1º, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16,
do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro d e
1963, e mo di fi ca do por disposições pos te ri o res, passam a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 1º Os serviços de radiodifusão,
compreendendo a transmissão de sons (radi o di fu são so no ra) e a transmissão de sons
e ima gens (te le vi são), a se rem di re ta e li vremen te re ce bi das pelo pú bli co em ge ral, obedecerão aos preceitos da Lei nº 4.117, de
27 de agosto de 1962, do Decreto n º
52.026(4) , de 20 de maio de 1963, des te Regulamento e das normas baixadas pelo Ministério das Comunicações, observando,
quanto à outorga para execução desses
serviços, as disposições da Lei nº 8.666, de
21 de ju nho de 1993.
Parágrafo único. Os ser vi ços de ra di odifusão obedecerão, também, às normas
cons tan tes dos atos in ter na ci o na is em vi gor
e dos que no fu tu ro se celebrarem, referenda dos pelo Con gres so Na ci o nal."
“Art. 10. A outorga para exe cu ção dos
serviços de radiodifusão será precedida de
procedimento licitatório, observadas as dispo si ções le ga is e re gu la men ta res.
§ 1º O processo de outorga, nos termos do edital, destina-se a garantir tratamento iso nômico aos participantes e observará os princípios da legalidade, da moralida de, da im pes so a li da de e da publicidade.
§ 2º A decisão quanto à abertura d e
edital é de competência ex clu si va do Mi nisté rio das Co mu ni ca ções.
§ 3º Ha ven do ca nal dis po ní vel no cor respon den te pla no de dis tri bu i ção de ca na is, o interessado deverá submeter ao Ministério das
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Comunicaçõesestudodemonstrando a viabilida de eco nô mi ca do em pre en di men to na lo ca lida de em que pre ten de ex plo rar o ser vi ço.
§ 4º Não havendo ca nal disponível,
além do estudo mencionado no parágrafo
anterior o interessado deverá submeter ao
Ministério das Comunicações estudo demonstrativo de viabilidade téc nica, ela borado segundo normas vigentes, relativo à in clusão de novo canal no correspondente
plano de distribuição, na localidade onde
pre ten de ex plo rar o ser vi ço.
§ 5º A elaboração de es tu dos re la ti vos
à vi a bi li da de econômica do empreendimento e à viabilidade téc ni ca da in clu são de canal para uma determinada lo calidade, no
correspondente plano de distribuição, não
assegura ao inte res sa do qual quer di re i to ou
vantagem sobre outros que, com ele, se
candidatarem ao pro ces so de li ci ta ção para
a exe cu ção do ser vi ço.
§ 6º O Ministério das Comunicações
não ela bo ra rá es tu do de viabilidade técnica
para execução do serviço de radiodifusão
por so li ci ta ção de in te res sa dos, li mi tan do-se
a exa mi nar os es tu dos a ele apre sen ta dos.
–––––––––––
(1) Leg. Fed, 1963, pág. 1.373; (2) 1962, págs. 255 e 367; (3)
1993, pág; 421; 1994, pág. 911; (4) 1963, pág 481

§ 7º São considerados ti pos de ser vi ço
de radiodifusão os de onda mé dia, cur ta, tropi cal, de fre qüên cia mo du la da e de te le vi são.
Art. 11. Os serviços de radiodifusão, a
fim de permitir, no edi tal de li ci ta ção, a adoção de critérios de julgamento que melhor
atendam ao in teresse público, são enquadra dos con for me a se guir:
I – Ra di o di fu são Sonora:
1 – Onda Tropical................Grupo “A”
2 – Onda Cur ta....................Gru po “A”
3 – Onda Média:
3.1 – Lo cal Tro pi cal...............Gru po “A”
3.2 – Nacional ......................Gru po “B”
4 – Freqüên cia Mo du la da:
4.1 – Clas se C e B (B1 e B2)...Gru po “A”
4.2 – Clas se A (A1,A2,A3 e A4) Gru po “B”
4.3 – Clas se E (E1, E2, e E3)...Gru po “C”
II – Ra di o di fu são de Sons e Ima gens:
1 – Clas se A e B ..................Gru po “B”
2 – Clas se E .........................Gru po “C”
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§ 1º o enquadramento previsto nes te
artigo poderá ser alterado pelo Ministério
das Co mu ni ca ções.
§ 2º Não será permitida alteração d e
características do ser vi ço con ce di do ou permitido que resulte em modificação do seu
enquadramento, salvo situações em que a
modificação vise a, exclusivamente, melhor
atender à comunidade da loca li da de para a
qual o ser vi ço é des ti na do.
Art. 12. O Ministério das Co mu ni cações, antes de iniciar o procedimento licitatório para ou tor ga de con ces são ou permissão para exe cu ção de ser vi ços de ra di o di fusão, se en ten der ne ces sá rio, determinará a
publicação, no “Diá rio Ofi ci al da União, de
consultas públicas prévia acerca do serviço
pretendido.
Art. 13. O edital será elaborado pelo
Ministério das Comunicações, obser va dos,
dentre outros, os se guin tes ele men tos e requisitos necessários à formulação das propos tas para a exe cu ção do ser vi ço:
I – ob je to da li ci ta ção;
II – valor míni mo da outorga de conces são ou per mis são;
III – con di ções de pa ga men to pela outorga;
IV – tipo e características téc nicas d o
serviço;
V – lo ca li da de de exe cu ção do ser vi ço;
VI – ho rá rio de fun ci o na men to;
VII – prazo da concessão ou per missão;
VIII – re fe rên cia à re gu la men ta ção pertinente;
IX – pra zos para re ce bi men to das propostas;
X – san ções;
XI – relação de documentos exigi dos
para a aferição da qualificação econômico-financeira, da ha bi li ta ção ju rí di ca e da regu la ri da de fis cal.
XII – quesitos e critérios para jul gamen to das pro pos tas;
XIII – pra zos e con di ções para in ter posi ção de re cur sos;
XIV – men ção ex pres sa quan do o serviço vier a ser executado em localidades situ a da na Fa i xa de Fron te i ra;
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XV – nos casos de con ces são, mi nu ta
do respectivo contrato, contendo suas cláusu las es sen ci a is.
§ 1º É dispensável a licitação para ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fusão com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.
§ 2º A docu men ta ção re fe ren te aos in teressados na exe cu ção do ser vi ço men ci onado no parágrafo anterior será, no que
cou ber, a mes ma pre vis ta no ar ti go 15 des te
de cre to, acres ci das das exi gên ci as cons tantes de normas es pe cí fi cas.
Art. 14. O procedimento licitório terá
início com a publicação de avi so no Diário
Oficial da União, que deverá con ter a in dica ção do lo cal e as con di ções em que os interessados poderão obter o tex to do edi tal,
bem assim o local, a data e a hora para a
apresentação das propostas para fins de
ha bi li ta ção e jul ga men to.
§ 1º O avi so de edi tal de ve rá ser pu blica do com an te ce dên cia de ses sen ta dias da
data mar ca da para a apre sen ta ção das propostas.
§ 2º Qualquer mo dificação no edital
exige a mesma di vulgação que foi dada ao
texto original, re abrindo-se o prazo inicialmen te es ta be le ci do, ex ce to quan do, inquestionavelmente, a al teração não afetar a formu la ção das pro pos tas.
§ 3º A mes ma en ti da de ou as pesso as
que in te gram o seu qua dro so ci e tá rio e di retivo não poderão ser contempladas com
mais de uma ou tor ga do mes mo tipo de servi ço de ra di o di fu são na mes ma lo ca li da de.
Art. 15. Para habilitação, exigir-se-á
dos in te res sa dos do cu men ta ção re la ti va à:
I – ha bi li ta ção ju rí di ca;
II – quali fi ca ção eco nô mi co-financeira;
III – re gu la ri da de fis cal;
IV – na ci o na li da de e ou tras exi gên ci as
re la ci o na das com os só ci os e di ri gen tes.
§ 1º A do cu men ta ção re la ti va à ha bi lita ção ju rí di ca con sis ti rá em:
a) ato constitutivo e suas alterações,
devidamente registrados ou arquivados na
repartição competente, constando dentre
seus objetivvos a execução de serviços de
radiodifusão, bem assim, no caso de sociedade por ações, cópias da ata da assembléia ge ral que ele geu a di re to ria e a re la ção
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de acionistas em que conste a quanti da de,
o va lor e o tipo de ações de cada só cio;
b) comprovante de que obteve o assentimento prévio do órgão próprio se a localidade, ob je to do edi tal, es ti ver si tu a da na
Fa i xa de Fron te i ra;
c) declaração fir mada pela direção da
pro po nen te de que:
1 – não possui a entidade auto ri za ção
para executar o mesmo tipo de serviço, na
lo ca li da de ob je to do edi tal e que, caso venha a ser contemplada com a outorga, não
excederá os limites fixados no artigo 12 do
(5),
Decreto-Le nº 2.236
de 28 de fevereiro
de 1967.
2 – ne nhum só cio in te gra o qua dro soci al de ou tra en ti da de exe cu tan te do mes mo
tipo de serviço de radiodifusão, na localidade ob je to do edi tal, nem de ou tras em pre sas
de ra di o di fu são, em mu ni cí pi os di ver sos, em
excesso aos limites fixados no artigo 12 do
De cre to-Lei nº 236, de 1967.
§ 2º A do cu men ta ção re la ti va à qua li fica ção eco nô mi co-financeira con sis ti rá em:
a) balanço pa trimonial e de mons trações contábeis do último exer cí cio so ci al, já
exigíveis e a presentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada à sua substituição por
ba lan ce tes ou ba lan ços pro vi só ri os.
_________
(5) Leg. Fed., 1967, pág. 553.

b) certi dão negativa de falência o u
concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pes soa ju rí di ca.
§ 3º A do cu men ta ção re la ti va à regu lari da de fis cal con sis ti rá em:
a) prova de inscrição no Cadastro Geral de Con tri bu in tesCGC,
b) prova de inscrição no cadastro d e
con tri bu in tes, es ta du al ou mu ni ci pal, se houver, re la ti vo à sede da en ti da de;
c) prova de re gu la ri da de re la ti va à Seguridade So ci al e ao Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi çoFGTS;
d) prova de regularidade para com as
Fazendas Federal, Estadual e Municipal da
sede da entidade, ou outra equivalente, na
for ma da lei.
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§ 4º A do cu men ta ção re la ti va aos só cios consistirá em prova da condição de bra sileiro nato ou naturalizado há mais de dez
anos, fe i ta me di an te cer ti dão de nas ci men to
ou ca sa men to, cer ti fi ca do de re ser vis ta, tí tulo de ele i tor, car te i ra pro fis si o nal ou de identidade, ou comprovante de na tu ra li za ção ou
de reconhecimento de igual da de de di re i tos
ci vis, para os por tu gue ses.
§ 5º A documentação re lativa aos di rigen tes con sis ti rá em:
a) pro va da con di ção de bra si le i ro nato
ou naturalizado há mais de dez anos, feita
mediante qual quer dos do cu men tos pró pri os
men ci o na dos no pará gra fo an te ri or;
b) cer ti dão dos car tó ri os Dis tri bu i do res
Cí vis e Cri mi na is e do de Pro tes tos de Tí tulos, dos lo ca is de re si dên cia nos úl ti mos cinco anos, bem assim das localidades onde
exerçam, ou ha jam exer ci do, no mes mo perío do, ati vi da des econômicas;
c) prova do cumprimento das obri gações eleitorais, me diante documento forneci do pela Jus ti ça Eleitoral;
d) de cla ra ção de que:
1 – não participam da direção de outra
executante do mes mo tipo de ser vi ço de radiodifusão, na lo calidade objeto do edital,
nem de outras entidades de radiodifusão,
em Mu ni cí pi os di ver sos, em ex ces so aos limi tes fi xa dos no artigo 12 do De cre to-Lei nº
236, de 1967;
2 – não es tão no exer cí cio de man da to
eletivo que lhes assegure imunidade parla mentar ou de cargo ou função do qual de cor ra foro es pe ci al.
§ 6º Os documentos mencionados n o
parágrafo anterior, com ex ce ção dos que tenham validade pre determinada e dos comprovantes de nacionalidade, de ve rão ser firmados, ex pedidos ou revalidados em data
não superior a noventa dias, anteriores à
data de sua ex pe di ção.
§ 7º Será inabilitada a pro po nen te que
deixar de apresentar qualquer dos docu men tos in di ca dos nos §§ 1º a 6º deste arti go, ou que, em os apresentando, não atendem às exi gên ci as do edi tal ou es te jam com
fa lhas ou in cor re ções.
§ 8º Ultra pas sa da a fase de ha bi li ta ção
das proponentes e abertas as propos tas,
não cabe ina bi li tá-las por mo ti vo re la ci o na do
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com a ha bilitação, salvo em face de razão
de fatos supervenientes ou só conhecidos
após o seu tér mi no.
Art. 16. As propostas se rão exa mi nadas e julgadas em conformidade com os
quesitos e critérios estabelecidos neste artigo.
§ 1º Para a classificação das pro postas, se rão con si de ra dos os se guin tes que sitos:
a) Tempo destinado a programas jor na lís ti cos, edu ca ti vos e infor ma ti vos má xi mo
de quin ze pon tos;
b) tempo destinado a serviço no ti ci oso má xi mo de quin ze pon tos;
c) tem po des ti na do a pro gra mas cul tura is, ar tís ti cos e jor na lís ti cos a se rem pro duzi dos e ge ra dos na pró pria lo ca li da de ou no
Município à qual per ten ce a lo ca li da de ob jeto da ou tor ga má xi mo de trin ta pon tos;
d) prazo para início da execução d o
ser vi ço ob je to da ou tor ga, em cará ter de fi niti vo má xi mo de qua ren ta pon tos.
§ 2º Considerando características específicas do serviço, poderão ser previstos
no edi tal ou tros que si tos para fins de exa me
das propostas, cuja pontuação não deverá
ser superior a vinte pontos, situação em
que as pontuações es tabelecidas no § 1º
serão proporcionalmente re duzidas de
modo que seja man ti do o to tal de cem pontos.
§ 3º Para cada que si to, o edi tal de li cita ção es ta be le ce rá:
I – condição mínima ne cessária a ser
atendida;
II – critérios ob je ti vos para a gra da ção
da pontuação, ve dada a comparação entre
propostas.
§ 4º Somente se rão classificadas a s
propostas que, além de atenderem ao estabelecido no inciso Ido § 3º, obtiverem, pelos me nos, a se guin te pon tu a ção:
I – cinqüenta pon tos para os servi ços
en qua dra dos no Grupo “A”;
II – sessenta pon tos para os servi ços
en qua dra dos no Grupo “B”;
III – setenta pon tos para os servi ços
en qua dra dos no Gru po “C”.
§ 5º A classificação das propo nen tes
far-se-á de acordo com a média pon derada
da valoração ob tida pela aplicação do dis-
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pos to nos §§ 1º a 4º des te ar ti go e da va lora ção da pro pos ta de pre ço pela ou tor ga, de
acordo com os pesos preestabelecidos no
edi tal, ob ser va do o que segue:
I – o critério de gradação para a va loração do preço pela outorga será es tabelecido em edital, de modo obejtivo, ve dada a
comparação entre propostas, determinando
pon tu a ção má xi ma de cem pon tos;
II – para os serviços en quadrados n o
Grupo “A”, o peso relativo à valoração obti da pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do
§ 3º des te ar ti go pre pon de ra rá so bre o peso
relativo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço e pela
outorga;
III – para os serviços enquadrados n o
Grupo “B”, os pesos re lativos à valoração
obtida pela aplicação do dis pos to no in ci so
II do § 3º deste artigo e à valoração obtida
pelo pre ço pela ou tor ga se rão equi va len te;
IV – para os serviços enquadrados n o
Grupo “C”, o peso relativo à valoração obti da pelo preço pela ou torga preponderará
sobre o peso relativo à valoração obtida
pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do §
3º des te ar ti go.
§ 6º Será desclassificada a proposta
que contiver oferta de pagamento de valor
in fe ri or ao mí ni mo fi xa do em edi tal.
§ 7º No caso de em pa te en tre duas ou
mais pro pos tas, a se le ção far-se-á, por sorteio, em ato público, para o qual todas as
proponentes classificadas se rão con vocadas.
§ 8º O valor da outorga de concessão
ou permissão para exe cutar os serviços
será o proposto pela entidade vencedora,
que de ve rá ob ser var as con di ções mí ni mas
estabelecidas no edital objeto da licitação,
con cer nen tes, en tre ou tras, a ca rên cia, prazos de pagamentos, mul tas e encargos de
mora, devendo ser recolhido pela entidade
ven ce do ra ao Fis tel.
§ 9º Do contrato de concessão ou da
por ta ria de per mis são cons ta rá, como con dição obrigatória na exe cução do serviço, o
cumprimento do indicado pela entidade vencedora nos itens de sua proposta, re lativos
às alíneas do § 1º deste artigo, bem assim
os pre ce i tos es ta be le ci dos no ar ti go 28.
§ 10. As outorgas a Esta dos e Mu ni cípi os se rão de fe ri das me di an te atos de au to-
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rização pelo Presidente da República ou
pelo Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
conforme o caso, e serão for malizadas por
meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias."
Art. 2º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua publicação – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Sér gio Mot ta.
LEI Nº 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe so bre o Serviço de TV a
Cabo, e dá ou tras pro vi dên ci as
O Pre si den te da República,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu san ci o no a se guin te Lei:
CAPÍTULO I
Dos Obje ti vos e De fi ni ções
Art. 1º O ser vi ço de TV a Cabo obe de ce rá aos
preceitos da legislação de telecomunicações em vigor, aos des ta Lei e aos re gu la men tos ba i xa dos pelo
Po der Exe cu ti vo.
Art. 2º O Ser vi ço de TV a Cabo é o ser vi ço de tele co mu ni ca ções que con sis te na dis tri bu i ção de si nais de ví deo e/ou áu dio, a as si nan tes, mediante transpor te por me i os fí si cos.
Parágrafo único. Inclu em-se nes te ser vi ço a inte ra ção ne ces sá ria à es co lha de programação e outras aplicações pertinentes ao serviço, cujas con dições se rão de fi ni das por re gu la men to do Po der Executivo.
Art. 3º O Serviço de TV a Cabo é destinado a
pro mo ver a cul tu ra uni ver sal e na ci o nal, a di ver si da de
de fon tes, de in for ma ção, o la zer e o en tre te ni men to,
a plu ralidade política e o desenvolvimento social e
eco nô mi co do País.
Art. 4º O Ser vi ço de TV a Cabo será nor te a do
por uma po lí ti ca que de sen vol va o po ten ci al de in tegração ao Sistema Nacional de Telecomunicações,
va lo ri zan do a par ti ci pa ção do Po der Exe cu ti vo, do setor pri va do e da so ci e da de, em re gi me de co o pe ra ção
e com ple men ta ri e da de, nos ter mos des ta Lei.
§ 1º A for mu la ção da po lí ti ca pre vis ta no caput
des te ar ti go e o de sen vol vi men to do Ser vi ço de TV a
Cabo se rão ori en ta dos pe las no ções de Rede Úni ca,
Rede Pública, participação da sociedade, opera ção
pri va da e co e xis tên cia en tre as re des pri va das e das
concessionárias de telecomunicações.
§ 2º As nor mas e re gu la men ta ções, cuja ela bora ção é atri bu í da por esta Lei ao Po der Exe cu ti vo, só
serão baixadas após serem ou vidos os respectivos
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pareceres do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, que
de ve rá pro nun ci ar-se no pra zo de trin ta dias, após o
recebimento da consulta, sob pela de decurso de
prazo.
Art. 5º Para os efe i tos des ta Lei são ado ta das as
seguintes definições:
I – Con ces são – é o ato de ou tor ga atra vés do
qual o Po der Exe cu ti vo con fe re a uma pes soa ju rí di ca
de direito privado o direto de executar e ex plorar o
Ser vi ço de TV a Cabo;
II – Assi nan te – é a pes soa fí si ca ou ju rí di ca que
re ce be o Ser vi ço de TV a Cabo me di an te con tra to;
III – Con ces si o ná ria de Telecomunicações – é a
em pre sa que de tém con ces são para pres ta ção dos servi ços de te le co mu ni ca ções numa de ter mi na da re gião;
IV – Área de Pres ta ção do Ser vi ço de TV a Cabo
– é a área ge o grá fi ca cons tan te da ou tor ga de conces são, onde o Ser vi ço de TV a Cabo pode ser execu ta do e ex plo ra do, con si de ran do-se sua vi a bi li da de
eco nô mi ca e a com pa ti bi li da de com o in te res se pú blico, de acor do com cri té ri os de fi ni dos em re gu la men to
ba i xa do pelo Po der Exe cu ti vo;
V – Ope ra do ra de TV a Cabo – é a pes soa ju rí dica de di re i to pri va do que atua me di an te con ces são,
por meio de um con jun to de equi pa men tos e ins ta lações que pos si bi li tam a re cep ção, pro ces sa men to e
ge ra ção de pro gra ma ção e de si na is pró pri os ou de
ter ce i ros, e sua dis tri bu i ção atra vés de re des de sua
pro pri e da de ou não, a as si nan tes lo ca li za dos den tro
de uma área de ter mi na da;
VI – Pro gra ma do ra – é a pes soa ju rí di ca pro dutora e/ou fornecedora de progra mas ou pro gra mações au di vi su a is;
VII – Ca nal – é o con jun to de me i os ne ces sá ri os
para o es ta be le ci men to de um en la ce fí si co, óti co ou
radioelétrico, para a trans mis são de si na is de TV entre dois pon tos;
VIII – Ca na is Bá si cos de Uti li za ção Gra tu i ta – é
o con jun to in te gra do pe los ca na is des ti na dos à transmis são dos si nas das emis so ras ge ra do ras lo ca is de
TV em cir cu i to aber to, não co di fi ca dos e pe los ca na is
disponíveis para o serviço conforme o disposto nas
alí ne as a a g do in ci so I do art. 23 des ta lei;
IX – Canais Des tinados à Pres ta ção Even tu al
de Serviço – é o conjunto de canais destinados a
trans mis são e dis tri bu i ção en ven tu al, me di an te re mune ra ção, de pro gra mas tais como ma ni fes ta ções, pales tras, con gres sos e even tos, re qui si ta da por qualquer pes soa ju rí di ca;
X – Ca na is Des ti na dos à Pres ta ção Per ma nen te
de Serviço – é o Conjunto de canais destinado à
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transmissão e distribuição de programas e sinais a
as si nan tes, me di an te con tra to, de for ma per ma nen te,
em tem po in te gral ou par ci al;
XI – Ca na is de Li vre Pro gra ma ção da Ope ra dora – é o con jun to de ca na is des ti na do à trans mis são e
dis tri bu i ção de pro gra mas e si na is a as si nan tes, mediante con trato, em tempo in tegral ou parcial, n o s
qua is a ope ra do ra de TV a Cabo tem ple na li ber da de
de pro gra ma ção;
XII – Ca be çal – é o con jun to de me i os de ge ração, recepção, tratamento, transmissão de pro gramas e pro gra ma ções e si na is de TV ne ces sá ri os às
ati vi da des da ope ra do ra do Ser vi ço de TV a Cabo;
XIII – Rede de Trans por te de Te le co mu ni ca ções
– é o meio fí si co des ti na do ao trans por te de si na is de
TV e outros sinais de te lecomunicações, ultilizado
para in ter li gar o ca be çal de uma ope ra do ra de Ser viço de TV a Cabo a uma ou várias Re des Lo cais d e
Dis tri bu i ção de Si na is de TV e ao Sis te ma Nacional
de Te le co mu ni ca ções;
XIV – Rede Lo cal de Dis tri bu i ção de Si na is de
TV – é o meio fí si co des ti na do à dis tri bu i ção de si na is
de TV e, even tu al men te, de ou tros ser vi ços de te lecomunicações, que interligam os assinantes des te
serviço à Rede de Transporte de Telecomunicações
ou di re ta men te a um ca be çal, quan do este es ti ver no
âm bi to ge o grá fi co des ta rede;
XV – Rede Úni ca – é a ca rac te rís ti ca que se atribui às re des ca pa ci ta das para o trans por te e a dis tribu i ção de sinais de TV, vi san do a má xi ma co nec ti vida de e ra ci o na li za ção das ins ta la ções dos me i os fí sicos, de modo a ob ter a ma i or abran gên cia pos sí vel na
prestação integrada dos di ver sos ser vi ços de te le comunicações;
XVI – Rede Pú bli ca – é a ca rac te rís ti ca que se
atri bui às re des ca pa ci ta das para o trans por te e a distribuição de si na is de TV, uti li za do pela ope ra do ra do
ser vi ço de TV a Cabo, de sua pro pri e da de ou da concessionária de te lecomunicações, possibilitando o
aces so de qual quer in te res sa do, nos ter mos des ta lei,
mediante pré via con tra ta ção.
CAPÍTULO II
Da Com pe tên cia
Art. 6º Com pe te ao Poder Exe cu ti vo a outorga,
por con ces são, do ser vi ço de TV a Cabo, pelo pra zo
de quin ze anos, po den do ser re no va do por pe río dos
su ces si vos e igua is.
Art. 7º A concessão para ao Serviço de TV a
Cabo será dada ex clu si va men te a pes soa ju rí di ca de
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direito pri va do que te nha como ati vi da de prin ci pal a
prestação des te ser vi ço e que tenha:
I – sede no Bra sil;
II – pelo me nos cin qüen ta e um por cen to do capi tal so ci al, com di re i to a voto, per ten cen te a bra si le iros na tos ou na tu ra li za dos há mais de dez anos ou a
so ci e da de se di a da no País, cujo con tro le per ten ça a
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos.
Art. 8º Não po dem ha bi li tar-se à ou tor ga do Servi ço de TV a Cabo pes so as ju rí di cas que se en quadrem em qua is quer das se guin tes si tu a ções:
I – aque las que, já sen do ti tu la res de con ces são
do Ser vi ço de TV a Cabo, não te nham ini ci a do a opera ção do ser vi ço no pra zo es ta be le ci do nes ta lei ou
que se encontrem inadimplentes com a fiscalização
do Poder Executivo, ou tenham tido cassadas suas
con ces sões há me nos de cin co anos:
II – aque las das qua is faça par te al gum só cio ou
co tis ta que te nha per ten ci do aos qua dros so ci e tá ri os
de empresas enquadradas nas con di ções pre vis tas
no in ci so I des te artigo.
Art. 9º Para exer cer a fun ção de di re ção de empre sa ope ra do ra de TV a Cabo, a pes soa fí si ca não
poderá gozar de imunidade parlamentar ou de foro
especial.
Art. 10. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo. além do
disposto em outras partes desta lei, determinar o u
nor ma ti zar, de acor do com a con ve niên cia ou in te resse pú bli co:
I – os parâmetros téc ni cos de qua li da de e de sem pe nho da exe cu ção e ex plo ra ção do ser vi ço;
II – os requisitos para a integração, efe ti va ou
potencial, ao Sistema Nacional de Tele co mu ni cações, do ser vi ço de TV a Cabo e das re des ca pa ci tadas para os trans por tes de si na is de TV;
III – a fis ca li za ção do ser vi ço, em todo o Ter ri tório Na ci o nal;
IV – a re so lu ção, em pri me i ra ins tân cia, das dúvi das e con fli tos que sur gi rem em de cor rên cia da inter pre ta ção des ta lei e de sua re gu la men ta ção;
V – os cri té ri os le ga is que co í bam os abu sos de
po der eco nô mi co no Ser vi ço de TV a Cabo;
VI – o desenvolvimento do Serviço de TV a
Cabo em re gi me de li vre con cor rên cia;
VII – o estabelecimento de diretrizes para a
prestação do Ser vi ço de TV a Cabo que es ti mu lem e
in cen ti vem o de sen vol vi men to da in dús tria ci ne ma tográ fi ca na ci o nal e da pro du ção de fil mes, e de se nhos
ani ma dos, ví deo e mul ti mí dia no País.
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CAPÍTULO III
Da Ou tor ga
Art. 11. O iní cio do pro ces so de ou tor ga de conces são para o Ser vi ço de TV a cabo dar-se-á por ini cia ti va do Po der Exe cu ti vo ou a re que ri men to do Interessado.
Art. 12. Re co nhe ci da a con ve niên cia e a opor tuni da de de implantação do Ser vi ço de TV a Cabo preten di do, será pu bli ca do edi tal con vi dan do os in te ressa dos a apre sen tar suas pro pos tas na for ma de ter mina da em re gu la men to.
Art. 13. O pro ces so de decisão sobre ou tor gas
para o ser vi ço de TV a Cabo será de fi ni do em nor ma
do Po der Exe cu ti vo, que in clu í ra:
I – definição de documentos e pra zos que permitam a ava li a ção téc ni ca das pro pos tas apre sen tadas pe los in te res sa dos;
II – cri té ri os que per mi tam a se le ção en tre vá ri as
propostas apresentadas;
III – cri té ri os para ava li ar a ade qua ção da am plitu de da área de pres ta ção do ser vi ço, con si de ran do a
viabilidade econômica do em pre en di men to e a compa ti bi li da de com o in te res se pú bli co;
IV – um ro te i ro téc ni co para implementação de
audiência dos in te res sa dos de for ma a per mi tir compa ra ção eqüi ta ti va e isen ta das pro pos tas.
Art. 14. As con ces sões para ex plo ra ção do Servi ço de TV a Cabo não te rão ca rá ter de ex clu si vi da de
em ne nhu ma área de pres ta ção do ser vi ço.
Art. 15. As concessionárias de telecomunicações so men te se rão au to ri za das a ope rar Ser vi ço de
TV a Cabo na hi pó te se de de sin te res se ma ni fes to de
empresas privadas, caracterizado pela ausência d e
res pos ta a edi tal re la ti vo a uma de ter mi na da área de
prestação de serviço.
CAPÍTULO IV
Da Insta la ção do Serviço
Art. 16. A Rede de Trans por te de Te le co mu ni cações é de pri o ri da de da conces si o ná ria de te le co muni ca ções e será uti li za da para di ver sas ope ra ções de
trans por te de si na is de te le co mu ni ca ções, in clu si ve o
de si na is de TV.
Art. 17. A Rede Lo cal de Dis tri bu i ção de Si na is
de TV pode ser de pro pri e da de da con ces si o ná ria de
te le co mu ni ca ções ou da ope ra do ra de Ser vi ço de TV
a Cabo, de ven do, nes te úl ti mo caso, ser per mi ti da a
even tu al pres ta ção de ou tros ser vi ços pela con ces sio ná ria de telecomunicações.
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Parágrafo único. Os cri té ri os para a im plan ta ção
da Rede Lo cal de Dis tri bu i ção e da Rede de Transpor te de Te le co mu ni ca ções se rão de fi ni dos em re gula men to a ser baixado pelo Po der Exe cu ti vo.
Art. 18. Após re ce ber a ou tor ga, a ope ra do ra do
Serviço de TV a Cabo deverá adotar os seguin tes
procedimentos:
Ina insta la ção da Rede de Trans por te de Te le comunicações, a operadora do Serviço de TV a Cabo
de ve rá con sul tar a con ces si o ná ria de te le co mu ni cações, atu an te na área de presta ção de ser vi ço, so bre
a existência de infra-estrutura capaz de suportar a
execução de seu projeto, observados os seguin tes
critérios:
a) a con ces si o ná ria de tele co mu ni ca ções de verá res pon der à con sul ta da ope ra do ra de TV a Cabo,
no pra zo má xi mo de trin ta dias, in for man do-lhe em
que con di ções aten de rá os re qui si tos do pro je to que
embasou a concessão, devendo fazê-lo dentro das
se guin tes op ções, por or dem de pri o ri da de: rede existen te, rede a ser im plan ta da ou rede a ser cons tru í da
em par ce ria com a ope ra do ra de TV a Cabo;
b) em caso de res pos ta afir ma ti va, que res pe i te
os re qui si tos téc ni cos e de pra zos pre vis tos no pro je to
que embasou a concessão, a operadora de TV a
Cabo de ve rá uti li zar a rede da con ces si o ná ria de te lecomunicações;
c) den tro do pra zo an te ri or men te es ti pu la do, se
não hou ver res pos ta da con ces si o ná ria de te le co muni ca ções ou em caso de res pos ta ne ga ti va, ou ain da
na hi pó te se de com pro va do des cum pri men to dos requi si tos téc ni cos e pra zos por par te da con ces si o nária de te le co mu ni ca ções, a ope ra do ra de TV a Cabo
poderá instalar segmentos de rede, de acordo com
normas aprovadas pelo Poder Executivo, uti li zando-os ex clu si va men te para pres ta ção do Ser vi ço de
TV a Cabo;
d) os seg men tos de rede pre vis tos na alí nea ante ri or, para to dos os efe i tos, fa rão par te da Rede de
Transporte de Telecomunicações, devendo a ope rado ra do Ser vi ço de TV a Cabo pos si bi li tar, me di an te
contratação en tre as par tes, a uti li za ção des tes segmentos pela concessionária de telecomunicações,
em condições a serem regulamentadas pelo Poder
Executivo.
II – no que se re fe re às ne ces si da des da Rede
Lo cal de Dis tri bu i ção de Si na is de TV, a ope ra do ra de
TV a Cabo po de rá ins ta lá-la ou con sul tar a con ces si oná ria so bre seu in te res se em fa zê-lo, ob ser van do os
seguintes critérios:
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a) na hi pó te se de con sul ta à con ces si o ná ria de
telecomunicações,esta deve rá, no pra zo im pror ro gável de trin ta dias, in di car se tem in te res se ou pos si bi lida de de aten der às requisições do pro je to da ope rado ra do Ser vi ço de TV a Cabo e em que con di ções
isto pode ocor rer;
b) ca be rá à ope ra do ra de TV a Cabo de ci dir, em
qual quer hi pó te se, pela con ve niên cia da cons tru ção
de sua pró pria Rede Lo cal de Dis tri bu i ção ou pela utili za ção da Rede Local da con ces si o ná ria.
§ 1º As con ces si o ná ri as de te le co mu ni ca ções e
as ope ra do ras de TV a Cabo em pre en de rão to dos os
es for ços no sen ti do de evi tar a du pli ci da de de re des,
tan to nos seg men tos de Rede de Trans por te de Te leco mu ni ca ções como nos de Rede Lo cal de Dis tri bu -i
ção.
§ 2º A ca pa ci da de das Re des Lo ca is de Dis tri bui ção de Si na is de TV ins ta la das pela ope ra do ra de TV
a Cabo não utilizada para a pres ta ção des te ser vi ço
po de rá, me di an te ajus te pré vio e es cri to, ser uti li za da
pela con ces si o ná ria de te le co mu ni ca ções, atu an te na
re gião, para pres ta ção de ser vi ços pú bli cos de te le comunicações.
§ 3º No caso pre vis to no pa rá gra fo an te ri or, as
re des ou os seus seg men tos se rão so li ci ta dos, re mune ra dos e uti li za dos em con di ções a serem nor ma tiza das pelo Po der Exe cu ti vo.
§ 4º Será garantida à ope ra do ra do Ser vi ço de
TV a Cabo con di ção de aces so, no pon to de co ne xão
com a Rede Lo cal de Dis tri bu i ção de si na is de TV de
sua propriedade, às instalações da Rede de Transporte de Telecomunicações que atende a área de
prestação de ser vi ço, de modo a as se gu rar ple no desen vol vi men to das ati vi da des de im plan ta ção da quela rede e o aten di men to aos as si nan tes.
§ 5º Nas ampliações pre vistas no projeto que
embasou a concessão, no que respeita à ins ta la ção
de re des, a ope ra do ra de TV a Cabo de ve rá re no var o
pro ce di men to de con sul ta pre vis to nes te ar ti go.
Art. 19. As ope ra do ras do Ser vi ço de TV a Cabo
te rão um pra zo de de zo i to me ses, a par tir da data de
publicação do ato de outorga, para concluir a etap a
ini ci al de ins ta la ção do sis te ma e ini ci ar a pres ta ção
do serviço aos assinantes, em con for mi da de com o
pro je to re fe ren da do pelo ato de ou tor ga.
§ 1º O pra zo pre vis to no caput des te ar ti go pode rá ser pror ro ga do uma úni ca vez, por no máxi mo
doze me ses, se as ra zões apre sen ta das para tan to
fo rem jul ga das re le van tes pelo Po der Exe cu ti vo.
§ 2º O Poder Executivo regulamentará outras
con di ções re fe ren tes à ins ta la ção das re des e os pro-
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cedimentos téc ni cos a se rem ob ser va dos pe las concessionárias de telecomunicações e operadoras d o
Ser vi ço de TV a Cabo.
Art. 20. As concessionárias de telecomunicações e as ope ra do ras de TV a Cabo de ve rão ob ser var
rigorosamente os prazos e condições previstos n o
projeto de instalação de infra-estrutura adequada
para o trans por te de si na is de TV a Cabo, es pe ci almen te no que se re fe re aos in te res ses de in ves ti dores ou de par ce i ros, sob pena de res pon sa bi li da de.
Art. 21. As concessionárias de telecomunicações poderão estabelecer en tendimentos com as
ope ra do ras de TV a Cabo, ou ou tros in te res sa dos, visan do par ce ri as na cons tru ção de re des, e na sua utili za ção par ti lha da.
Parágrafo único. Quando o Serviço de TV a
Cabo for exe cu ta do atra vés de par ce ria, o Po der Execu ti vo de ve rá ser no ti fi ca do.
Art. 22. A con ces são para exe cu ção e ex plo ração de Ser vi ço de TV a Cabo não isen ta a ope ra do ra
do aten di men to às nor mas de engenharia re la ti vas à
instalação de ca bos e equi pa men tos, aber tu ras e escavações em lo gra dou ros pú bli cos, de ter mi na das pelos có di gos de pos tu ras mu ni ci pa is e es ta du a is, confor me o caso.
Parágrafo único. Aos es ta dos, mu ni cí pi os e en tidades de qualquer natureza, fi cam ve da das in ter ferên ci as na im plan ta ção das uni da des de ope ra ção do
Serviço de TV a Cabo, desde que observada, pela
ope ra do ra, a le gis la ção vigen te.
CAPÍTULO V
Da Ope ra ção do Ser vi ço
Art. 23. A ope ra do ra de TV a Cabo, na sua área
de prestação do serviço, deverá tor nar disponíveis
ca na is as seguin tes des ti na ções:
I – ca na is bá si cos de uti li za ção gra tu i ta:
a) canais destinados à dis tri bu i ção obri ga tó ria,
in te gral e si mul tâ nea, sem in ser ção de qual quer in forma ção, da pro gra ma ção das emis so ras ge ra do ras loca is de ra di o di fu são de sons e ima gens, em VHF ou
UHF, aber tos e não co di fi ca dos, cujo si nal al can ce a
área do Ser vi ço de TV a Cabo e apre sen te ní vel téc nico adequado, conforme padrões es ta be le ci dos pelo
Po der Exe cu ti vo;
b) um canal le gislativomunicipal/estadual, re ser va do para o uso com par ti lha do en tre as Câ ma ras
de Ve re a do res lo ca li za das nos mu ni cí pi os da área de
prestação do serviço e a Assem bléia Le gis la ti va do
res pe ti vo Esta do, sen do o ca nal vol ta do para a do cu-
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mentação dos trabalhos par lamentares, es pecialmen te a trans mis são ao vivo das ses sões;
c) um canal reservado para a Câ ma ra dos Deputados, para a do cu men ta ção dos seus trabalhos,
es pe ci al men te a trans mis são ao vivo das sessões;
d) um ca nal re ser va do para o Se na do Fe de ral,
para a do cu men ta ção dos seus tra ba lhos, es pe ci almen te a trans mis são ao vivo das ses sões;
e) um ca nal uni ver si tá rio, re ser va do para o uso
com par ti lha do en tre as uni da des lo ca li za das no Mu nicí pio ou Mu ni cí pi os da área de pres ta ção do ser vi ço;
f) um canal educativo-cultural reservado para
uti li za ção pe los ór gãos que tra tam de edu ca ção e cultura no governo federal e nos governos es tadual e
municipal com ju ris di ção so bre a área de pres ta ção
do ser vi ço;
g) um ca nal co mu ni tá rio aber to para uti li za ção
li vre por en ti da des não go ver na men ta is e sem fins lucrativos.
II – ca na is des ti na dos à pres ta ção even tu al de
serviço;
III – ca na is des ti na dos à pres ta ção per ma nen te
de ser vi ços.
§ 1º A programação dos canais previstos nas
alíneas c e d, do in ci so I des te ar ti go po de rá ser apresen ta da em um só ca nal, se as sim o de ci dir a Mesa
do Con gres so Na ci o nal.
§ 2º Nos períodos em que a pro gra ma ção dos
ca na is pre vis tos no inciso I deste ar tigo não estiver
ati va, po de rão ser pro gra ma das uti li za ções li vres por
entidades sem fins lucrativos e não-governamentais
lo ca li za das nos Mu ni cí pi os da área de pres ta ção do
serviço.
§ 3º As condições de recepção e distribuição
dos sinais dos canais bá sicos, previstos no inci so I
des te ar ti go, se rão re gu la men ta dos pelo Po der Executivo.
§ 4º As ge ra do ras lo ca is de TV po de rão, even tual men te, res trin gir a dis tri bu i ção dos seus si na is, previs ta na alí neaa, do in ci so I des te ar ti go, me di an te notificação ju di ci al, desde que ocor ra jus ti fi ca do mo ti vo
e en quan to per sis tir a ca u sa.
§ 5º Simultaneamente à res tri ção do parágrafo
anterior, a geradora local deve rá in for mar ao Poder
Executivo as ra zões da res tri ção, para as pro vi dên cias de di re i to, ca ben do apre sen ta ção de re cur so pela
operadora.
§ 6º O Poder Exe cutivo estabelecerá normas
so bre a uti li za ção dos ca na is pre vis tos nos in ci sos II e
III des te ar ti go, sen do que:
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I – se rão ga ran ti dos dois ca na is para as fun ções
pre vis tas no in ci so II;
II – trin ta por cen to dos ca na is tec ni ca men te disponíveis se rão uti li za dos para as fun ções pre vis tas
no in ci so III, com pro gra ma ção de pes so as jurídicas
não afi li a das ou não coligadas à operadora de TV a
Cabo.
§ 7º Os pre ços e as con di ções de re mu ne ra ção
das operadoras, referentes aos serviços pre vis tos
nos incisos II e III, deverão ser com pa tí ve is com as
prá ti cas usu a is de mer ca do e com os cus tos de opera ção, de modo a aten der as fi na li da des a que se destinam.
§ 8º A ope ra do ra de TV a Cabo não terá res ponsa bi li da de al gu ma so bre o con te ú do da pro gra ma ção
ve í cu la da nos ca nis re fe ri dos in ci sos I, II e III des te artigo, nem estará obrigada a fornecer infra-estrutura
para a pro du ção dos pro gra mas.
§ 9º O Po der Exe cu ti vo nor ma ti za rá os cri té ri os
téc ni cos e as con di ções de uso nos ca na is pre vis tos
nas alí nea a a g,des te ar ti go.
Art. 24. Exclu í dos os ca na is re fe ri dos nos in cisos I, II e III do ar ti go an te ri or os de ma is ca na is se rão
programados livremente pela operadora da TV a
Cabo.
Art. 25. Qualquer pessoa jurídica, no gozo de
seus direitos, es tará habilitada a contratar, jun to às
operadoras, a dis tri bu i ção de si na is de ví de os des tina dos à pres ta ção even tu al ou per ma nen te do Ser viço de TV a Cabo, pre vis tos nos in ci sos II e III do ar ti go
23, responsabilizando-se in te gral men te pelo con te údo das emis sões.
§ 1º Os ca na is des ti na dos à pres ta ção even tu al
ou permanente de ser vi ços se rão ofer ta das pu bli camen te pe las con ces si o ná ri as de TV a Cabo.
§ 2º Sem pre que a pro cu ra ex ce der a ofer ta, a
se le ção de in te res sa dos na uti li za ção dos ca na is previs tos nos in ci sos II e III do ar ti go 23 dar-se-á por de cisão da ope ra do ra, jus ti fi ca da men te, com base em crité ri os que con si de rem a ga ran tia do di re i to de ex pressão e o exer cí cio da li vre con cor rên cia, bem como a
ges tão de qua li da de e efi ciên cia eco nô mi ca da rede.
§ 3º Os con tra tos re fe ren tes à uti li za ção dos cana is pre vis tos nos in ci sos II e III do ar ti go 23 fi ca rão
dis po ní ve is para con sul ta de qual quer in te res sa do.
§ 4º Qu al quer pes soa que se sin ta pre ju di ca da
por prática da concessionária de telecomunicações
ou da ope ra do ra da TV a Cabo ou por con di ções que
im pe çam ou di fi cul tem o uso de ca na is ou do ser vi ço,
poderá representar ao Po der Exe cu ti vo, que de ve rá
apreciar o assunto no prazo má ximo de trinta dias,
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po den do con vo car au diên cia pú bli ca se jul gar ne cessário.
Art. 26. O acesso, como assinante, ao Servi ço
de TV a Cabo é assegurado a todos os que tenham
suas dependências lo ca li za das na área de pres ta ção do
serviço,mediante o pa ga men to pela ade são, e re mu nera ção pela disponibilidade e uti li za ção do ser vi ço.
§ 1º O pa ga men to pela ade são e pela dis po ni bili da de do Ser vi ço de TV a Cabo as se gu ra rá ao as sinan te o di re i to de aces so à to ta li da de dos ca na is bá sicos pre vis tos no in ci so I do art. 23.
§ 2º A in fra-estrutura ade qua da ao trans por te e
dis tri bu i ção de si na is de TV, na pres ta ção do ser vi ço
de TV a Cabo, de ve rá per mi tir, tec ni ca men te, a in di vidualização do aces so de as si nan tes a ca na is de terminados.
CAPÍTULO VI
Da Trans fe rên cia da Con ces são
Art. 27. A transferência de con ces são so men te
poderá ser requerida após o início da ope ração d o
Ser vi ço de TV a Cabo.
Art. 28. De pen de de pré via apro va ção do Po der
Exe cu ti vo, sob pena de nu li da de dos atos pra ti ca dos,
a trans fe rên cia di re ta do di re i to de exe cu ção e ex plora ção do Ser vi ço de TV a Cabo a ou tra en ti da de, bem
como a transferência de ações ou co tas a ter ce i ros,
quan do ocor rer ali e na ção de con tro le so ci e tá rio.
Art. 29. O Poder Executivo de ve rá ser in for mado, no prazo má ximo de sessenta dias, a partir d a
data dos atos pra ti ca dos, nos se guin tes ca sos:
a) quando o correr transferência de cotas ou
ações re pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al en tre co tis tas
ou só ci os e en tre es tes e ter ce i ros, sem que isto im plique trans fe rên cia do con tro le da so ci e da de;
b) quando houver au mento de capital so cial
com al te ra ção da pro por ci o na li da de en tre os só ci os.
CAPÍTULO VII
Dos Di re i tos e De ve res
Art. 30. A ope ra do ra de TV a Cabo po de rá:
I – transmitir sinais ou programas pro duzidos
por terceiros, edi tados ou não, bem como sinais o u
pro gra mas de ge ra ção pró pria;
II – co brar re mu ne ra ção pe los ser vi ços pres tados;
III – co di fi car os si na is;
IV – ve i cu lar pu bli ci da de;
V – co-produzir filmes na ci o na is, de produção
in de pen den te e, com a utilização de recursos de in-
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cen ti vos fis ca is pre vis tos na Lei nº 8.685(¹), de 20 de
ju lho de 1993, e ou tras le gis la ções.
Parágrafo único. O dis pos to no in ci so I des te arti go não exi me a ope ra do ra de TV a Cabo de ob ser var
a le gis la ção de di re i to au to ral.
Art. 31. A ope ra do ra de TV a Cabo está obri ga da a:
Ire a li zar a dis tri bu i ção dos si na is de TV em condi ções téc ni cas ade qua das;
–––––––––
(1) Leg. Fed., 1993, pág. 568

II – não re cu sar, por dis cri mi na ção de qual quer
tipo, o aten di men to a cli en tes cu jas de pen dên ci as este jam lo ca li za das na área de pres ta ção do ser vi ço;
III – ob ser var as nor mas e re gu la men tos re la tivos ao ser vi ço;
IV – exi bir em sua pro gra ma ção fil mes na ci o nais, de produção independente, de longa-metragem,
mé dia-metragem, cur ta-metragem e de se nho ani mado, con for me de fi ni do em re gu la men to a ser ba i xa do
pelo Poder Executivo, res guar da da a segmentação
das pro gra ma ções;
V – ga ran tir a in ter li ga ção do ca be çal à rede de
trans por te de te le co mu ni ca ções.
Art. 32. A concessionária de te le co mu ni ca ções
está obri ga da a re a li zar o trans por te de si na is de TV
em con di ções téc ni cas ade qua das.
Art. 33. São di re i tos do as si nan te do Ser vi ço de
TV a Cabo:
I – co nhe cer, pre vi a men te, o tipo de pro gra mação a ser ofe re ci da;
II – re ce ber da ope ra do ra de TV a Cabo os ser viços de instalação e manutenção dos equipa men tos
ne ces sá ri os à re cep ção dos si na is.
Art. 34. São de ve res dos as si nan tes:
I – pa gar pela as si na tu ra do ser vi ço;
II – zelar pelos equipamentos fornecidos pela
operadora.
Art. 35. Cons ti tui ilí ci to pe nal a in ter cep ta ção ou
re cep ção não au to ri za da dos si na is de TV a Cabo.
CAPÍTULO VIII
Da Re no va ção de Con ces são
Art. 36. É as se gu ra da à opera do ra do Servi ço de
TV a Cabo a renovação da concessão sempre que
esta:
I – te nha cum pri do sa tis fa to ri a men te as con dições da con ces são;
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II – ve nha aten den do à regulamentaçãodo Poder Exe cu ti vo;
III – con cor de em aten der as exi gên ci as téc nicas e eco no mi ca men te viá ve is para a sa tis fa ção das
ne ces si da des da co mu ni da de, in clu si ve no que se refe re à mo der ni za ção do sis te ma.
Parágrafo único. A renovação da outorga não
poderá ser negada por infração não comunicada à
operadora de TV a Cabo, ou na hi pó te se do cer ce amen to de de fe sa, na for ma des ta lei.
Art. 37. O Poder Executivo re gulamentará os
procedimentos para a re novação da concessão d o
Ser vi ço de TV a Cabo, os qua is in clu i rão con sul ta públi ca.
CAPÍTULO IX
Da Pro te ção ao Ser vi ço de Ra di o di fu são
Art. 38. O Po der Exe cu ti vo deve le var em con ta,
nos re gu la men tos e nor mas so bre o Ser vi ço de TV a
Cabo, que a ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens
é es sen ci al à in for ma ção, ao en tre te ni men to e à educa ção da po pu la ção, de ven do ado tar dis po si ções que
as se gu rem o con tí nuo ofe re ci men to do ser vi ço ao público.
Parágrafo único. As disposições mencionadas
neste artigo não devem impedir ou dificultar a livre
competição.
CAPÍTULO X
Das Infra ções e Pe na li da des
Art. 39. As pe nas apli cá ve is por in fra ção des ta
Lei e dos re gu la men tos e nor mas que a com ple mentam são:
I – ad ver tên cia;
II – multa;
III – cassação da concessão para execução e
ex plo ra ção do Ser vi ço de TV a Cabo.
§ 1º A pena de mul ta será apli ca da por in fra ção
de qualquer dispo si ti vo des ta Lei ou quan do a concessionária do Serviço de TV a Cabo não houver
cumprido, dentro do prazo es ti pu la do, qual quer exigên cia for mu la da pelo Po der Exe cu ti vo e será gra dua da de acor do com a in fra ção co me ti da, con si de radas a gra vi da de da fal ta, os an te ce den tes da en ti da de
faltosa e a re incidência específica, de acordo com
atos a se rem ba i xa dos pelo Po der Exe cu ti vo.
§ 2º Nas infrações em que, a juízo do Po der
Executivo não se jus ti fi ca a apli ca ção de mul ta, o infrator será advertido, considerando-se esta como
agra van te, na hi pó te se de inob ser vân cia de qualquer
ou tro pre ce i to des ta Lei.
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Art. 40. As pe nas de ad ver tên cia e mul ta se rão
aplicadas ten do em vis ta as cir cuns tân ci as em que foram co me ti das e agra va das na re in ci dên cia.
Art. 41. Fica su je i to a pena de cas sa ção da concessão a operadora que incidir nas seguintes in frações
I – de mons trar in ca pa ci da de téc ni ca, pelo des cumprimento das exigências le ga is quan to à exe cução dos ser vi ços;
II – demons trar in ca pa ci da de le gal;
III – demonstrar in capacidade eco nô mica-financeira;
IV – sub me ter o con tro le ou a di re ção da em presa a pes so as não qua li fi ca das no for ma des ta Lei;
V – transferir, sem prévia anuência do Poder
Exe cu ti vo, a qual quer tí tu lo e por qual quer ins tru mento, a con ces são para exe cu ção do ser vi ço ou o contro le da en ti da de ope ra do ra;
VI – não ini ci ar a ope ra ção re gu lar do ser vi ço no
prazo máximo de dezoito meses, pror rogável por
mais doze a contar da data da pu bli ca ção do ato de
outorga;
VII – interromper, sem jus ti fi ca ti va, a execução
total ou par ci al do ser vi ço por pra zo su pe ri or a trin ta
dias con se cu ti vos, sal vo quan do te nha ob ti do a au tori za ção pré via do Po der Exe cu ti vo.
Parágrafo úni co. A pena de cas sa ção só será
apli ca da após sen ten ça ju di ci al.
CAPÍTULO XI
Das Dis po si ções Tran si tó ri as
Art. 42. Os atu a is de ten to res de au to ri za ção do
Ser vi ço de Dis tri bu i ção de Si na is de TV por Me i os Físi cos – DISTV, re gu la do pela Por ta ria nº 250, de 13 de
de zem bro de 1989, do Mi nis tro de Esta do das Co municações, outorgadas até 31 de dezembro de 1993,
que ma ni fes ta rem for mal men te ao Mi nis té rio das Comunicações o seu enquadramento nas disposições
des ta lei te rão suas au to ri za ções trans for ma das em
concessão para execução e ex ploração do Servi ço
de TV à Cabo, pelo pra zo de quin ze anos, con ta do a
par tir da data da ou tor ga da con ces são.
§ 1º A manifestação de submissão às dis po sições des ta lei as se gu ra rá a trans for ma ção das au to riza ções de DISTV em con ces são para a pres ta ção do
Ser vi ço de TV a Cabo e de ve rá ser fe i ta no pra zo máxi mo e im pror ro gá vel de no ven ta dias, a par tir da data
da pu bli ca ção des ta lei.
§ 2º O Po der Exe cu ti vo, de pos se da ma ni fes tação de sub mis são às dis po si ções des sa lei, tal como
pre vê este ar ti go, ex pe di rá, no pra zo má xi mo e im-
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prorrogável de trinta dias, o cor res pon den te ato d e
ou tor ga da con ces são para a pres ta ção do Ser vi ço de
TV à Cabo.
§ 3º As au to ri za tá ri as do ser vi ço de DISTV que
ain da não en tra ram em ope ra ção e ti ve rem a sua auto ri za ção trans for ma da em con ces são do Ser vi ço de
TV a Cabo terá o pra zo má xi mo e im pror ro gá vel de
doze me ses para o fa ze rem, a con tar da data da publi ca ção des ta lei, sem o que te rão cas sa das li mi narmen te suas con ces sões.
Art. 43. A par tir da data de pu bli ca ção des ta lei,
asautorizatárias de DISTV, en quan to não for trans forma da a au to ri za ção em con ces são do Ser vi ço de TV
a Cabo, con for me pre vis to no ar ti go an te ri or, de ve rão
pros se guir na pres ta ção do ser vi ço em re des sub meti das às dis po si ções des ta lei.
Art. 44. Na im ple men ta ção das dis po si ções previstas nes ta lei, o Po der Exe cu ti vo terá o prazo d e
seis me ses para ba i xar to dos os atos, re gu la men tos e
normas ne cessárias, ou vido o pa re cer do Con se lho
de Co mu ni ca ção So ci al.
Art. 45. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pblicação.
Art. 46. Re vo gam-se as dis po si ções e con trá rio.
– FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Sérgio
Motta.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Expediente lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Pa trocínio) – Os
Projetos de Decreto Le gislativo nºs 107 a 109, de
2000, li dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos d o
art. 223, § 1º, da Constituição Fe de ral, e de acor do
com o art. 122, II, “b”, do Re gi men to Inter no, po de rão
re ce ber emen das, pelo pra zo de cin co dias úte is, peran te a Co mis são de Edu ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de
Lei da Câmara n.º 64, de 1999, que dispõe sobre a
pro du ção de clo ro e dá ou tras pro vi dên ci as, cu jos pareceres fo ram lidos anteriormente, fi cará pe rante a
Mesa, du ran te cin co dias úte is a fim de re ce ber emendas, nos termos do art. 235, II, ”d“, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Sobre a mesa ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tário em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.
São li dos os se guin tes:
OF. Nº CE/10/2000
Em 5 de maio de 2000
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Se nhor Pre si den te,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento
Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Excelên cia que esta Co mis são re je i tou, em re u nião re a lizada no dia de hoje, o Projeto de Lei do Senado nº
250, de 1999, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Luiz Este vão que, “Inclua-se o § 6º, ao art.
26 da Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996, que
”Estabelece as diretrizes e bases para a educação
nacional", para introduzir a par tir da quin ta sé rie, noções de Di re i to Pe nal".
Aten ci o sa men te. – Se na dor Fre i tas Neto, Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.
OF. Nº 35/00-PRES/CAS
Brasília, 10 de maio de 2000
Se nhor Pre si den te,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento
Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que
esta Comis são, em re u nião no dia de 3 de maio de
2000, apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 554, de 1999, que “Dis põe so bre a
obrigatoriedade da cirurgia de Gastrectomia Parcial
nos ca sos de obe si da de mór bi da, e dá ou tras pro vidências”, de autoria do Senador Luiz Estevão, nos
ter mos da Emen da Subs ti tu ti va nº 1-CAS. Sub me ti do
a tur no su ple men tar em 10 de maio e não re ce ben do
emen das por oca sião da dis cus são, o Subs ti tu ti vo foi
dado como definitivamente adotado, nos ter mos do
dis pos to no art. 284, do Re gi men to Inter no.
Atenciosamente, Se na dor Osmar Dias, Pre siden te da Co mis são de Assun tos So ci a is.
OF. Nº 37/00-PRES/CAS
Brasília, 11 de maio de 2000
Se nhor Pre si den te,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento
Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que
esta Comissão, em reunião no dia 10 de maio de
2000, em deci são ter mi na ti va, aprovou na íntegra o
Pro je to de Lei do Se na do nº 557, de 1999, que “Dispõe sobre o ressarcimento, pelo Sis te ma Úni co de
Sa ú de, dos gas tos com me di ca men tos de uso con tínuo in dis po ní ve is na rede lo cal do Sis te ma”, de au toria do Se na dor Arlin do Por to.
Aten ci o sa men te. – Se na dor Osmar Dias, Pre siden te da Co mis são de Assun tos So ci a is.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Com
re fe rên cia aos ofí ci os que aca bam de ser li dos, a Presidência co munica ao Plenário que, nos termos d o
art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o
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pra zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re curso, por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que
os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 250, 554 e 557, de
1999, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, sejam apre ci a dos pelo Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência recebeu o Ofício nº S/41, de 2000 (nº
9/2000, na ori gem), da Ou vi do ria da Agên cia Na ci onal de Telecomunicações – Anatel, encaminhando,
nos ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 45 da Lei nº
9472, de 16 de ju lho de 1997, o Re la tó rio re fe ren te ao
pe río do de agos to de 1999 a mar ço do cor ren te ano.
A matéria vai à Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Sobre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Secre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.
É lido o se guin te
REQUERIMENTO Nº 281, DE 2000
Se nhor Pre si den te,
Requeiro, nos ter mos do art. 255, in ci so II, alínea c, item 12, do Re gi men to Inter no, que a Men sagem nº 99/2000, que pro põe a au to ri za ção da con trata ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor equiva len te a até US$505,060,000.00 (qui nhen tos e cin co
milhões e sessenta mil dólares nor te-americanos),
entre a Re pública Federativa do Brasil e o Banc o
Internacional de Reconstrução e De sen vol vi mentoBIRD, des ti na da a fi nan ci ar o Pro gra ma de Re forma da Previdência So ci al/Se gun da Fase, no âm bi to
do Pro gra ma de Apo io Fi nan ce i ro ao Bra sil, seja enca mi nha da ao exa me da Co mis são de Assun tos Soci a is, além da de Assun tos Eco nô mi cos, cons tan te do
despacho inicial.
Justificação
A so li ci ta ção que ora fa ze mos é per ti nen te, posto que a men sa gem em apre ço visa autorizar o Gover no bra si le i ro a con tra ir ope ra ção de cré di to ex terna com o ob je ti vo de fi nan ci ar o Pro gra ma de Re forma da Pre vi dên cia So ci al/Se gun da Fase, ma té ria diretamente ligada à competência da Comissão d e
Assun tos So ci a is.
Sala das Ses sões, 19 de maio de 2000. – He lo í sa
Helena.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – O reque ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia oportunamente.

296

ANAIS DO SENADO FEDERAL

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que serão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Na bor Jú ni or.
São li dos os se guin tes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 145, DE 2000
Revoga dispositivos das Leis nº
8.245, de 18 de ou tu bro de 1991, e da Lei
nº 8.009, de 29 de mar ço de 1990.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Ficam re vogadas o art. 82 da Lei nº
8.245, de 18 de ou tu bro de 1991, e o in ci so VII do art.
3º da Lei nº 8.009, de 29 de mar ço de 1990.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data da sua publicação.
Justificação
Jus ta e le gí ti ma é a pos si bi li da de de se ope rarem as tran sa ções co mer ci a is cer ca das das ga ran tias que o mer ca do ofe re. Injus to, po rém, e ile gí ti mo,
é que se de i xe de re cor rer aos me i os pró pri os e, de
modo oblíquo postos nos contratos, coloque-se em
ris co a ha bi ta ção fa mi li ar.
Andou bem o legislador quan do fez pro mul gar
a Lei nº 8.009, de 1990, mas, ao contrário, dei xou
de con si de rar que a fa mi lia é a base da so ci e da de e
que as cri an ças e os côn ju ges in de fe sos não po dem
res pon der por ne gó ci os de ou trem, nem de vem ser
levados a se defenderem com embargos de ter ce iros por cul pa de uma con di ção que não lhes diz respeito.
Como, então, ex cluir-se da condição de bem
de família, inexecutável, o único imó vel, se a fi an ça
seque aproveita ao fiador? Como, por um viés pou co nítido para o cidadão, tornar executável esse
bem, exatamente por uma excepcionalidade legal?
O princípio da lei é a clareza, a anterioridade dos
pre ce i tos nela con ti dos, a co gên cia, pois é di ri gi da a
todos os ci da dãos. As ex ce ções, obli qüi da des e arma di lhas não de vem exis tir na nor ma ju rí di ca.
Na li ção de Nor ber to Bob bio, a má xi ma de que
a nin guém é dado des co nhe cer a lei tem sig ni fi ca do
mais pro fun do: a nin guém é dado ne gar a lei, isto, é,
conhecendo-a, opor-se ao cumprimento. Ora o le i go
que presta fi ança à locação nem sempre será ba charel em leis, ou o magistrado, o advogado, o pro motor de justiça; antes será alguém que, ao lançar
sua fi an ça no con tra to, des co nhe ce es tar pon do em
risco a única pro pri e da de, em que vive com sua fa mí lia, pela re nún cia à se gu ran ça da Lei nº 8.009, de
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1990, que protege da exe cu ção o bem de fa mí lia, exceto se, ainda que tacitamente, a ele renunciar, n a
for ma do in ci so VII do art. 3º, ou do art. 82, da Lei de
nº 8.245, de 91.
A proposta em tela visa redirecionar a fian ça
para o meio co mer ci al, por onde deve flu ir, sem atingir o bem de fa mí lia. Ao apro vá-las, os nos sos pa res
ilus tres de vem ter em men te que a ma i o ria da po pulação, quando chancela contratos de fiança lo ca tícia, não sabe que está renunciando à garantia legal
de sua pró pria mo ra da. Tam pou co sabe o que sig nifi ca ga ran tia de or dem e que, por ela, está as su mindo com sua fa mí lia, a res pon sa bi li da de por even tu al
dívida do locatário afiançado, por tempo in determinado.
Saiba-se, que de modo bi zar ro, no Bra sil, a garantia dada à locação de imóvel, pela fiança, ul trapas sa os li mi tes de tem po ex pres sos no con tra to origi nal, in de pen den te de nova ma ni fes ta ção da von tade do fiador, que sequer é ci entificado dos termos
adi ci o na is ou da pror ro ga ção da lo ca ção ori gi nal.
De modo ain da mais ex drú xu lo, no âm bi to dos
contratos de locação, de ixa-se de recorrer à fian ça
ban cá ria - que é o meio pró prio do sis te ma co mer cial _, com os seguros de locação ofe recidos pelos
agentes do comércio, e que não acarretam risc o s
além dos estri ta men te fi nan ce i ros, sem atingir o patrimônio úni co de famílias de boa-vontade ou, simplesmente,desinformadas.
São estas as ra zões, de or dem emi nen te mente so cial, que nos le vam a so li ci tar a apro va ção da
pre sen te pro pos ta.
Sala das Ses sões, 19 de maio de 2000. – Sena dor Car los Pa tro cí nio, PFL – TO.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991
Dispõe so bre as lo cações dos imóveis urbanos e os pro ce di men tos a elas
pertinentes.
....................................................................................
Art. 82. O art. 3º da Lei nº 8.009, de 29 de mar ço de
1990, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so VII:
“Art. 3º...............................................................
VII – por obri ga ção de cor ren te de fi an ça con cedi da em con tra to de lo ca ção."
LEI Nº 8.009, DE 29 DE MARÇO DE 1990
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Dispõe sobre a impenhorabilidade
do bem de fa mí lia.
....................................................................................
Art. 3º A im pe nho ra bi li da de é opo ní vel em qualquer pro ces so de exe cu ção ci vil, fis cal, pre vi den ciária, tra ba lhis ta ou de ou tra na tu re za, sal vo se mo vi do:
I – em razão dos cré di tos de tra ba lha do res da
própria re sidência e das respectivas contri bu i ções
previdenciárias;
II – pelo ti tu lar do cré di to de cor ren te do fi nan ci amen to des ti na do à cons tru ção ou à aqui si ção do imóvel, no li mi te dos cré di tos e acrés ci mos cons ti tu í dos
em fun ção do res pec ti vo con tra to;
III – pelo cre dor de pen são ali men tí cia;
IV – para co bran ça de im pos tos pre di al ou ter ritorial, taxas e contribuições de vidas em função d o
imó vel fa mi li ar;
V – para execução de hipoteca so bre o imó vel
ofe re ci do como ga ran tia real pelo ca sal ou pela en tida de fa mi li ar;
VI – por ter sido ad qui ri do com pro du to de cri me
ou para exe cu ção de sen ten ça pe nal con de na tó ria a
res sar ci men to, in de ni za ção ou per di men to de bens.
....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus tiça,
e Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 146, DE 2000
Altera o § 1º do art. 19 da Lei nº
6.001, de 19 de dezembro de 1973, que
“dis põe so bre o es ta tu to do ín dio”.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 1º do art. 19 da Lei nº 6.001, de 19 de
De zem bro de 1973, pas sa a vi go rar com a se guin te
redação:
“Art. 19. ................................................
..............................................................
§ 1º A demarcação promovida nos ter mos deste artigo, homologada pelo Presi dente da República, após aprovação pelo
Senado Fe deral, será registrada em livro
próprio do Serviço do Patrimônio da União
(SPU) e do registro imobiliário da comarca
da si tu a ção das ter ras.
Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua publicação.
Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Justificação
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A atividade de mar ca tó ria de que tra ta o caput
do art. 19 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro d e
1973, é re co nhe ci da pela ju ris pru dên cia como sen do
ato admi nis tra ti vo, pra ti ca do pelo Exe cu ti vo.
Por ou tro lado, o prin cí pio da le ga li da de es tri ta
(CF, art. 5º, II im põe que so men te a lei crie obri ga ção
de fa zer ou de não fa zer. Nes se sen ti do, o Po der Legislativo, sem dú vi da, pos sui com pe tên cia para de finir re gras con cer nen tes à de mar ca ção das ter ras indígenas.
O ato administrativo de demarcação de terras
en vol ve in te res ses e con fli tos que de vem ser ana li sados e pon derados, bus cando soluções que mi ni mizem os im pac tos e en vol vam a par ti ci pa ção de to dos
os entes envolvidos (indígenas, habitantes, go vernantes, po der legis la ti vo, co mu ni da de in ter na ci o nal,
etc.)
A fim de se evi tar abu sos ou ex ces sos pelo Poder Executivo apresentamos a presente proposta,
para per mi tir ao Se na do Fe de ral ana li sar o pro ces so
de de mar ca ção de áre as in dí ge nas.
O Se na do Fe de ral é Foro le gí ti mo para dis cu tir e
apre ci ar ma té ri as des sa na tu re za.
Para a apro va ção da me di da que pro po mos, espe ra mos con tar com o apo io dos no bres par la men tares.
Sala das Ses sões, 19 de maio de 2000. – Se nador MozarildoCavalcanti
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.001, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973
Dis põe so bre o Esta tu to do Índio.
TÍTULO III
Das Ter ras dos Índi os
CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Ge ra is
Art. 17. Re pu tam-se ter ras in dí ge nas:
I – as ter ras ocu pa das ou ha bi ta das pe los sil vícolas, a que se re fe rem os ar ti gos 4º, IV, e 198, da
Constituição;
II – as áre as re ser va das de que tra ta o Ca pí tu lo
III des te Tí tu lo;
III – as ter ras de do mí nio das co mu ni da des in díge nas ou de sil ví co las.
Art. 18. As ter ras in dí ge nas não po de rão ser obje to de ar ren da men to ou de qual quer ato ou ne gó cio
ju rí di co que res trin ja o ple no exer cí cio da pos se di re ta
pela co mu ni da de in dí ge na ou pe los sil ví co las.
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§ 1º Nes sas áre as, é ve da da a qual quer pes soa
es tra nha aos gru pos tri ba is ou co mu ni da des in dí genas a prá ti ca da caça, pes ca ou co le ta de fru tos, assim como de ati vi da de agro pe cuá ria ou ex tra ti va.
§ 2º (Ve ta do).
Art. 19. As ter ras in dí ge nas, por ini ci a ti va e sob
orientação do órgão federal de assistência ao índio,
serão administrativamente demarcadas, de acord o
com o processo estabelecido em de cre to do Poder
Executivo.
§ 1º A de mar ca ção pro mo vi da nos ter mos des te
artigo, homologada pelo Presidente da República,
será registrada em li vro pró prio do Ser vi ço do Pa trimô nio da União (SPU) e do re gis tro imo bi liá rio da comar ca da si tu a ção das ter ras.
§ 2º Con tra a de mar ca ção pro ces sa da nos ter mos des te ar ti go não ca be rá a con ces são de in ter di to
possessório, facultado aos interessados contra ela
re cor rer à ação petitória ou à de mar ca tó ria.
....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia -– de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 147, DE 2000
Revoga a Lei nº 7.170, de 14 de de zembro de 1983, que “define os crimes
con tra a se gu ran ça na ci o nal, a or dem polí ti ca e so ci al, es ta be le ce seu pro cesso e
julgamento e dá outras pro vidências”
(Lei de Se gu ran ça Na ci o nal)
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Re vo ga-se a Lei nº 7.170, de 14 de dezem bro de 1983.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua publicação.
Justificação
A ne fas ta Lei de Segurança Na ci o nal foi ela bora da no mo men to po lí ti co da aber tu ra len ta e gra du al,
em que inexistiam as liberdades democráticas ple nas, para substituir a si tuação jurídica criada pelo
AI-5. É a face cla ra e as su mi da de um re gi me que reje i ta ra a li ber da de e a de mo cra cia e te mia seu ad vento. Foi, por tan to, ges ta da den tro de um re gi me de exceção.
Absur da men te, ela vem sen do aven ta da por um
go ver no de mo cra ti ca men te ele i to para re pri mir mo vimentos sociais justos, porque buscam redefinir n o
Bra sil a ain da ir re sol vi da ques tão do la ti fún dio; le gí timos, por que apo i a dos pela opi nião pú bli ca e por di -
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ver sos se to res, in clu si ve dos po de res cons ti tu í dos; e,
aci ma de tudo, de se já ve is, por que é, afi nal, na plu ra lida de e no jogo aber to da dis pu ta en tre in te res ses e
de man das di ver sas que a de mo cra cia se sus ten ta e
se for ta le ce. De ve mos lem brar que não há de mo cracia sem a liberdade do dis sen so e que pos sí ve is exces sos po dem ser co i bi dos pela le gis la ção or di ná ria,
sem ape lar-se para le gis la ção ex cep ci o nal – mais do
que isso, uma ex cep ci o nal ne fas ta e liberticida.
Buscamos, com esse projeto, lançar as bases
para a ela bo ra ção de uma nova Lei de Se gu ran ça Naci o nal que ex clua a pos si bi li da de de seu uso para repri mir a pró pria so ci e da de que sus ten ta e le gi ti ma os
go ver nos e o re gi me de mo crá ti co.
Sala das Ses sões, 19 de maio de 2000. – Se nador Ro ber to Fre i re.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.170, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983
Define os cri mes con tra a se gu rança na ci o nal, a or dem po lí ti ca e so ci al, estabelece seu progresso e julgamento e
dá outrasprovidências.
....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 148, DE 2000
Extingue a prisão especial e dispõe
sobre o cumprimento de pena em dependên cia se pa ra da.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Ar. 1º O art. 295 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 e
ou tu bro de 1941, Có di go de Pro ces so Pe nal, pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 295 Serão recolhidos, quando sujeitos a
prisão antes de condenação definitiva, e cumpri rão
pena de de pen dên cia se pa ra da:
I – os mi nis tros de Esta do;
II – os governadores de Estados, d o
Distrito Fe deral e do Territórios, os secretári os de se gu ran ça os pre fe i tos mu ni ci pa is;
III – os ma gis tra dos;
IV – os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co;
V – os ofi ciais das For ças Armadas,
das po lí ci as mi li ta res e dos corpos de bombe i ros mi li ta res;
VI – os membros da po lícia fe deral e
da po lí cia ci vil dos es ta dos, do Dis tri to Fede ral e dos ter ri tó ri os;
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VII – os cidadãos que já tiverem exer cido efetivamente a fun ção de ju ra do, sal vo
quan do ex clu í dos da Lis ta Ge ral de Ju ra dos
por mo ti vo de in ca pa ci da de para o exer cí cio
da que la fun ção;
VIII – os cidadãos ou cidadãs, a cri tério da autoridade judiciária, quando o seu
recolhimento em prisões comuns ou a execução da pena em dependências pe nitenciá ri as co muns lhe tra ga ris co à vida ou à integridade física.
Art. 2º Re vo gam-se o De cre to-Lei nº 8.209, de
23 de novembro de 1945; a Lei nº 799, de 1º de se tembro de 1949; a Lei nº 2.860, de 31 de agos to de
1956; a Lei nº 3.313, de 14 de no vem bro de 1957; a
Lei nº 3.988, de 24 de no vem bro de 1961; o art. 40 da
Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965; a Lei nº
5.350, de 6 de no vem bro de 1967; a Lei nº 5.606, de 9
de se tem bro de 1970; o in ci so III do art. 19 da Lei nº
7.102, de 20 de ju nho de 1983; a Lei nº 7.172, de 14
de de zem bro de 1983, e o in ci so III do art. 44 da Lei
Complementar nº 80, de 12 de ja ne i ro de 1994.
Art. 3º O art. 135 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho
de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 135. O exer cí cio efe ti vo da fun ção
de con se lhe i ro cons ti tu i rá ser vi ço pú bli co rele van te e estabelecerá a presunção de ido ne i da de mo ral.”
Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua publicação.
Justificação
Numa so ci e da de de mo crá ti ca mo der na não há
cabimento para privilégios legais, mormente na Lei
Pe nal. Exis tem hoje, tras mi tin do na Câ ma ra dos Depu ta dos, al guns pro je tos que vi sam ex tin guir o be nefí cio da pri são es pe ci al. Entre tan to, sua abran gên cia
é mu i to mais re du zi da do que esta pro pos ta e em sua
maioria re fe rem-se ape nas aos por ta do res de di ploma do cursosuperior.
O art. 295 do Có di go de Pro ces so Pe nal – CPP
ga ran te o benefício da pri são es pe ci al an tes de conde na ção de fi ni ti va, e di ver sas leis ex tra va gan tes esten dem o mes mo be ne fí cio a de ter mi na dos gru pos de
ci da dãos. Pode ser o CPP uma lei há mu i to tem po em
vi gor (des de ou tu bro de 1941), esse ar ti go pre ci sa ser
atualizado em sua redação, ainda mais porque sua
exis tên cia le gi ti ma um pri vi lé gio in jus ti fi cá vel. Bus camos, por tan to, al te rar a le gis la ção no sen ti do de acabar com o be ne fí cio es pú rio da pri são es pe ci al.
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Enten de mos que a úni ca ra zão para a con cessão de pri são di ver sa da co mum, ou do cum pri men to
de pena em dependência separada nas instalações
penitenciárias co muns, seja a ga ran tia da vida ou da
integridade físi ca do preso ou condenado, qualquer
que seja sua clas se ou po si ção so ci al.
Por tan to, ex clu í mos do art. 295 da CPP os membros do Parlamento Na ci o nal, do Con se lho de Eco nomia Nacional das Assembléias Legislativas dos Estados, os di plo ma dos por qual quer das fa cul da des su pe rio res da Re pú bli ca, os mi nis tros de con fis são religiosa;
os mi nis tros do Tri bu nal de Con tas; os Ve re a do res; interventores de Esta dos ou Ter ri tó ri os; os ci da dãos inscri tos no “Li vro de Mé ri to” e os Se cre tá ri os de Esta do,
ex ce tu an do-se os Se cre tá ri os de Se gu ran ça Pú bli ca.
Em conseqüência das alterações que su ge rimos nesse artigo, tornam-se expletivas vá rias d a s
leis ex tra va gan tes para as qua is pro pu se mos re vo gação, as qua is be ne fi ci a vam as se guin tes ca te go ri as:
Ofi ci a is e Fis ca is de Vi gi lân cia, Vi gi lan tes-Chefes, Vigi lan tes-Ajudantes e Vi gilantes; Oficiais da Mari nha
Mercante Naci o nal; Di ri gen tes de entidades sindicais
e para o empregado no exercício de representação
profissional ou no car go da ad mi nis tra ção sindical;
servidores do Departamento Federal de Segu ran ça
Pública; pi lotos de aeronaves mercantes na cionais;
Ofi ci a is da Ma ri nha Mer can te; Juiz de Paz; Vi gi lan tes
e trans por ta do res de va lo res; pro fes so res de 1º e 2º
gra us; e Mem bros da De fen so ria Pú bli ca.
No art. 3º, alteramos a redação do art. 135 da
Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990, para su pri mir o
direito a pri são es pe ci al, até o jul ga men to de fi ni ti vo,
de Conselheiro Tutelar dos direito da criança e do
adolescente.
Com base nesses pressupostos, apresentamos
esta pro pos ta que, ob je ti van do aca bar com be ne fí ci os
injustificados e re a li zar os ajus tes as si na la dos, pre tende con tri bu ir para o apri mo ra men to da Lei Pe nal.
Sala das Ses sões, 19 de maio de 2000. – Se nador Ro ber to Fre i re.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3-10-1941
(Có di go de Pro ces so Pe nal)
....................................................................................
Art. 295. Se rão re co lhi dos a quar téis ou a pri são
es pe ci al, à dis po si ção da au to ri da de com pe ten te, quando su je i tos à pri são an tes de con de na ção de fi ni ti va:
*Sobre prisão es pecial: Decreto-Lei nº
8.209, de 23 de novembro de 1945 (Oficiais
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e Fiscais de Vigilância, Vigilantes-Chefes,
Vigilantes-Ajudantes e Vigilantes, quandos
se acharem em funções estritamente políticas); Lei nº 799, de 1º de se tem bro de 1949
(Oficiais da Ma ri nha Mer can te Nacional); Lei
nº 2.860, de 31 de agos to de 1956 *Di ri gentes de entidades sindicais e para o emprega do no exer cí cio de re pre sen ta ção pro fis sional ou no campo da administração sindi cal); Lei nº 3.313, de 14 de novembro de
1957 (Servidores do Departamento Fe de ral
de Segurança Pú bli ca, com exer cí cio de atividade es tritamente policial); Lei nº 3.988,
de 24 de no vem bro de 1961 (Pilotos de aero na ves mer can tes na ci o na is); Lei nº 4.878,
de 3 de dezembro de 1965 (Funcionários
Policiais Ci vis da União e do Distrito Federal); Lei nº 5.256, de 6 de abril de 1967 (localidades em que não houver estabelecimento adequado ao recolhimento dos que
tenham di reito a prisão especial); Lei n º
5.350, de 6 de novembro de 1967 (Funcioná ri os da Po lí cia Ci vil dos Esta dos e Territóri os Fe de ra is, ocu pan tes de car gos de ati vidade poli ci al); Lei nº 5.606, de 9 de setembro de 1970 (Ofi ci a is da Ma ri nha Mer can te);
Lei Complementar nº 35, de 14 de mar ço de
1979 (Juiz de Paz); Lei nº 7.102, de 20 de
ju nho de 1983 (Vi gi lan tes e Trans por ta do res
de Valores); Lei nº 7.172, de 14 de dezembro de 1983 (Pro fes so res de 1º e 2º gra us);
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Conselheiro Tu telar); Lei Complementar nº 75,
de 20 de maio de 1993 (Mem bros do Mi nistério Pú bli co) e Lei Com ple men tar nº 80, de
12 de janeiro de 1994 (Membros da Defenso ria Pú bli ca da União).
I – os mi nis tro de Esta do;
II – os go ver na do res ou in ter ven to res de Esta dos ou Ter ri tó ri os, o pre fe i to do Dis tri to Fe de ral, seus
respectivos secretários, os prefeitos mu ni ci pa is, os
ve re da do res e os che fes de Po lí cia;
**Inci so II com re da ção de ter mi na da pela Lei nº
3.181, de 11 de ju nho de 1957.
III – os membros do Parlamento Na cional, do
Conselho de Economia Nacional e das Assembléi as
Le gis la ti vas dos Esta dos;
*Vide art. 53, § 1º, da Constituição Federal de
1988.
IV – os ci da dãos ins cri tos no “Li vro de Mé ri to”;
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V – os ofi ci a is das For ças Arma das e do Cor po
de Bom be i ros;
VI – os ma gis tra dos;
VII – os diplomados por qualquer das fa cul dades su pe ri o res da Re pú bli ca;
VIII – os mi nis tros de con fis são re li gi o sa;
IX – os mi nis tros do Tri bu nal de Con tas;
X – os ci da dãos que já ti ve rem exer ci do efe ti vamen te a fun ção de ju ra do, sal vo quan do ex clu í dos na
lis ta por mo ti vo de in ca pa ci da de para o exer cí cio daque la fun ção;
XI – os de le ga dos de po lí cia e os guar das-civis
dos Esta dos e Ter ri tó ri os, ati vos e ina ti vos.
**Inciso XI acrescentado pela Lei nº 4.760, de
23 de agos to de 1965, e com re da ção de ter mi na da
pela Lei nº 5.126, de se tem bro de 1966.
....................................................................................
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 8.209, DE 23 DE
NOVEMBRO DE 1945(*)
Esten de aos ser vi do res que men ci ona, da Prefeitura do Distrito Federal, as
van ta gens do De cre to nº 17.905, de 27 de
fevereiro de 1945.
Art. 1º Os Oficiais e Fis ca is de Vi gi lân cia, Vi gilantes-Chefes, Vi gilantes-ajudantes e os Vi gilantes,
quando se acharem em funções estritamente po lí ticas, se rão re co lhi dos a quar téis ou à pri são es pe ci al,
à dis po si ção da au to ri da de com pe ten te, uma vez suje i tos à pri são an tes da con de na ção de fi ni ti va.
Art. 2º Re vo gam-se as disposições em con trário.
Rio de Ja ne i ro, 23 de no vem bro de 1945, 124º
da Inde pen dên cia e 57º da Re pú bli ca. – José Li nhares, A. de Sam pa io Do ria.
....................................................................................
________
(*) Pu bli ca do noDiá rio Ofi ci al da União, de 27 de no vem bro de
1945

....................................................................................
LEI Nº 799, DE 1º DE SETEMBRO DE 1949(*)
Modifica o art. 295 do Código d e
Pro ces so Pe nal
Art. 1º Aos ofi ci a is da Ma ri nha Mercan te Na ci onal, que já ti ve ram exer cí cio efe ti va men te as fun ções
de co man do, es ten de-se a re ga lia con ce di da pelo art.
295 do Có di go de Pro ces so Pe nal.
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Art. 2º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Rio de Ja ne i ro, 1º de se tem bro de 1949; 128º da
Inde pen dên cia e 61º da Re pú bli ca. –Eu ri co G. Du tra.
....................................................................................
__________
(*) Pu bli ca da no Diário Ofi ci al da União, de 3 de setembro de
1949. Vide Lei nº 5.606, de 9 de se tem bro de 1970

LEI Nº 2.860, DE 31 DE AGOSTO DE 1956(*)
Estabelece prisão especial para os
dirigentes de entidades sindicais e para
o em pre ga do no exer cí cio de re pre sen tação profissional ou no cargo de ad mi nistra ção sin di cal .
O Pre si den te da República,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º Te rão di re i to à pri são es pe ci al os di ri gentes de entidades sin di ca is de to dos os gra us e re presentativas de em pre ga dos, em pre ga do res, pro fis si ona is li be ra is, agen tes e traba lha do res au tô no mos.
Art. 2º O em pre ga do ele i to para a fun ção de repre sen ta ção pro fis si o nal ou para car go de ad mi nis tração sin di cal, quan do su je i to a pri são an tes de con denação definitiva, será recolhido a prisão es pecial à
disposição da au to ri da de com pe ten te.
Art. 3º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.
Rio de Ja ne i ro, 31 de agos to de 1956; 135º da
Independência e 68º da República. – Juscelino Ku bitschek.
....................................................................................
__________
(*) Pu bli ca da no Diário Ofi cial da União, de 3 de setembro de
1956

....................................................................................
LEI Nº 3.313, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1957(*)
Assegura aos Servidores do De partamento Federal de Segurança Pú blica,
com exercício de atividade estritamente
policial, pri são especial, apo sentadoria
aos vinte e cinco anos de serviço e promoção post mor tem.
Art. 1º Os servidores do De par ta men to Fe de ral
de Se gu ran ça Pú bli ca, que exer çam... (ve ta do)... ativi da de es tri ta men te po li ci al, te rão di re i to a:
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I – prisão es pe ci al no quar tel da cor po ra ção ou
re par ti ção em que ser vi rem;
II – aposentadoria com vencimentos integrais,
ao completarem 25 (vinte e cinco) anos de servi ço
(art. 191, § 4º, da Cons ti tu i ção Fe de ral).
§ 1º Em caso de pri são, os ser vi do res, de que
tra ta esta lei, ficarão à disposição do juí zo criminal
sob a res pon sa bi li da de da au to ri da de de sig na da pelo
Che fe de Po lí cia para custodiá-los.
§ 2º Para os efe i tos da apo sen ta do ria dos ser vido res, a que se re fe re esta lei, será com pu ta do apenas o tem po de ser vi ço em fun ção es tri ta men te po li cial, ... (ve ta do).
....................................................................................
Art. 3º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.
Rio de Ja ne i ro, 14 de no vem bro de 1957; 136º
da Independência e 69º da República. – Juscelino
Kubitschek.
__________
(*) Pu bli ca da noDiá rio Ofi ci al da União, de 16 de no vem bro de
1957

LEI Nº 3.988, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1961(*)
Estende aos pilotos de aeronaves
mercantes na ci o na is a re ga lia con ce di da
pelo art. 295 do Código de Processo Penal, que tra ta da pri são es pe ci al.
Art. 1º Aos pi lo tos de ae ro na ves mer can tes nacionais, que já ti ve rem exer ci do efe ti va men te as funções de comando, estende-se a regalia conce di da
pelo art. 295 do Có di go de Pro ces so Pe nal.
Art. 2º Esta Lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.
Bra sí lia, 24 de no vem bro de 1961; 142º da Indepen dên cia e 75º da Re pú bli ca. -João Gou lart.
___________
(*) Pu bli ca da noDiá rio Ofi ci al da União, de 24 de no vem bro de
1961

LEI Nº 4.878, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1965(*)
Dispõe so bre o Regi me Ju rí di co Pecu li ar aos Fun ci o ná ri os Po li ci a is Ci vis da
União e do Dis tri to Fe de ral.
..........................................................................
Art. 40. Pre so pre ven ti va men te, em fla gran te ou
em virtu de de pronúncia, o funcionário policial, en-
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quan to não per der a con di ção de fun ci o ná rio, per manen ce rá em pri são es pe ci al, du ran te o cur so da ação
pe nal e até que a sen ten ça tran si te em jul ga do.
§ 1º O funcionário policial nas con di ções des te
artigo ficará recolhido a sala es pecial da repartição
em que sir va, sob a res pon sa bi li da de do seu di ri gente, sen do-lhe de fe so exer cer qual quer ati vi da de fun cio nal, ou sair da re par ti ção sem ex pres sa au to ri za ção
do Ju í zo a cuja dis po si ção se en con tre.
§ 2º Publicado no Diário Oficial o de cre to de
de mis são, será o ex-funcionário en ca mi nha do, des de
logo, a es ta be le ci men to penal, onde per ma ne ce rá em
sala es pe ci al, sem qual quer con ta to com os demais
presos não sujeitos ao mesmo regime, e, uma vez
condenado, cum pri rá a pena que lhe te nha sido impos ta, nas con di ções pre vis tas no pa rá gra fo se guinte.
§ 3º Tran si ta da em jul ga do a sen ten ça con de natória, será o funcionário encaminhado a es ta be le cimen to pe nal, onde cum pri rá a pena em dependência
iso la da dos de ma is pre sos não abran gi dos por esse
regime, mas sujeito, como eles, ao mes mo sis te ma
dis ci pli nar e pe ni ten ciá rio.
§ 4º Ain da que o fun ci o ná rio seja con de na do às
pe nas aces só ri as dos itens I e II do art. 68 do Có di go
Pe nal, cum pri rá a pena em de pen dên cia iso la da dos
de ma is pre sos, na for ma do pa rá gra fo an te ri or.
**§ 4º acrescentado pela Lei nº 6.364, de 4 de
ou tu bro de 1976.
....................................................................................
Art. 73. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.
Art. 74. Re vo gam-se as dis po si ções em con trário. – H. Cas te lo Bran co.
__________
(*) Pu bli ca da no Diário Ofi ci al da União, de 6 de dezembro de
1965

LEI Nº 5.350, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1967(*)
Esten de aos fun ci o ná ri os da Polícia
Civil dos Estados e Territórios Federais,
ocupantes de cargos de atividade policial, o regime de prisão especial estabeleci do pela Lei nº 4.878, de 3 de dezembro
de 1965.
Art. 1º Fica es ten di do aos fun ci o ná ri os da Po lícia Civil dos Esta dos e Terri tó ri os Fe de ra is, ocu pantes de car gos de ati vi da de po li ci al, o re gi me de pri são
especial es ta be le ci do pela Lei nº 4.878, de 3 de de-
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zembro de 1965, em seu art. 40 e respectivos pa rágra fos, para os fun ci o ná ri os da Po lí cia Ci vil da União
e do Dis tri to Fe de ral.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua publicação.
Art. 3º Re vo gam-se as disposições em con trário. – A. Cos ta e Sil va
....................................................................................
LEI Nº 5.606, DE 9 DE SETEMBRO DE 1970(*)
Ou tor ga a re ga lia de pri são es pe ci al
aos ofi ci a is da Ma ri nha Mer can te.
O Pre si den te da República,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º É ex ten si va aos ofi ci a is da Ma ri nha Mercan te a re ga lia con ce di da pelo art. 295 do Có di go de
Processo Penal.
Art. 2º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.
Bra sí lia, 9 de se tem bro de 1970; 149º da Indepen dên cia e 82º da Re pú bli ca. – Emí lio G. Mé di ce.
__________
(*) Pu bli ca do noDiá rio Ofi ci al da União, de 10 de se tem bro de
1970. Vide Lei nº 799, de 1º de se tem bro de 1949

LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983(*)
Dispõe so bre se gurança para es tabelecimentos financeiros, estabelece
nor mas para cons ti tu i ção e fun ci o na men to
das empresas particulares que exploram
serviços de vigilância e de transporte de
va lo res, e dá ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................
Art. 19. É as se gu ra do ao vi gi lan te:
....................................................................................
III – pri são es pe ci al por ato de cor ren te do se vi ço;
....................................................................................
Art. 27. Re vo gam-se os De cre tos-Leis nº 1.034,
de 21 de ou tu bro de 1969, e nº 1.103, de 6 de abril de
1970, e as de ma is dis po si ções em con trá rio. – João
Figueiredo
LEI Nº 7.172, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983(*)
Outorga a regalia da prisão especial
aosprofessores do en si no de 1º e 2º gra us.
O Pre si den te da República.
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Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu san ci o no a se guin te Lei:
Art. 1º É ex ten si va aos pro fes so res do en si no de
1º e 2º Gra us a re ga lia con ce di da pelo art. 295 do Códi go de Pro ces so Pe nal, pos to em vi gor pelo De creto-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua publicação.
Art. 3º Re vo gam-se as disposições em con trário. – João Fi gue i re do.
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São li dos os se guin tes:
GABINETE DA LIDERANÇA DO PSDB
Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Presidência, os Senadores do PSDB que comporão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apreciar a seguin te Me di da Pro vi só ria:
MP Nº 1967-7

____________

Publicação DOU: 28-4-00

(*) Pu bli ca da noDiá rio Ofi ci al da União, de 15 de de zem bro de
1983

LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12-1-94
Art. 44. São prer ro ga ti vas dos mem bros da Defen so ria Pú bli ca da União:
I – re ce ber in ti ma ção pes so al em qual quer proces so e grau de ju ris di ção, con tan do-se-lhe em do bro
to dos os pra zos;
II – não ser pre so, se não por or dem ju di ci al es crita, salvo em fla gran te, caso em que a au to ri da de
fará imediata co municação ao Defensor Pú blico-Geral;
III – ser re co lhi do a pri são es pe ci al ou a sala de
Esta do-Maior, com di re i to de pri va ci da de e, após senten ça con de na tó ria tran si ta da em jul ga do, ser re co lhido em dependência se parada, no estabelecimento
em que ti ver de ser cum pri da a pena;

Assunto: Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a abrir ao
Orça men to da Se gu ri da de So ci al da União, em favor
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, cré di to ex tra ordinário no valor de R$240.000.000,00, para os fins
que es pe cí fi ca.
Tí tu lar: Luíz Pon tes
Suplente: Ro me ro Jucá
Bra sí lia, 17 de maio de 2000. – Se na dor Sérgio
Machado, Lí der do PSDB.
GABINETE DA LIDERANÇA DO PSDB
Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indico, em substituição à designação anterior,
os Se na do res do PSDB que com po rão à Co mis são
Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin te Me dida Pro vi só ria.
MP Nº 2017-1
Publi ca ção DOU: 18-2-00

LEI Nº 8.069, DE 13-7-90
....................................................................................
Art. 135. O exer cí cio efe ti vo da fun ção de conse lhe i ro cons ti tu i rá ser vi ço pú bli co re le van te, es ta belecerá presunção de ido ne i da de mo ral e as se gu ra rá
pri são es pe ci al, em caso de cri me co mum, até o julga men to de fi ni ti vo.
....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Os
pro je tos de lei do Se na do que aca bam de ser li dos serão pu bli ca dos e remetidos à Co mis são com pe ten te.
So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Secretário em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

Assunto: Acresce dispositivos à Lei nº 8.929,
de 22 de agos to de 1994, que ins ti tui a Cé du la de Produ to Ru ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.
Ti tu lar: Osmar Dias
Suplente: Lú dio Co e lho
Bra sí lia, 17 de maio de 2000. – Se na dor Sérgio
Machado, Lí der do PSDB.
OF. Nº 069/00-GLPFL
Brasília, 16 de maio de 2000
Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, solicito a subs ti tu i ção
do Se na dor José Jor ge pelo Se na dor Ge ral do Althoft,
como títular, na Comissão Parlamentar Mista d e
Inqué ri to des ti na da a apu rar, em todo o País, o ele vado cres ci men to de rou bo de car gas trans por ta das pelas em pre sa de trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os e
aquaviários.
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Aten ci o sa men te – Se na dorHugo Na po leão, Líder do Par ti do da Fren te Li be ral – PFL.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Há
ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do
Su plicy, pri me i ro ora dor ins cri to. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA(Blo co/PT – AC. Pro nun cia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocu po a tri bu na
para, ini ci al men te, ex por ao Se na do Fe de ral um ar tigo, que peço para cons tar nos Ana is des ta Casa, da
jornalistaTereza Cru vi nel, do jor nal O Glo bo, que recentemente fez uma aná li se so bre a pre sen ça do inte res se in ter na ci o nal no sen ti do da im plan ta ção de bioindústria na Amazôniabrasileira.
A jor na lis ta Te re za Cru vi nel ana li sa a pre sen ça
dos la bo ra tó ri os internacionais na pes qui sa dos produtos amazônicos de interesse medicinal e de in teres se co mer ci al de uma ma ne i ra ge ral no que diz respe i to à sa ú de hu ma na.
Ini ci al men te, fa rei a le i tu ra des se ar ti go e, pos teriormente, uma análise da situação em relação a o
Pro bem no que diz res pe i to à Ama zô nia bra si le i ra.
A lis ta da co bi ça
Falar no olho gordo es trangeiro sobre
a Amazônia virou coi sa de jurássicos. Fe char os olhos à cor ri da pelo do mí nio da bi otecnologia, num País cam peão em bi o di versidade como o Brasil, deve ser coisa de gigante adormecido, diz o Senador Tião Via na(PT-AC), examinando a lista dos sete laboratórios multinacionais que têm projetos
prontos para desenvolver pesquisas na re gião.
Antes de fa lar da co bi ça, vale re cor dar
o que so mos, em ter mos de na tu re za, de pois de tan tos ba lan ços so bre o que nos tor namos, em cultura, depois de 500 anos. O
Brasil é um dos 16 países classificados
como megadiversos pelo re la tó rio Con servation International, de 1997. É o primeiro
em diversidade de plan tas, pe ixes de água
doce e mamíferos; o se gundo na de anfíbios; e o terceiro na de répteis. Temos 55 mil
espécies ve getais, ou 22% do to tal co nhe cido do pla ne ta. E ainda 524 mamíferos, 517
anfíbios, 1.622 pás sa ros e 468 rép te is.
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Um pedaço do Éden para a pesqui sa
de princípios ativos para no vos me di ca mentos e cosméticos. Do veneno das cobras
vêm hoje os mais modernos anti-hipertensivos e imunodepressores. E a
Ama zô nia é o gran de ser pen tá rio do mundo.
Melhor ainda, lá as populações tradicionais
(índios, ca bo clos e pa ren tes mais pró xi mos
de Adão e Eva) dominam, desde antes, a
região. (...) O Ministério do Meio Ambiente
protela, es perando que o Con gres so vote a
lei de aces so à bi o di ver si da de, da Se na do ra
Marina Sil va (PT – AC). Mas outras autoridades do Governo, na área ”mais globalizante", lou vam o in teresse e o provável ingresso das multinacionais dos remédios na
Ama zô nia. No vos me di ca men tos se rão produzidos, di zem, e isso será bom para o
mun do e para nós. Em ter mos.
Os laboratórios não pen sam no mun do
quando pa tenteiam suas marcas. O SUS
gas ta mi lhões de dó la res pa gan do royalties
sobre me dicamentos de uso conti nu a do,
como os que são usados pelos por tadores
do HIV.
Se já houvesse a lei de acesso, eles
poderiam começar já, mas observando interdições. Por exem plo, não pa ten te ar o que
já é, para usar expressão que apreci am,
”pro pri e da de in te lec tu al“ de ín dios e popu lações tra di ci o na is.
Sr. Presidente, pas so, agora, à leitura do meu
pronunciamento, ana li san do a si tu a ção da bi o in dústria na Região Ama zô ni ca.
A pas sos lar gos, o Mi nis té rio do Meio Ambi en te
pre pa ra ter re no para im plan tar oPro bem da Ama zônia, Pro gra ma Bra si le i ro de Eco lo gia Mo le cu lar para
o Uso Sustentável da Bi odiversidade da Amazônia.
Tra ta-se de um pro je to es tra té gi co do Go ver no FHC,
sob o pre tex to de con tri bu ir para o de sen vol vi men to
da bi o in dús tria na re gião. Con for me in for ma ções colhi das jun to a téc ni cos am bi en ta lis tas, as in dús tri as liga das ao ramo dos cos mé ti cos, per fu ma ri as e far macêu ti cos já en ga ta ram suas mar chas para uma concor rên cia ra di cal na cor ri da por re cur sos ge né ti cos na
re gião.
Todo esse ce ná rio es ta ria per fe i to se não ti vésse mos a dis cu tir so bre as sun to de ur gen te re le vân cia
so bre a so bre vi vên cia e a so be ra nia dos brasileiros.
Sim, pois, quan do o Go ver no se apres sa em im plementar pla nos de ta ma nha im pli ca ção com o ganho
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fá cil de ca pi tal e com a ex pa tri a ção ile gí ti ma do sa ber
na ti vo dos nos sos ín di os, a so ci e da de bra si le i ra deve
abrir os olhos para a com pre en são éti ca, eco nô mi ca e
ecológica de toda a em pre i ta da bi o in dus tri al na Amazô nia.
Não se tra ta, aqui, em ab so lu to, de cri ti car a implementação do Probem. Mas, ao con trá rio, tra ta-se
de extrair-lhe um mínimo de racionalidade polí ti ca
den tro de um ci po al de con tra di ções em que o Go verno se vê metido. Se não, vejamos. Há pelo menos
dois anos desde que o Executivo remeteu ao Con gres so pro je to de lei re gu la men tan do o aces so a recur sos ge né ti cos e suas ga ran ti as de pa ten te a men to
aos po vos in dí ge nas. no en tan to, a Câ ma ra dos Depu ta dos, até hoje, não no me ou qua is quer de seus repre sen tan tes para com por a co mis são es pe ci al que o
apre cie de vi da men te. Isso se tra duz nos me i os po lí ticos como tí pi co en ga ve ta men to tá ci to. Ou seja, o Palá cio do Pla nal to não ace na com in te res se para uma
tra mi ta ção li ge i ra da ma té ria.
Ora, se a tra du ção da pa ra li sia le gis la ti va do Gover no em re la ção à bi o di ver si da de pode ser lida como
cla ro de sin te res se no as sun to, como ex pli car, en tão,
o súbito encaminhamento do Pro bem à sua re a li zação imediata? Temos que atentar, primeiramente,
para o fato de que tal pro je to in te gra o pro gra ma denominado ”Avança Bra sil“, considerado peça vital
dentro da filosofia de desenvolvimento do Governo
atu al. Por ou tro lado, pelo que a im pren sa co men ta,
em ano ele i to ral, há uma de ter mi na ção do Pa lá cio do
Pla nal to para que se in vis ta o má xi mo na ma te ri a li zação dos pro je tos vinculados ao ”Avan ça Bra sil“.
Com essa pre mis sa no ra ci o cí nio, não há como
fu gir a um sen ti men to de des con fi an ça com re la ção à
concretização do Probem. Embora se reconheçam
aspectos indiscutivelmente progressistas em seu
conteúdo, como é o caso do combate à pirataria d e
plan tas e co nhe ci men tos na ti vos, te me-se pe los atrope los a que pos sa es tar su je i to sem o am pa ro de uma
le gis la ção am bi en tal efe ti va. Na ver da de, re gis tra-se,
hoje, uma si tu a ção de ple no des man do, a fuga anu al
de cer ca de 20 mil ex tra tos da flo ra ama zô ni ca por força da pi ra ta ria. Re cen te men te, no Se mi ná rio so bre a
Amazônia e Defe sa Na cional, o Ministro do Meio
Ambiente de cla rou que se pre su me que a Co mu ni dade Eu ro péia es te ja mo vi men tan do mais de US$1 bilhão anu al men te em fun ção da bi o pi ra ta ria ama zô nica. Esse fato é lamentável e se agra va mais por não
ter ha vi do, até o mo men to, um con tro le de fi ni do das
autoridades brasileiras. Nesse contexto, o Probem
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po de ria cum prir uma mis são de tex to re gu la dor pro visó rio, mas ine vi tá vel, con tra ver go nho sa si tu a ção.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se gun do
o Ministério do Meio Ambi en te, a im ple men ta ção do
Pro bem se des do bra em cin co eta pas bá si cas, a saber: 1) im plan ta ção de sis te ma de co le ta de amos tras
de elementos de biodiversidade; 2) implantação d e
sis te ma de iden ti fi ca ção de prin cí pi os ati vos e de produ tos de ri va dos de in te res se co mer ci al; 3) im plan tação de sistema de absorção, desenvolvimento e
transferência de tecno lo gi as para ex tração, puri fi cação, en va sa men to e cer ti fi ca ção de qua li da de de produ tos; 4) im plan ta ção de sis te ma de do mes ti ca ção e
mul ti pli ca ção de espécies de in te res se co mer ci al; 5)
for ma li za ção de di ver sas mo da li da des de par ce ri as.
Se gun do seus ide a li za do res, o foco de atu a ção
do Pro bem se con cen tra ria na ob ten ção de produ tos
in dus tri a li za dos de alto va lor agre ga do e com po ten cial de mer ca do. Isso en vol ve ria, evi den te men te, o empre go in ten si vo de tec no lo gi as avan ça das e apro pri adas para o uso e a conservação da biodiversidade.
Pressupõe-se, igualmente, que o de senvolvimento
de bi o pro du tos de alto va lor agre ga do tem po ten ci al
para am pli ar a di ver si fi ca ção da estrutura produ ti va
da Ama zô nia bra si le i ra, para ge rar em pre go e ren da
para in du zir prá ti cas de cul ti vo, ma ne jo e uso ra ci o nal
de pro du tos flo res ta is não-madeireiros.
To da via – re pi to mais uma vez –, toda essa ra cionalidade programática se presta a uma empreitada
industrial em grande es cala, sem, no entanto, levar
em prévia consideração ques tões im prescindíveis,
envolvendo a regulamentação do aces so aos re cursos ge né ti cos e a ques tão da pro pri e da de in te lec tu al.
Isso se faz ain da mais pre men te em nos sa con tem poraneidade, na me di da em que se ad mi te que exis ta,
no bi li o ná rio mer ca do in ter na ci o nal das dro gas lí ci tas,
um esgotamento das fórmulas quími cas sin te ti za das.
Não é à toa, por tan to, que as gi gan tes mul ti na ci o na is
da in dús tria far ma cêu ti ca de mons tram ver da de i ro alvo ro ça men to com a pers pec ti va de ins ta la ção de labo ra tó ri os na Ama zô nia.
Pelo me nos três gi gan tes da área far ma cêu ti ca,
a bri tâ ni ca Gla xo Well co me, a su í ça No var tis e a norte-americana Merck, não es con dem in te res ses e ambi ções em implan tar la bo ra tó ri os na Ama zô nia o quanto an tes. Eles têm cons ciên cia de que o mon tan te de
in ves ti men to no se tor vai gi rar em tor no de US$250 a
US$400 mi lhões, o que, de sa í da, tira da con cor rên cia
qual quer na ni co na ci o nal com pretensões de míni ma
lu cra ti vi da de. E mais: eles sa bem que, ape sar da len tidão do pro ces so de des co ber ta de no vas dro gas, com
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base no mapeamento ge nético de microorganismos
ama zô ni cos, o re tor no fi nan ce i ro não fica aquém da faixa de US$1 bi lhão. As na ci o na is Bi o sin té ti ca, Eu ro farma, Val lé e Aché dis pu tam mo des ta fa i xa do mercado,
desprovidas de ex pres si va eu fo ria.
Do lado do se tor de cos mé ti cos e per fu ma ria,
três ou tras gran des mul ti na ci o na is des per tam para o
ne gó cio na Ama zô nia, na ex pec ta ti va de se va le rem
dos recursos biológicos para fins de exploração d e
novos produtos aromáticos. A Henkel, a Procter &
Gam ble e a Body Shopp en ca be çam a lis ta das bi o indús tri as já con tra ta das para usu fru í rem dos be ne fí cios do Pro bem. As na ci o na is O Bo ti cá rio, Na tu ra, Magana e Amazon Ervas igualmente se esforçam em
abocanhar o que restará do mer ca do de em be le zamento.
Ape sar de toda essa en gre na gem em mo vi mento, in sis to na tese de que va le ria mais a pena ao Bra sil
ver aprovada uma legislação ambientalista mais
abran gen te. Nes se sen ti do, uma agen da ma du ra que
re gu la men te o aces so aos re cur sos ge né ti cos con sisti ria, an tes de tudo, na de fi ni ção de uso sus ten tá vel,
soberania, propriedade, questões contratuais, re tribu i ção mo ne tá ria e não-monetária, trans fe rên cia e fixa ção de tec no lo gia e, por fim, pro te ção do co nhe cimen to in dí ge na. Di ver sos se to res po lí ti cos, aca dê micos, econômicos, de organizações e de co mu ni dades, aqui e em todo o mundo, debruçam-se sobre
essa pa u ta na bus ca de uma dis ci pli na pú bli ca obri gató ria e efi caz para tais ques tões.
As pro pos tas le gis la ti vas no Bra sil so bre a questão dos direitos das po pu la ções in dí ge nas e co mu nida des tra di ci o na is an dam a pas sos de tar ta ru ga. Neste exa to mo men to, há três pro je tos de lei tra mi tan do
pe los cor re do res do Con gres so Na ci o nal. O pri me i ro
é de ini ci a ti va do Se na do e con ta com a au to ria da Senadora Marina Silva e com substitutivo do Senador
Osmar Dias, que foi apro va do no Se na do Fe de ral em
no vem bro de 1998.
Nesse mesmo ano, em ju nho, o De pu ta do Ja ques Wagner apresentou, na Câmara dos De pu tados, um pro je to de lei so bre aces so, qua se idên ti co
ao pro je to do Se na do, e que ti nha ba si ca men te o objetivo de ace le rar o pro ces so po lí ti co na que la Casa.
Além disso, o Deputado aproveitou a oportunidade
para introduzir algumas modificações sugeridas por
organizações não-governamentais, não aceitas n o
subs ti tu ti vo do Se na dor Osmar Dias, relativas à pro pri e da de dos re cur sos ge né ti cos e ao pa pel das comu ni da des in dí ge nas na con ces são do aces so.
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Dois meses depois, o Poder Executivo fi nalmen te apre sen tou o seu pro je to, após vá ri os anos de
dis cus sões fe cha das no âm bi to do Gru po Inter mi niste ri al de Aces so a Re cur sos Ge né ti cos. A prin ci pal dife ren ça da pro po si ção go ver na men tal re si de na ra dicalidade da pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, que
ins ti tui o pa tri mô nio ge né ti co como bem da União, na
simplificação do processo de con ces são e na res trição aos di re i tos das co mu ni da des tra di ci o na is.
Os três projetos es tão na Câ ma ra dos De pu tados, onde a cri a ção de uma co mis são es pe ci al para
apre ci a ção de les em con jun to foi aprovada, mas ainda aguarda entrar em funcionamento. Não ca su almen te, po rém, até o iní cio de 2000, os par ti dos po lí ticos ain da não ha vi am no me a do seus re pre sen tan tes
para com por a co mis são. Re gi men tal men te, ca be rá
ao pro je to do Se na do ocu par a po si ção de tex to pa râme tro, por já ter sido apro va do em umas das Ca sas.
Trata-se apenas de uma prioridade re gimental, não
significando qual quer prevalência desse tex to. Segun do con sul to res da área, a ten dên cia mais pro vável é que sepro du za uma quar ta ver são, a par tir da solu ção das prin ci pa is con tro vér si as que aca ba mos de citar.
Qual o pro pó si to do Go ver no em atro pe lar a tramitação dos projetos no Congresso se não para impor, sem dis cus são, a sua vi são dis cri ci o ná ria so bre a
ma té ria? Pois, se hou ves se uma de mons tra ção mais
sé ria de so be ra nia e au to de ter mi na ção so bre a ins tala ção da bi o in dús tria na Ama zô nia, te nho con vic ção
de que os es for ços da Si tu a ção te ri am sido so ma dos
com os da Opo si ção num rit mo bem mais ace le ra do e
produtivo.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, do pon to
de vis ta da pro te ção às pa ten tes re la ti vas ao co nhe cimento acu mulado por nossos índios e caboclos, o
Bra sil pa re ce fin gir ig no rar o con te ú do de sua pró pria
legislação. Assim, por exem plo, a Re so lu ção nº 196,
de 1996, do Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, que tra ta
da regulamentação da bioética na pesquisa médica,
traz um ca pí tu lo de no mi na do ”Con sen ti men to Li vre e
Esclarecido“, que detalha com ri gores os pro ce dimen tos para o as sen ti men to pré vio de co mu ni da des
tra di ci o na is en vol vi das em investigações científicas.
Des tar te, ape sar de ain da não con sa gra do no texto
da Con ven ção so bre Di ver si da de Biológica em si, o
prin cí pio do con sen ti men to pré vio in for ma do das comu ni da des tra di ci o na is já se fir ma como bá si co no regi me da bi o di ver si da de para esse aspecto.
A exploração in dus tri al da biodiversidade para
fins econômicos não traz nenhuma no vi da de no ce-
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nário amazônico, se levarmos em conta sua apli cação em pequena escala. Na reserva extrativista d e
Ca ja ri, Ron dô nia, a pró pria WWF já ha via anun ci a do,
em 1997, a ina u gu ra ção de uma fá bri ca de be ne fi ci amen to de pal mi to de açaí in na tu ra. O pro je to vi sa va
ao desenvolvimento pro du ti vo por meio do uso susten tá vel de aça i za is, re pre sen tan do a imple men ta ção
de um mo de lo bem su ce di do de re ser va ex tra ti vis ta.
Se gun do os téc ni cos da WWF, a meta de cur to
pra zo se en qua dra den tro do de sen vol vi men to de opções de manejo sustentável dos recursos naturais,
com o fortalecimento institucional das cooperativas
me di an te tre i na men to em or ga ni za ção co mu ni tá ria e
em gerenciamento da qua li da de do pro du to. Bem se
vê que a con cep ção de ex plo ra ção in dus tri al dos recursos naturais ganha significado humanamente
mais rico quan do pla ne ja do e ge ren ci a do por in te resses ou tros que o lu cro, a pro du ti vi da de e a ex tor são.
E é jus ta men te por isso, di an te de mo de los tão
dís pa res de ex plo ra ção in dus tri al na Ama zô nia, que o
anún cio do Pro bem soa como pro je to algo confuso.
Se, de fato, o Go ver no do Pre si den te Fer nan do Henri que Car do so es ti ves se em pe nha do em um pro je to
ideal e democraticamente for mu la do, te ria apos ta do
suas fi chas po lí ti cas na que le apre sen ta do pela Se nado ra Ma ri na Sil va, que tra duz com mu i to mais le gi ti midade e verdade o interesse e a soberania do povo
ama zô ni co e bra si le i ro.
O PLS nº 306/95, de au to ria da Se na do ra Ma rina Sil va, deve ser a bús so la a ori en tar uma dis cus são
so bre a im ple men ta ção, ou não, de um pólo bi o in dustri al na Ama zô nia. Sem dú vi da, so bre a abran gên cia
de aces so a re cur so ge né ti co, sua am pli tu de con templa desde a in clu são de pro du tos de ri va dos e cul ti vos
agrícolassemidomesticados até conhecimentos tra di ci o na is de nos sos indígenas e de suas co mu ni dades. Mais que isso, es ta be le ce a ins ta u ra ção do princípio do con sen ti men to pré vio in for ma do. Sua du ração é imprescritível e inalienável. Estipula também
que a pro pri e da de dos re cur sos ge né ti cos ad qui re estatuto de bem público de uso especial pela Nação
brasileira.
Igual men te, para in gres so em terras in dí ge nas,
sua au to ri za ção vai de pen der de pa re cer dos ór gãos
competentes e con sentimento prévio informado d a
comunidade. A propósito da com pen sa ção nos con tratos sobre conhecimentos tradicionais e so bre re cur sos ge né ti cos, o pro je to da Se na do ra Ma ri na Sil va
pre vê par ti ci pa ção justa e eqüitativa nos benefícios,
na for ma de bens e ser vi ços, pro pri e da de in te lec tu al
e dinheiro, en tre outros. Por fim, fixa a proibição d e
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pa ten te a men to de pro du tos re la ti vos ao co nhe ci mento tra di ci o nal, se o aces so não hou ver sido re a li za do
em con for mi da de com a lei.
Por último, dos países da América La tina cujo
avan ço ju rí di co na área de ex plo ra ção in dus tri al da biodiversidade se afigura emblemático, destaca-se a
po si ção da Cos ta Rica. Em pri me i ro lu gar, a de no mina da Lei da Bi o di ver si da de na que le país já con ta com
al guns anos de vi gên cia. Lá, pre vê em-se dis po si ti vos
so bre o con sen ti men to prévio informado das au to rida des in dí ge nas e so bre o re co nhe ci men to do di re i to
de as co mu ni da des lo ca is e in dí ge nas se opo rem ao
aces so a seus re cur sos. Em se gui da, o Esta do re conhe ce e pro te ge ex pres sa men te, sob o nome de di re-i
tos inte lec tu a is co mu ni tá ri ossui ge ne ris , as prá ti cas
e ino va ções das co mu ni da des in dí ge nas e lo ca is rela ci o na das com a bi o di ver si da de. Além dis so, cria um
re gis tro vo lun tá rio dos di re i tos intelectuais co mu ni tári os. Por fim, de ve rá ser de fi ni do um pro ces so par ti cipa ti vo com as co mu ni da des in dí ge nas e cam pe si nas,
para de ter mi nar a na tu re za, o al can ce e os re qui si tos
des ses di re i tos para sua nor ma ti za ção de fi ni ti va.
Para con clu ir, Sr. Pre si den te, gos ta ria de sa li entar a fal ta de co e rên cia, ou de um di re ci o na men to ideal, do Executivo, quando o as sunto versa sobre o
meio am bi en te e a biodiversidade. Com a im ple menta ção do Pro bem, ates tam-se os pa ra do xos a que os
ei xos pro gra má ti cos do Go ver no es tão su je i tos. Por
mais bem-intencionado que seja, tal pro je to so men te
poderá cum prir seus ob je ti vos eco nô mi cos, polí ti cos
e éti cos na Ama zô nia, se o Bra sil apro var, em re gi me
de urgência, uma legislação ambientalista que dê
conta dos frágeis problemas que cercam o acess o
aos re cur sos ge né ti cos e o di re i to de pro pri e da de intelectual aos po vos in dí ge nas.
Concluo, Sr. Pre sidente, lembran do que este
as sun to é de relevância ím par, uma vez que pre tende mos seja a Ama zô nia o fu tu ro des te País e um instrumento im portante de elevação da personalidade
do Bra sil in ter na ci o nal men te. Vejo a Ama zô nia como
o di a man te ver de do pró xi mo mi lê nio, como um cor redor para o Ter ce i ro Mi lê nio em nos so País.
Infelizmente, a in sensibilidade e a letargia dos
gestores do Estado na cional têm-nos co lo ca do e m
uma situação difícil. Nes se mo men to, sete grand e s
empresas trans na ci o na is já fin ca ram ou es tão na iminên cia de fin car seus ten tá cu los na re gião ama zô nica, ameaçando, mais uma vez, a tão so nha da, al meja da e de fen di da sobe ra nia na ci o nal.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Conce do a pa la vra à emi nen te Se na do ra He lo i sa He le na,
por per mu ta com o Se na dor La u ro Cam pos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da orado ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me iro, agradeço ao meu querido companheiro Lauro
Cam pos pela opor tu ni da de de fa lar em seu lu gar.
Quero repudiar, ve e men te men te, em nome de
to dos os Par la men ta res do PT e do PDT, a tru cu lên cia
ocor ri da na ma ni fes ta ção dos ser vi do res pú bli cos, em
São Pa u lo. Hou ve mu i tas ví ti mas, o que mos tra o esta do de guer ra ci vil que há no País. Sa be-se que há
fa ve las ocu pa das, além de di ver sas ou tras for mas de
vi o lên cia que es tão sen do apre sen ta das.
A truculência ve rificada ontem em São Paulo
nada mais é do que a con se qüên cia de al gu mas outras coisas que vêm acontecendo. Sabemos que o
Esta do de di re i to é gol pe a do, a Cons ti tu i ção é ras gada – sim, por que im pe di ram que mi li tan tes se ma nifes tas sem -, a Lei de Se gu ran ça Na ci o nal é uti li za da
para resolver conflito agrário, forças policiais locais
são es ti mu la das a agir com igual bru ta li da de e co vardia Por tan to, vai aqui o nosso protesto.
Sr. Presidente, fa la rei ra pi da men te, por que não
disponho de muito tempo, so bre algumas de cla rações do Pre si den te da Re pú bli ca e suas con se qüênci as di re tas, como os cor tes que fo ram fe i tos no Orçamen to on tem.
Meu querido companheiro, Senador La uro
Cam pos, o Pre si den te da Re pú bli ca dis se que a distribuição de ren da é tão di fí cil no ca pi ta lis mo, que dá
ar re pio. Afir mou tam bém que a ba ta lha cen tral con tra
a de si gual da de é o in ves ti men to na edu ca ção e a demo cra ti za ção do aces so à in for ma ção.
Ao mesmo tempo em que a imprensa publica
essas declarações maravilhosas do Presidente d a
Re pú bli ca e do Mi nis tro Pe dro Ma lan, Sua Exce lên cia
faz alguns cortes no Orçamento. Há muito tempo,
nes te Ple ná rio, toda a Ban ca da de Opo si ção vem denunciando as contradições do Governo Federal –
usa mos um ter mo mais ci vi li za do, por que es sas contradições, de fato, diante das declarações, de monstram a de ma go gia do Go ver no Fe de ral, prin ci pal mente do Pre si den te da República, quan do tra ta das áreas so ci a is.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem vivenciamos a constatação de que o pro ces so de elabo ra ção do Orça men to pú bli co des te País não é mais
uma fic ção con tá bil, como di zía mos; hoje, é uma fa lácia. Com mu i ta cla re za, lem bro-me de de ter mi na dos
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de ba tes que acon te ce ram nes ta Casa em re la ção ao
Orçamento. Especialmente, lembro-me de quand o
hou ve a ne ces si da de de se apro var, nes ta Casa, em
rit mo mais do que rá pi do, mais uma da que las ope rações de cré di to de qua tro bi lhões, sob a jus ti fi ca ti va
de ma gó gi ca de que eram para im ple men tar ações na
rede de pro te ção so ci al e que o dinheiro nem se quer
po dia ser transformado em mo e da cor ren te. Era um
empréstimo para que dólares fossem de i xa dos e m
ca i xa para pa gar os ju ros e ser vi ços da dí vi da.
Quando qui semos estabelecer, na resolução
que se ria apro va da para a ope ra ção de cré di to, a condi ção de que o Go ver no in ves tis se em re a is o montan te cor res pon den te, mu i tos Par la men ta res da base
de sus ten ta ção do Go ver no, in clu si ve o Lí der, dis seram: ”É para isso que existe o Orçamento. O Orçamen to é a au to no mia do Con gres so Na ci o nal; não pode mos abrir mão de fa zê-lo“.
Nós fi ze mos o Orça men to. Apro va mos na Comis são de Assun tos So ci a is não uma emen da mi nha,
mas de toda a Co mis são, para o com ba te ao tra ba lho
in fan til. Vá ri as emen das im por tan tís si mas para a área
de proteção social foram aprovadas. E o Gover no
está re a li zan do um cor te de mais de sete bi lhões, praticamente, dois bi lhões da área so ci al.
Ve jam V. Exªs a de ma go gia. Na pró xi ma se mana, estaremos vo tan do, em se gun do tur no, o Fund o
de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, que dis se ram
que se ria de qua tro bi lhões; de fato, não são qua tro
bi lhões, por que 40% do di nhe i ro só vão apa re cer no
Fun do a par tir de 2001, por se tra tar ape nas de papéis, tí tu los. Então, já não se têm os qua tro bi lhões. E,
ago ra, o Go ver no pra ti ca men te tira dois bi lhões das
áre as da sa ú de, edu ca ção, pre vi dên cia e as sis tên cia
social, por tanto, de áreas dire ta men te re la ci o na das
com as ações do com ba te à po bre za, com as ações
que vi sam mi ni mi zar os efeitos per ver sos da po bre za.
Houve de clarações ofi ciais so bre o as sunto.
Exis te algo mais ir ri tan te do que uma de cla ra ção ofi cial do Se cre tá rio Exe cu ti vo do Ministério da Fazen da
di zen do: ”Os cor tes na área so ci al ocor re ram por que
estes Minis té ri os acu mu la ram gastos ex tre ma men te
ele va dos?“
Ora, como dis se, tí nha mos qua tro bi lhões para
o com ba te à po bre za. De po is, me nos dois bi lhões, tira dos das áre as que se relacionam com a pobreza.
No en tan to, só no pri me i ro tri mes tre des te ano, mais
de vin te bi lhões para pa gar os ju ros e os ser vi ços da
dívida, ou seja, para continuar financiando a agi o tagem in ter na ci o nal. E por que to dos es ses cor tes, Sr.
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Presidente? Para a cons tru ção do su pe rá vit pri má rio,
para aten der ao Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, para,
mais uma vez, o Brasil assumir a sua sín dro me de
senzala branca e mansa, que se ajoelha co var demen te pe ran te o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.
Trata-se de um superávit primário criminoso –
como foi no ano pas sa do -, por que, quan do se tira dinheiro da área so ci al, mes mo que de po is se pos sa
res ti tu ir qual quer co i sa, uma cri an ça mor re se não tiver assistência à sa ú de, ou tem a mão de ce pa da no
canavial se não contar com um pro gra ma de ren da
mí ni ma ou de bol sa-escola. Re pi to: su pe rá vit pri má rio
às cus tas de cor tes nos gas tos so ci a is é cri me, porque a vida não se re com põe, a vida não se re cons titui, as famílias jo ga das no ca mi nho das dro gas ou da
marginalidade, como último re fú gio, não se re in tegram à so ci e da de.
Senador Jefferson Péres, sabe o que me dá
mais an gús tia? É olhar um país des te ta ma nho, de dimensões con ti nen ta is, com gigantesco potencial d e
re cur sos hí dri cos, com grande biodiversidade, com
imen sa po pu la ção, com um enor me mer ca do in ter no
de massas, um país que é o ma i or país da Améri ca
Latina, que poderia mexer, sim, nessa nova ordem
eco nô mi ca in ter na ci o nal, um país que, e so men te ele,
pode aglu ti nar to dos os ou tros pa í ses – não faz nada;
ajo e lha-se co var de men te!
Sabe o que é mais ver go nho so para to dos nós?
É olhar Cuba, uma ilhota insignificante, perdida n o
meio do mar, sozinha, absolutamente isolada d o
mun do, pres si o na da pela ma i or po tên cia do glo bo terres tre, e con ta tar que Cuba não se do bra, não se curva, não se ajo e lha co var de men te. E, no en tan to, este
gigante chamado Brasil a todo momento manifesta
essa síndrome de senzala, tão desrespeitosa para
este povo ge ne ro so e ma ra vi lho so, que é o povo brasi le i ro, Sr. Pre si den te.
Menosprezaram o trabalho de revisão da pro pos ta, me nos pre za ram tam bém as emen das ofe re cidas. A ati tu de do Go ver no nada mais de mons tra do
que a falsidade na tal da liturgia da elaboração d o
Orça men to. Tal vez fos se até me lhor apre sen tar logo
uma PEC mediante a qual se de ter mi ne que não vamos mais elaborar o Orçamento. Nós, do Blo co da
Oposição, estamos planejando uma proposta d e
emen da cons ti tu ci o nal que tor ne obri ga tó ria a exe cução or ça men tá ria. E de ve mos le var em con ta que em
ne nhum dis po si ti vo a Cons ti tu i ção diz que não é obrigatória essa execução. Ao contrário, o art. 85 da
Cons ti tu i ção de ter mi na que é cri me de res pon sa bi lida de não cum prir a Lei Orça men tá ria. Nós, da Opo si-
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ção – PT e PDT – es ta mos tra ba lhan do em uma propos ta de emen da cons ti tu ci o nal que disponha sobre
essa obri ga to ri e da de, em bo ra em lu gar al gum es te ja
es cri to que não seja obri ga tó ria a exe cu ção.
O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Per mite-me, V. Exª, um apar te?
O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – V. Exª
me per mi te um apar te?
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor La u ro Cam pos, e
de po is ao Se na dor Jef fer son Pé res.
O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – No bre
Senadora Heloisa He le na, quem pode fi car qui e to dian te de uma ex po si ção fe i ta com a cla re za, com a vee mên cia, com a cla ri vi dên cia e o en tu si as mo que V.
Exª ma ni fes ta, ao cri ti car essa po si ção do Go ver no,
iniciando pela as ser ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
se gun do a qual ca u sa ar re pio à Sua Ma jes ta de o fato
de se fa lar em dis tri bu i ção de ren da? Sua Exce lên cia
escreveu, em um de seus livros, naquele tem po em
que pensava – porque hoje a cabeça, que apen a s
obedece, não precisa pensar, já abdicou do cogito,
ergo sum há muito tempo, não é mais, não pens a
mais; não co gi ta, logo não é -: ”O ca pi ta lis mo des trói,
nas guer ras ou no so ci al, o seu ex ce den te“. Escre veu
isso no tem po em que era par ti dá rio de uma te o ria do
ex ce den te, que dois au to res nor te-americanos de esquerda abraçavam. Então, o que ve mos é que Sua
Exce lên cia pelo me nos con ti nua fiel a al guns pon tos
de vis ta an ti gos. Pre fe re que i mar. Para Sua Exce lência, a apli ca ção no so ci al é uma que i ma de ex ce den te
igual à da guer ra. Pre fe re que i mar no FMI, en tre gando-lhe os nos sos re cur sos ao FMI, do que re al men te
ten tar mi no rar a si tu a ção da que les que de fato pre cisam. Uma vez que não se pode dis tri bu ir a ren da, devem-se dis tri bu ir pelo me nos os re cur sos, e os re cursos or ça men tá ri os. No en tan to, faz o con trá rio: além
de con cen trar a ren da, faz isso que V. Exª aca ba de
demonstrar com os recursos orçamentários. Re almen te, o mo de lo se gui do por este Go ver no é um mode lo en ver go nha do de um Governo com pouca vergonha. O continente africano, cuja dívida exter na
atin ge a US$350 bi lhões, foi com ple ta men te des tru -í
do. Esse é o nos so mo de lo. Ca mi nha mos para a africa ni za ção do Bra sil. Por ou tro lado, Sua Exce lên cia,
que quer em pla car o seu ter ce i ro man da to, tem como
mo de lo o Peru, ou seja, o Fu ji mo ri. É um Go ver no que
toma os dois pi o res exem plos do glo bo para se guir: o
exem plo do di ta dor Fu ji mo ri – quer ser o ”Fu ji nan do“,
com o ter ce i ro man da to – e o mo de lo afri ca no, onde o
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FMI destruiu com ple ta men te tudo. Obrigado, Se nadora.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Se na dor La u ro Cam pos, agra de ço a V. Exª pelo aparte. Sei que o Se na dor Jef fer son Pé res tam bém pe diu
um aparte, mas, em função do horário do meu vôo,
não será pos sí vel con ce der. Já con ver sei S. Exª, que,
como sa be mos, com par ti lha in te i ra men te des sas preocupações.
Para se ter uma idéia, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Senadores, Senador Jefferson Péres, na reforma
agrá ria, hou ve cor tes de R$53 mi lhões; na Lei de Segu ran ça Na ci o nal, R$53 mi lhões; na Edu ca ção, R$56
mi lhões; na Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, R$326
mi lhões e na Sa ú de, Se na dor Tião Vi a na, R$863 milhões em cor tes. Ao mes mo tem po, de i xa-se nos cofres do Go ver no, R$1.1 bi lhão de re cur sos cujo des tino, contrariando a própria Constituição, não sa bemos.
Por tan to, Sr. Pre si den te, o que nos res ta apenas é o jus es per ni an di, por que um dia o povo bra sile i ro po de rá to mar al gu ma me di da con tra isso.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Conce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Lau ro Cam pos,
por per mu ta com a Se na do ra He lo i sa He le na.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF. Pronun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em mais de
cin co anos de cum pri men to do meu man da to, ape nas
uma vez to quei ra pi da men te em ques tões ”pa ro qui ais“, locais.
As pessoas entram em re lações sociais in depen den te men te de sua von ta de. Ao con trá rio do que
afir mam os ne o li be ra is, as nos sas es co lhas são mu i to
limitadas. Como um tra ba lha dor as sa la ri a do, que ganha R$151,00 por mês, pode, por exem plo, es co lher
com prar um car ro se o seu sa lá rio não dá para pa gar
a ga so li na? Isso não se es co lhe. O nos so li mi te de esco lha é in sig ni fi can te. Ve mos o exem plo do Bra sil, do
con ti nen te afri ca no rico, po de ro so, che io de ri que zas
na tu ra is e nós, nes sa in ser ção in ter na ci o nal, que nos
achincalha, que nos empobrece e que nos avilta.
Assim, não fazemos nossas escolhas senão dentro
de es tre i tos li mi tes im pos tos pela nos sa in ser ção soci al, pela es tra ti fi ca ção so ci al, pela di vi são de clas se,
pela divisão internacional do mundo, do poder n o
mundo, do saber no mundo, do comer no mundo.
Tudo está di vi di do, e essa di vi são tem re al men te uma
cola, uma du re za, há di fi cul da des mu i to gran des para
a mu dan ça des sas es tru tu ras per ver sas, des sa dis tri-
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buição in ter na in ter na ci o nal do ca pi tal, do sa ber, do
po der etc.
Qu an do fui ele i to Se na dor ele i to pela se gun da
vez e consegui to mar a primeira pos se , não pude
exer cer na ple ni tu de o meu man da to por que a mi nha
pos tu ra já há dé ca das é de crí ti ca ao neoliberalismo,
mo vi men to que se ini ci ou em três pa í ses da Eu ro pa –
Áustria, Su íça, em La usanne, e na Inglaterra , em
1873. E é novo, res sur ge ago ra. O ne o li be ra lis mo sai
do seu tú mu lo como algo novo. Por isso sem pre chamei de neo-neoliberalismo, por que o ne o li be ra lis mo é
de 1873. Entrou em cri se em 1929.
Ago ra, o ca pi ta lis mo, di an te da cri se, da di nâ mica key ne si a na, não ten do para onde ir, sa ben do que
está nos seus es ter to res fi na is, re sol ve res sus ci tar o
neoliberalismo. E os Srs. Fri ed man e Ha yek ini ci am
esse de sen ter ro em me a dos dos anos 40.
Pois bem: es tou di zen do que o pro fes sor Cris tovam Bu ar que, ex-governador, é um neoliberal. Adotou uma simbiose mui to grande com o Presidente
Fernando Hen ri que Car do so. Ado tou aqui no Dis tri to
Federal me didas de enxugamento; me di das, ob vi amen te, con di ci o na das e im pos tas por essa or dem neoliberal à qual me opu nha e con ti nu a rei a me opor.
De modo que, en tão, tor nei-me um ele men to incômodo, e du ran te 4 anos, como úni co Se na dor de
Oposição do Dis tri to Fe de ral, só es ti ve com S. Exª o
Go ver na dor de Bra sí lia três ve zes. Na quar ta vez, foi
para di zer a S. Exª que, não me conformando nem
com meu si lên cio, nem com gran de par te da qui lo que
re a li za va em seu Go ver no, eu se ria um ”an ti can di dato“. Isso para po der di zer a S. Exª nos nos sos de ba tes
qual era o meu pon to de vis ta e po der ex por as minhas opo si ções, as minhas crí ti cas que não ti ve ram
es pa ço an tes. Assim, não es co lhi em gran de par te o
conteúdo do meu mandato, da mi nha fala e do meu
si lên cio. Então, eu me acos tu mei a di ri gir a mi nha preocupação ma i or para a es fe ra fe de ral e para as re lações in ter na ci o na is, a dí vi da ex ter na etc, de i xan do de
lado as ques tões ”pa ro qui a is“.
Ago ra, en tre tan to, não pos so con ti nu ar a man ter
essa postura. Re almente não votei no Governador
Cris to vam Bu ar que, a não ser na sua ele i ção ini ci al.
Quanto à sua reeleição, não podia votar nele, pois
sou contra a reeleição sem desincompatibilização e
con tra o ne o li be ra lis mo. E nele não vo tei.
E não gosto de guardar segredo. Por favor,
quem ti ver se gre do não me con te. Não sei guar dar
se gre do, não gos to de se gre dos. Não te nho ima gi nação, não sou um romancista, não consigo imaginar
co i sas. De modo que não con si go in ven tar ver sões di-
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fe ren tes. O Pre si den te da República já afirmou três
vezes que é mentiroso. Não consigo mentir porque
não te nho ima gi na ção, não tenho inte li gên cia su fi cien te para cri ar uma ver são di fe ren te da que la real sem
erros, sem discrepância, sem incongruências, sem
que as mi nhas men ti ras ti ves sem per nas cur tís si mas.
Então não sei mentir. Mi nha mãe sempre me dizia
isso. Nem na que la fase em que as cri an ças men tem,
eu não men tia. Sou bur ro há mu i to tem po. Não sei
men tir. Esse é um dos ates ta dos da mi nha bur ri ce.
Agora, infelizmente, segundo um ditado mi ne iro: ”de po is de mim virá quem de mim bom fará“, veio o
Sr. Ro riz. E veio, tra zen do até sa u da des do Go ver no
do Pro fes sor Cris to vam Bu ar que, do qual dis cor dei o
tem po todo.
O Sr. Ro riz veio e trou xe con si go os seus as sessores. Algo lamentável ocorre em Brasília: alguns
pontos positivos que todos nós vislumbrávamos e
percebemos no governo do Professor Cristovam –
esses pou cos pon tos in so fis ma vel men te positivos –
ago ra es tão sen do des tru í dos sis te ma ti ca men te pelo
Go ver no Ro riz.
O Sr. Governador Joaquim Domingos Roriz é
ain da um pro du to da di ta du ra mi li tar. Qu an do ele foi
implantado no Distrito Fe deral, por dois anos, num
man da to tam pão, ele não foi ele i to, foi in di ca do pelo
Pre si den te da Re pú bli ca e, por tan to, as su miu com os
mes mos cri té ri os, as mes mas nor mas e a mes ma legis la ção que pre si di am a di ta du ra. Ele é a úl ti ma flor –
não do La cio – mas a úl ti ma flor da di ta du ra, sem dúvi da al gu ma. E, a par tir de en tão, usan do os seus rela ci o na men tos com os go ver nos fe de ra is, pôde fin car
a sua bar ra ca no Dis tri to Fe de ral e aqui per ma ne cer e
vol tar ele i to, para in fe li ci da de do povo do Dis tri to Federal.
Fiz uma pe que na lis ta, um re su mo, das con traven ções, dos cri mes, dos des li zes e dos en ga nos come ti dos pelo Go ver no Jo a quim Ro riz. Como não preten do ci tar ou tras fi gu ras des se Go ver no, devo apenas fazer um hiato para dizer que também o Vi ce-Governador do Distrito Fe deral me rece repa ros
em seu comportamento e em suas ati tu des – e não
que ro es ten der essa ob ser va ção a seu fi lho, que está
sendo acu sa do tam bém de pra ti car ilegalidades n a
ques tão fun diá ria no Dis tri to Fe de ral, e a mem bros de
sua fa mí lia. S. Exª no me ou, ape nas para seu ga bi nete, qua se 2 mil fun ci o ná ri os. Fo ram con tra ta das mais
de 1.900 pes so as para o seu ga bi ne te. Só isso é su ficiente para mostrar o descalabro e a falta de cons ciên cia que mem bros des se Go ver no, e no caso par ticu lar o Vi ce-Governador, têm de mons tra do.
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É de se es tra nhar que, em uma si tu a ção como
essa em que nos encontramos, quando o Gover no
Fe de ral en xu ga e de mi te pais de fa mí lia, fun ci o ná ri os
pú bli cos con cur sa dos, quan do o Go ver no quer acabar com a es ta bi li da de, e tem aca ba do, en quan to, enfim, o Governo Federal toma tais atitudes, aqui, no
Distrito Fe deral, em um Governo totalmente de penden te dos re cur sos e das ver bas fe de ra is, ve mos alguém como se es ti ves se num ou tro mun do, numa outra es fe ra, a con tra tar 1.900 pes so as sem con cur so.
Pois bem, não sou mo de lo para nin guém, mas,
cer ta vez, o Re i tor da Uni ver si da de de Mi nas Ge ra is,
Professor Orlan do Car va lho, con vi dou-me para fa zer
concurso na Faculdade de Filosofia, em Belo Ho rizon te. Só por que me con vi dou e que ria me pro te ger,
eu não quis fa zer o con cur so lá. Vim para Bra sí lia e fui
fa zer o meu con cur so em uma uni ver si da de em que
eu pen sa va ser to talmente des conhecido. Na minha
vida, nun ca quis ser protegido e, por tan to, pude conser var a mi nha in de pen dên cia e ten tar man ter a minha ver ti ca li da de. De vi do a isso, tal vez seja con si dera do ra di cal e in tran si gen te. Sou ra di cal e in tran si gente com tudo isso que aí está. Na minha vida, nunc a
praticaria um ato des tes: no me ar mais de 1.900 pesso as sem con cur so para o meu ga bi ne te. Isto é algo
até fisicamente in concebível: enfiar 1.900 pesso as
num ga bi ne te.
Obviamente, os objetivos são outros. Quem
sabe, en chen do o seu ga bi ne te, ele quer aca bar com
o desemprego no Dis tri to Fe de ral, que é o ma i or do
Brasil. Grande parte desse desemprego, há seis
anos, eu chamava de desemprego Ro riz. Porque o
Sr. Jo a quim Ro riz que ria fa zer aqui um gran de cur ral
ele i to ral e, para isso, pro me teu – e fez – a dis tri bu i ção
e doação de terrenos, etc. Ora, com isso, afluí ram
eleitores em po ten ci al para ele do Bra sil in te i ro.
Sur gi da re cen te men te, a Ci da de de Águas Lindas, na di vi sa de Go iás, tem 200 mil pes so as. Bra sília, que Oscar Ni e me yer e Lú cio Cos ta acha vam que,
no ano 2000, teria no máximo 500 mil habitantes,
apre sen ta mais de 2 mi lhões, se con si de ra do o Entorno. O Sr. Jo a quim Ro riz, uti li zan do-se de todo des potis mo e au to ri ta ris mo que são pró pri os des sas pes soas que saem das en tra nhas da di ta du ra e que são ainda sobreviventes daquela era, é, realmente, um ser
despótico e au to ri tá rio. E tem uti li za do esse des po tismo e esse au to ri ta ris mo em inú me ras ma ni fes ta ções.
Por exem plo, no dia 2 de de zem bro do ano pas sa do,
mataram aqui em Brasília um servidor da Nova cap
que par ti ci pa va de uma pe que na ma ni fes ta ção, pois
as greves hoje estão destruídas, minadas, esva zi adas pela pre po tên cia da le gis la ção, da po lí cia e dos
governos que aí es tão. Na que le dia, além de ma tar
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um funcionário, ce garam dois outros funcionários e
fe ri ram mais de trin ta pes so as.
Até hoje, praticamente nada aconteceu. Se ti vés se mos tem po para acom pa nhar o com por ta men to
do Go ver no do Sr. Ro riz di an te des se fato, fi ca ría mos
convencidos de que hou ve uma gran de má von ta de
para apurar os acontecimentos. O Governador Jo aquim Ro riz no me ou uma Co mis são de três ci da dãos:
um indicado pela OAB e os ou tros dois, pes so as de
indiscutívelidoneidade. O re la tó rio fi cou pron to e o Sr.
Jo a quim Ro riz, que ha via in di ca do a Co mis são, rasgou o re la tó rio e as con clu sões a que che ga ram, porque es tes não agradavam ao Sr. Jo a quim Ro riz, no
que diz res pe i to à apu ra ção de res pon sa bi li da des por
aque les cri mes co me ti dos no dia 02 de de zem bro do
ano pas sa do.
Naquela oca sião, em pres tei mi nha so li da ri e dade às ví ti mas do Sr. Jo a quim Ro riz, es cre ven do algo
in ti tu la do ”Pela or dem“. Usei os di ver sos sig ni fi ca dos
da pa la vra ”or dem“, a fim de mos trar como, in clu si ve,
a or dem para ma tar, a or dem para re pri mir, a or dem
para ce gar e para fe rir fi ca ria ocul ta nes se pro ces so,
como está até hoje. Não se sabe re al men te qua is os
autores e os mandantes da que la ação; não se sabe
qua is fo ram aque les que au to ri za ram a re pres são vi olen ta que aqui se deu.
Sr. Presidente, peço licença para brevemente
dis cor rer so bre um outro problema inaugurado pelo
Sr. Jo a quim Ro riz, já no seu se gun do man da to – de
vez que S. Exª está pela ter ce i ra vez no po der no Distri to Fe de ral –, quan do S. Exª ini ci ou as obras do metrô de Bra sí lia e re gis trou em car tó rio a pro mes sa de
que a obra se ria ina u gu ra da há cer ca de seis anos. S.
Exª registrou no cartório essa promessa, marcando
dia e hora para a ina u gu ra ção do me trô, o que não se
re a li zou até hoje. E nin guém sabe quan do essa obra
será con clu í da. Des se modo, Sr. Pre si den te, S. Exª o
Go ver na dor se tor nou o pri me i ro men ti ro so a ter a sua
mentira registrada em car tó rio com fir ma re co nhe cida. S. Exª mar cou a hora e o dia para a ina u gu ra ção
do metrô; hora e dia que já fo ram ul tra pas sa dos em
qua se seis anos.
Naquela oca sião, tive a opor tu ni da de de de bater, in clu si ve, com en ge nhe i ros do Go ver no do Dis trito Fe de ral e de mos trar, en tre ou tras co i sas, que o
me trô não é um sis te ma mo der no de trans por tes, no
sen ti do de que, já em 1865, sua cons tru ção foi ini ci ada em Londres. Aqui, o nosso metrô não é pro pri amen te um me trô; é um trem de su per fí cie, que per correrá – se um dia for concluído – 40km. O me trô de
Lon dres, ini ci a do em 1865, tem uma ma lha me tro viária de 1350km de ex ten são.
Além dis so, o me trô é um sis te ma de trans por te
horizontal e ver ti cal. O me trô de Pa ris, por exem plo,
em de ter mi na dos pon tos, como em Mont Mar tre, tem
uma pro fun di da de de mais de 80m. O nos so me trô,
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por sua vez, como é um trem de superfície, apen a s
afunda numa pe quena vala ao longo dos 16km do
Eixo Ro do viá rio Sul. O nos so me trô, as sim, não atingi rá ja ma is a Asa Nor te, a Pe nín su la Norte, a Pe nínsu la Sul, o Gu a rá, So bra di nho etc. É um me trô que,
na re a li da de, não pas sa de um ar re me do. Eu já o chamava, à época, de ”trenzinho do Canhedo“, porque
esse me trô, fe i to com tan to sa cri fí cio, fe i to com o dinheiro do BNDES, com fun dos e re cur sos públi cos
ob ti dos das mais di ver sas fon tes, che ga ao fim com a
promessa de que será pri va ti za do. O sa cri fí cio é nosso, e a rentabilidade será ob vi a men te...
Sr. Pre si den te, mal co me cei e já te nho aqui uma
lis ta enor me de pro ble mas, de ma ze las cri a das pelo
Sr. Jo a quim Ro riz em seu Go ver no. Qu an to à questão do trân si to, os in di ca do res mos tram que o nú me ro
de mor tes por atro pe la men to e por ou tras ca u sas aumen ta ram mu i to. E o Sr. Jo a quim Ro riz con ti nua atrope lan do. S. Exª faz ques tão de atro pe lar, por exemplo, a Lín gua Por tu gue sa, ain da que atro pe lar o idi oma pátrio, obvi a men te, não cons ti tua cri me nem contra ven ção. S. Exª pode, pois, con ti nu ar atro pe lan do o
Português.
S. Exª diz ser eco no mis ta de for ma ção – nem
eu, nem nin guém, pelo me nos que eu te nha co nhe cimen to, viu o seu di plo ma. Embo ra S. Exª afir me ser
eco no mis ta, re al men te, o seu exem plo não é po si ti vo
para aqueles que, nos grupos pri mários, tentam
aprender o idioma de Camões. Realmente, S. Exª
atro pe la o Por tu guês, e esta, tal vez, seja a sua me nor
con tra ven ção, o seu me nor cri me.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Durante o discurso do Sr. La u ro Campos, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secre tá rio,
deixa a ca deira da presidência, que é ocupa da pelo Sr. Na bor Jú ni or, 3º Se cre tá rio.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio por vinte mi nu tos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito a
hon ro sa oca sião para me ocu par de as sun to que considero de alta relevância. Des ta vez, isento-me d a
função de crítico contumaz das coisas erradas que
as so lam o País, para me de di car a ofí cio bem me nos
constrangedor e do lo ro so. Na ver da de, em pres to minha voz, hoje, ao anún cio, em re co nhe ci men to pú blico, de algo de ve ras eno bre ce dor para o meu Esta do.
Trata-se dos excelentes resultados que o setor pecuário de Tocantins vem ultimamente colhendo n o
con tro le da sa ni da de ani mal, re per cu tin do seus efe-i
tos na moder ni za ção da in dús tria fri go rí fi ca.
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Não sei se é do co nhe ci men to de to dos os Co legas, mas o Mi nis té rio da Agri cul tu ra aca ba de pu bli car
uma nova lis ta de clas si fi ca ção dos re ba nhos es ta duais no que diz respeito ao controle da sanidade ani mal. Nes sa re cen te lis ta gem, o To can tins su biu mais
um degrau na escala classificatória, alojando-se
numa fa i xa que se tra duz como de mé dio ris co para a
febre aftosa. Nessa condição, os produtores locais
ven cem mais uma eta pa da in trin ca da ca de ia pro du tiva pe cuá ria, rumo à con quis ta dos mer ca dos na ci o nal
e es tran ge i ro, li vres des sa gra ve do en ça, que, per sisten te men te, ful mi na a qua li da de do gado bra si le i ro.
Evi den te men te, isso não se deu de gra ça, nem
de um dia para o ou tro. Em re a li da de, há pelo me nos
três anos, os se to res en vol vi dos com a pe cuá ria en vidam es for ços no sen ti do de su pe rar as bar re i ras impos tas pela fe bre af to sa. Se gun do os da dos di vul gados pela Se cre ta ria da Agri cul tu ra de To can tins e pela
Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), há 30
me ses con se cu ti vos não se re gis tra qual quer caso da
do en ça no re ba nho lo cal, cuja população é es ti ma da
em mais de 5 mil ca be ças. Para tan to, am bos os órgãos – a Se cre ta ria da Agri cul tu ra e a Ada pec – têm
empenhado mu i to tra ba lho no cum pri men to das exigên ci as fi xa das pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra, no âmbi to do con tro le e da fis ca li za ção da sa ni da de ani mal.
Como desdobramento natu ral dessa melhoria
verificada nas con di ções de sa ú de dos nos sos re banhos, a in dús tria se mo der ni za a pas sos ace le ra dís simos, conquistando novos e disputadíssimos mer cados. Se, do lado do mercado in ter no, To can tins fica
as sim au to ri za do a co mer ci a li zar car ne com os Estados que in te gram a área li vre da do en ça, do lado exter no, sur ge, num ho ri zon te bem pró xi mo, a pers pecti va de pe ne trar mer ca dos para lá da fron te i ra bra si le ira.
Além dis so, po rém, é in dis pen sá vel que os produ to res to can ti nen ses não se de i xem le var pela acomo da ção nem pela de sa ten ção. Qu e ro di zer que, ingres san do no mer ca do in ter no, não po de mos cair na
ten ta ção do des cu i do da qua li da de. No circuito dos
grandes mer ca dos con su mi do res, que se de no mi na
Circuito Pe cuá rio Cen tro-Oeste, as re gras da ven da
de car ne para as po pu la ções do Pa ra ná, São Pa u lo,
Mi nas Ge ra is, Mato Gros so, Go iás e Bra sí lia são extremamente ri go ro sas. Para se ter uma leve idéia, o
pro du to à dis po si ção do pú bli co deve es tar in fle xi velmente desossado, em ba la do e devidamente res fri ado. Além disso, todas as especificações têm que
cons tar das eti que tas, tais como o sexo do ani mal, a
ida de e o tipo de cor te.
Lon ge de mim, no en tan to, su ge rir que o em presariado e os produtores de Tocantins não estejam
cons ci en tes des sas pre ca u ções. Não me in ter pre tem
mal! Ape nas eu gos ta ria de, uma vez mais, fri sar a necessidade de as indústrias ja mais abrirem mão da
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qualidade, mu i to me nos em tem po de ex pan são de
mer ca dos. E os em pre sá ri os já de mons tra ram pos suir mu i ta sen si bi li da de e sen sa tez para o as sun to.
Digo isso por que, no caso da in dús tria Sa fri gu,
de Gu ru pi, por exem plo, o mon tan te de in ves ti men to
destinado à ampliação e modernização das ins ta lações pres su põe, ni ti da men te, a ex pan são do ne gó cio
para o mercado internacional. Considerado um dos
maiores e mais bem equi pa dos fri go rí fi cos do País, a
Sa fri gu nem se quer aguar dou a re clas si fi ca ção do reba nho to can ti nen se para in ves tir pe sa do em sua produção.
Nes sa li nha, a di re ção da Sa fri gu já co mu ni cou
que, em futuro bem breve, a exportação de carn e
congelada para a Europa comporá sua agenda d e
com pro mis sos co mer ci a is. Isso se re fle ti rá, evi den temen te, na ex pan são ine xo rá vel de em pre gos na região. Cal cu la-se que, após a con clu são das obras de
ampliação da empresa, com a implementação d a s
ati vi da des de de sos sa, fra ci o na men to e con ge la mento, a ca pa ci da de de ab sor ção de mão-de-obra pra tica men te se du pli ca rá. Enquan to, no ano pas sa do, a
Sa fri gu em pre ga va ape nas 180 pes so as, hoje sua folha de paga men tos con tem pla mais de 350 tra ba lhado res di re tos.
Ou tro fri go rí fi co que se gue os mes mos pas sos
de prosperidade em Tocantins é o FrigoStar, cujas
instalações es tão igual men te baseadas em Guru pi.
Com 100 trabalhadores empregados atualmente, a
in dús tria anun cia que pre ten de, ain da nes te ano, expan dir sua mas sa sa la ri al em 50%, am pli an do ins ta lações e di ver si fi can do o pro ces sa men to da car ne. Segun do in for ma ções de seus só ci os, o pro je to de construção da sala de desossa da carne já está pronto,
aguar dan do ape nas a li be ra ção dos re cur sos por parte do Ban co da Ama zô nia S.A – Basa . O vo lu me de
in ves ti men to vai gi rar em tor no de R$400 mil – apenas para se fa zer a sala de de sos sa!
Sr. Presidente, não me res tam dú vi das de que,
em ambos os casos re latados, a iniciativa priva da
ates ta ma tu ri da de e men ta li da de com pe ti ti va. A pro va
reside na de ter mi na ção ina ba lá vel com que vem lutan do jun to às au to ri da des para que mu dan ças substanciais se jam ado ta das no se tor pe cuá rio. Não foi
ca su al, por tan to, que a Asso ci a ção das Indús tri as de
Pro ces sa men to de Car nes e De ri va dos do Esta do do
Tocantins – Ascar to – de sem pe nhou pa pel cru ci al no
pro ces so de re clas si fi ca ção do re ba nho to can ti nen se
como zona de mé dio ris co.
Do presidente da Ascarto, to mamos co nhe cimen to de que toda essa trans for ma ção qua li ta ti va se
deve, em gran de me di da, às ges tões e aos ape los fe -i
tos pela en ti da de, há pelo me nos dois anos, no sen tido de mo bi li zar as au to ri da des pú bli cas, pro fis si o nais, téc ni cos, pro du to res, ma ta dou ros e fri go rí fi cos em
tor no de um úni co ob je ti vo: avan çar na ques tão da sa-
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ni da de ani mal e in se rir o To can tins nos mer ca dos mais
exigentes. A ex pec ta ti va era – e ain da é – a de que, com
a re clas si fi ca ção, o per fil da in dús tria do Esta do atra vessa rá fase de ex cep ci o nal ala van ca gem.
Faço este pronunciamento, Sr Pre si den te, no momento em que as cidades mais importantes do meu
Esta do, onde a pe cuá ria é mais de sen vol vi da, re a li zam
as suas ex po si ções mu ni ci pa is ou re gi o na is.
Em re la ção e esse particular, mais uma vez, eu
gos ta ria de en vi ar os meus cumpri men tos aos pre si dentes dos sindicatos rurais da cidade de Porto Nacional,
que, du ran te esta se ma na, está re a li zan do a sua ex po sição agro pe cuá ria, que a cada dia ga nha mer ca do ria de
alta li nha gem, mais ade sões por par te do povo e o in cremen to nos ne gó ci os, evi den te men te com a par ti ci pa ção
de par ce i ros im por tan tes para o financiamento dos produ tos do Esta do do To can tins.
Qu e ro re fe rir-me tam bém à ex po si ção mu ni ci pal e
regional de Araguaína, minha cidade, onde se realiza,
tal vez, uma das ma i o res ex po si ções agro pe cuá ri as deste País. É uma re gião que se pres ta, com ex ce lên cia, ao
cri a tó rio do gado.
No fi nal da pró xi ma se ma na, será o iní cio da ex posi ção agro pe cuá ria de Pa ra í so do To can tins, que, como
as cidades acima citadas, vem experimentando um
acentuado cres ci men to nos seus ne gó ci os, na qua li da de
do seu gado e, so bre tu do, na es pe ran ça de que efe ti vamen te o To can tins pas se a ser um dos ma i o res ex por tado res de car ne do nos so País.
Como já fri sei, Gu ru pi é uma re gião de pe cuá ria alta men te de sen vol vi da e é sede dos dois fri go rí fi cos aqui
citadosnestepronunciamento.
Portanto, os noss os votos de que essas ex po sições alcancem o brilhantismo de outras jornadas e de
que os agro pe cu a ris tas to can ti nen ses se cons ci en ti zem
mais da ne ces si da de de se in ves tir em qua li da de, em sani da de ani mal e, so bre tu do, em produtividade.
Em re su mo, ape sar de To can tins abri gar ape nas
dois frigoríficos municiados com o certificado do SIF
(Selo de Inspe ção Fe de ral), os ou tros três lá ins ta la dos –
e ago ra já se pre nun cia a ins ta la ção de um ou tro fri go rí fico na ci da de de Nova Olin da – in cor po ram, a pas sos largos, a meta da mo der ni za ção, vi san do ao mer ca do que
se abre à fren te e ade quan do-se às ca rac te rís ti cas de
exigência, competitividadeeprosperidade.
Bem a pro pó si to, o comentário que cir cu la em Tocan tins, hoje, é que não há ma ta dou ro ou fri go rí fi co na
região que não estejacolocando um tijolo a mais, que
não es te ja melhorandoa sua estrutura. Indiscutivelmente, a mu dan ça é de men ta li da de, Sr. Pre si den te!
Nestedespretensiosopronunciamento, eu gos ta ria
de di zer aos in dus tri a is do nos so País que o Esta do do
To can tins se pres ta, como um dos mais de sen vol vi dos, à
instalação de indústrias de derivados do couro, como,
por exem plo, a in dús tria de cur tu mes e, prin ci pal men te, a
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in dús tria cal ça dis ta. Isso ocorre devido à excelência do
cou ro dos seus ani ma is, por que li vres de al gu mas pa rasi to ses, so bre tu do ber ne e car ra pa to.
Para con clu ir, Sr. Pre si den te, re to mo mi nhas pa lavras ini ci a is para en fa ti zar a sa tis fa ção que sin to ao me
de pa rar com o pro gres so e com a mo der ni za ção eco nômi ca do meu Esta do.
Aos produtores e empresários do setor pecuário,
transmito-lhes meus sin ce ros vo tos de su ces so, as sim
como às exposições agropecuárias de Araguaína, de
Porto, de Paraíso, de Gu ru pi e tantas ou tras de me nor
por te, que se su ce dem nes ta épo ca do ano em todo o
meu Esta do, na con vic ção de que, pa ra fra se an do o presi den te da Ascar to, so men te quem in ves tir no fu tu ro vai
manter-se no mercado. E o futuro para o Tocantins já
che gou, Sr. Pre si den te!
Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE(Na bor Jú ni or) – Con ce do a
palavra ao nobre Senador Mozarildo Cavalcanti pelo
tem po de 20 mi nu tos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro abor dar um
tema que – usan do um ter mo mé di co – re ci di va men te tenho debatido, e que merece, na realidade, ser tratado
per ma nen te men te até que pos sa mos ter cla ros si na is de
que exis tem pro vi dên ci as to ma das.
Sr. Presidente, tive opor tu ni da de de ler nos grandes jor na is – aliás, os as sun tos no Bra sil só têm re percus são quan do são di vul ga dos pe los jor na is de gran de
circulação – declaração do Sr. Mi nis tro da De fe sa so bre
a atu a ção das ONGs na Ama zô nia. É mais uma voz respeitável que se mostra não só preocupada, mas que
condena a atuação dessas en tidades naquela região
imen sa do País, que re pre sen ta mais de dois ter ços da
nos sa área ter ri to ri al. Pa re ce, para quem vive no Sul, no
Su des te e no li to ral des te País, que fa lar de ONG é fa lar
de al gu ma ”en ti da de san ta“ que tem o ob je ti vo es pe cí fi co
de pro te ger os des fa vo re ci dos, de tra tar da de fe sa das
mi no ri as des pro te gi das e que, por tan to, me re ce ser olhada como en ti da de fi lan tró pi ca, sem ob je ti vo ne nhum de
lu cro, que ali está de fen den do no bres ca u sas.
Sr. Presidente, es sas en ti da des praticamente cingem-se, na Ama zô nia, a duas ver ten tes: a am bi en tal e a
indígena. Tive a oportunidade de aqui dizer que estou
pre pa ran do um pe di do de ins ta la ção de CPI para in ves tigar es sas ONGs, a fim de se pa rar mos o joio do tri go. Ou
seja, exa ta men te para sa ber mos qua is entidades se dedi cam re al men te à prá ti ca fi lan tró pi ca de as sis tên cia aos
desassistidos pelo Poder Pú bli co e qua is en ti da des se
ser vem des sa ca u sa para au fe rir lu cros para si ou para
os seus pro pri e tá ri os.
Sr. Presidente, te nho pe dido in formações so bre
essas entidades aos órgãos oficiais, co meçando pela
Fu nai e pas san do pelo Mi nis té rio da Jus ti ça – in clu si ve o
novo Mi nis tro, ao as su mir, de cla rou à im pren sa que, na

MAIO 2000

ANAIS DO SENADO FEDERAL

problemáticaindígena, S. Exª pre fe re fa lar com o ín dio
do que com o ”bran co ami go de ín dio“ que es te ja ins ta lado na Eu ro pa ou em ga bi ne tes com ar-condicionado aqui
no Bra sil, tra tan do o ín dio ape nas como um ele men to
convenienteegeralmentecomercial.Também te nho solicitado informações à Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, já
que te mos no tí cia de que, hoje, as ONGs não es tão apenas no dis cur so de de fe sa do di re i to dos ín di os ou de defe sa do meio am bi en te. Elas es tão, sim, há tem pos, se
apro ve i tan do des sas ca u sas para ga nha rem di nhe i ro. E
aqui vou ci tar um exem plo, ba se a do na in for ma ção que
re ce bi da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, em res pos ta a
um requerimento que enviei sobre os convênios feitos
com en ti da des não-governamentais para pres ta rem assis tên cia de sa ú de aos ín di os ya no ma mis no Esta do de
Roraima, em bo ra sejam informações que re pu to im perfe i tas, não com ple tas, e que pre ten do es mi u çar, Sr. Presi den te .
O Go ver no Fe de ral re ti rou da Fu nai a obri ga ção de
pres tar as sis tên cia à sa ú de dos ín di os e a re pas sou para
a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, o que pa re ce, olhan do
sob o pon to de vis ta téc ni co, ser mais con ve ni en te, já que
a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de é um ór gão es pe ci a li zado em as sis tên cia e em pes qui sa na área de sa ú de. O
que fez a Fun da ção? Fez um con tra to com uma or ga nização não-governamental que, por sua vez, foi criada
por uma ou tra ONG.
Eis a res pos ta que re ce bi da Fun da ção, Sr. Pre sidente:
Em
resposta
ao
Ofício
nº
194/2000/GSMCAV, de 20/03/2000, através
do qual V. Exª solicita ”in for ma ções con cer nentes ao contratopactuado entre esta Fundação
e a URIHI – Saúde Yanomami, para a assistên cia à sa ú de dos ín di os Ya no ma mi em Ro rai ma“, cu jos es cla re ci men tos pres to a se guir:
a) Mo da li da de do con tra to e data de re alização:
O ins tru men to le gal uti li za do foi a mo da lidade convê nio, as si na do em 15/9/99 (Convênio nº 306/99), com vi gên cia de 17 (dezes se te)
me ses, a par tir da data de sua as si na tu ra, sendo 15 (quinze) meses destinados ao período
de exe cu ção e 60 (ses sen ta) dias des ti na dos à
apresentação da pres ta ção de con tas fi nal [vejam que até os 60 dias são pa gos para que ela
faça a apre sen ta ção da pres ta ção de con tas final] de acordo com a cláusula VIII do convênio.
b) Valorescontratados:
A concedente (Fundação Nacional de
Saúde) comprometeu-se em transferir à con venente (URIHI – Saúde Yanomami) o valor
de R$7.208.870,00 (sete milhões, duzentos e
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oito mil, oitocentos e setenta re ais) sendo que
R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) foram transferidos no exercício financeiro de
1999 e R$3.208.870,00 (três milhões, duzentos e oito mil, oitocentos e seten ta re a is) se rão
transferidos no exercício financeiro do ano
2000, o que correrá à conta de dotação orçamentária a ser consignada mediante Termo
Adi ti vo.
Ve jam bem, o ofí cio não es pe ci fi ca que cri té rio foi
ado ta do para es co lher essa en ti da de. Foi fe i ta uma concor rên cia pú bli ca ou uma ava li a ção de ca pa ci da de téc nica e de es pe ci a li za ção no se tor para que essa en ti da de
pudesse contratar, com recursospúblicos, para prestar
assistência aos ín di os ya no ma mis, numa área que considero da alto interesse para a segurança na cional? A
Fundação não es pe ci fi ca nada a esse res pe i to. Mas as
in for ma ções que te nho são as de que não foi fe i ta a li ci tação pú bli ca e não foi le va da em con ta a ca pa ci ta ção para
a pres ta ção des se ser vi ço. Te nho a cer te za de que, mu-i
to mais efi ci en te do que fa zer esse tipo de con vê nio, seria fa zê-lo, por exem plo, com o Exér ci to bra si le i ro, que já
está pre sen te na área ya no ma mi, que tem pe lo tões naque la re gião e que, por tan to, com es ses R$7 mi lhões,
com cer te za, não só te ria con di ções de prestar assis tência, como tam bém de le var mais mé di cos e tra tar a ca usa in dí ge na de uma ma ne i ra re al men te na ci o na lis ta, sem
ne nhum ris co de bi o pi ra ta ria ou de qual quer tipo de ação
ne fas ta aos in te res ses do Bra sil.
Por tan to, tra go esse as sun to ao co nhe ci men to da
Casa e apro ve i to a opor tu ni da de para pe dir a aten ção do
MinistérioPúblico Fe de ral para esse tipo de con vê nio firma do com as or ga ni za ções não-governamentais, en volven do re cur sos pú bli cos. É im por tan te res sal tar que essasorganizações não estão mais trazendo inves ti mentos do ex te ri or – como apre go a vam – para as sis tir os índi os que não re ce bem as sis tên cia do Go ver no Fe de ral.
O Go ver no Fe de ral, por in ter mé dio da Fun da ção Na ci onal de Sa ú de, está trans fe rin do re cur sos para uma en tidade que não considero capacitada para prestar essa
as sis tên cia, vis to não ha ver com pro va ção de sua ca pa cita ção. No en tan to, li be ram-se re cur sos, sem que se escla re ça qual foi o pro ce di men to ado ta do para a as si na tura do con vê nio.
Por tan to, fica re gis tra da a de nún cia. Ape lo ao Minis té rio Pú bli co Fe de ral que a in ves ti gue. Enca mi nha rei
àque le ór gão o do cu men to a que me re fe ri, as sim como
solicitarei in for ma ções com ple men ta res que me per mitam fazer um julgamento mais aprofundado dess a
ques tão.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se na do res, re ce bi ofício do Mi nis tro da Jus ti ça, em res pos ta a um re que rimen to de in for ma ções de mi nha au to ria. Na oca sião, eu
ha via fe i to três per gun tas: Qu a is en ti da des pri va das e
organizações não-governamentais mantêm atividades
de assistência à saúde nas comunidades indígenas?
Que convênio ou outro instrumento possuem com a
Fundação Nacional de Sa ú de para o exer cí cio de tais
atividades? Qu an to re ce bem? Em res pos ta, re ce bi ofíci os da Fu nai, da ta do de 21 de ja ne i ro, e do Mi nis tro da
Jus ti ça, da ta do de 19 de abril, por tan to, três me ses depo is de so li ci ta das as in for ma ções.
O ofício do Ministro da Justiça, em res pos ta ao
Re que ri men to nº 686/99, de mi nha au to ria, traz a lis ta
das organizações solicitadas. Fica di fí cil enu me rá-las,
pois há mais de du zen tas en ti da des atu an do nas áre as
indígenas. Ao fi nal, o Mi nis tro for ne ce duas ou tras in formações complementares – aliás, é a Coordenadora
que as pres ta ao Mi nis tro, que as en ca mi nha ao Se nado, por tan to, a mim – que con si de ro in com ple tas e que
de i xam dú vi das quan to ao va lor e à for ma de pa ga mento a es sas en ti da des. A in for ma ção não res pon de a pergun ta que fiz.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
mais
de
duas
centenas
de
en tidades
não-governamentais atu am em áre as in dí ge nas no Brasil, con for me do cu men to do pró prio Mi nis tro da Jus ti ça.
E o que é mais sé rio: nas duas in for ma ções com plementares, há o seguinte dado:
Há organizações privadas que atuam
mediante convênio ou contrato com a Funai,
ou com outros ór gãos pú blicos com competências legais relativas aos assuntos indígenas, como a Fundação Nacional de Saúde.
Convênios e contratos são geralmente firmados entre as organizações e a Funai quando
im pli cam alo ca ção de re cur sos or ça men tá ri os
para projetos ou internalização de recursos
pri va dos no or ça men to. As or ga ni za ções também atu am me di an te con vê ni os ou ter mos de
cooperação com comunidades indígenas,
com o co nhe ci men to da Funai, casos em que
os seus funcionários ou cooperantes devem
solicitar à Funai as autorizações de ingresso
pertinentes.
A qua se to ta li da de dos pro je tos de sen vol vi dos por
tais organizações jun to a co mu ni da des in dí ge nas são
de sen vol vi dos com re cur sos pró pri os, ori un dos de do ações ou de ou tras fon tes. Há ca sos de pro je tos fi nan ci ados a partir de programas governamentais, como o
PPTAL – Programa Integrado de Pro te ção às Po pu la-
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ções e Ter ras Indí ge nas da Ama zô nia Le gal e o PDA –
Programa De mons tra ti vo do Tipo ”A, com po nen tes do
PPG7 – Pro gra ma Pi lo to para a Pro te ção das Flo res tas
Tropicais, por exem plo. Há tam bém ca sos de pro je tos
executados em parceria com a Funai, com finan ci amen to par ci al do ór gão.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se na do res, ob ser vem
que o Ministro da Justiça encaminha a informação d a
Funai, que é uma informação vaga, embora oficialize
que mais de du zen tas en ti da des atu am nas áre as in díge nas. Há tam bém a in for ma ção de que uma en ti da de,
no Estado de Roraima, recebe R$7 milhões por mês
para prestar assistência às comunidades indígenas.
Aqui está a pro va do cu men tal da ne ces si da de de uma
investigação,que espe ro seja fe i ta pelo Mi nis té rio Pú blico Fe de ral. Mas con cla mo o Se na do Fe de ral a in ves tigar a realidade da atuação dessas organizações
não-governamentais, que hoje – não te nho re ce io de dizer – re pre sen tam um sé rio ris co à so be ra nia nacional.
Tra ta-se de agen tes a ser vi ço dos in te res ses in ter na ci ona is, que aqui es tão pra ti can do não ape nas a biopirataria, mas tomando atitudes nocivas ao patrimônio d o
País. Além do mais, ago ra es tão sen do pa gas pelo próprio Go ver no Fe de ral, o que, portanto, foge à cantilena
dos eco-terroristas, dos eco-ambientalistas de Ipa nema, que di zem que se tra ta de en ti da des mu i to im portan tes para o País, pois, além da na tu re za fi lan tró pi ca,
trazem re cur sos do ex te ri or. Apren di, des de pe que no,
que, quan do a es mo la é mu i ta, o san to des con fia.
Por tan to, te mos que ins ta lar, o mais rá pi do pos sível, a CPI das ONGs. O pe di do já está na Con sul to ria
Legislativa. O Senador Bernardo Cabral, na sema na
passada, fez um pronunciamento no mesmo sentido,
pedindo essa CPI. O Se na dor Gil ber to Mes tri nho, que
vejo aqui no ple ná rio, tam bém tem in sis ti do nes sa tese.
Espe ro, en tão, que, a par tir da pró xi ma se ma na, pos samos já es tar co lhen do as as si na tu ras ne ces sá ri as para
pas sar mos a lim po essa realidade.
De ve ría mos, in clu si ve, ana li sar a pos si bi li da de de
trans for mar as re ser vas indígenas em áreas de se gurança nacional, por que não é pos sí vel a si tu a ção fi car
como está. Os bra si le i ros não têm per mis são da Fu nai
para en trar nas re ser vas in dí ge nas. No en tan to, as en tida des não-governamentais con tro lam a en tra da e a saída de qual quer bra si le i ro que para lá se di ri ge. Assim
acontece em Roraima, na área yanomami, fe ita pela
CCPY – Co mis são Pró-Yanomami e pela en ti da de contra ta da para pres tar as sis tên cia aos ín di os da que la reserva.Considero isso uma ver go nha para o Bra sil, tendo em vis ta que há mé di cos em nú me ro su fi ci en te para
executarem essa tarefa. Esse comportamento re presen ta um desrespeito às For ças Arma das, que es tão
na que la re gião, e, aci ma de tudo,um aten ta do à nos sa
soberania.
Não po de mos mais ace i tar essa si tu a ção, que não
pode mais fi car ocul ta. Há do cu men tos ofi ci a is, em bo ra
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com in for ma ções in com ple tas, trun ca das, que nos fa zem
pensar que, no meio de al guns dos ser vi do res que tratam dessa causa, esteja alguém a serviço dessas
ONGs. Pen so que es te jam tal vez agin do como ino centes úteis. Conheço alguns defensores dessas ONGs
que agem dessa forma porque realmente acreditam,
inocentemente, que não haja nada de errado nessas
ações, que es tão fa zen do uma pregação, um trabalho
sa cros san to em be ne fí cio dos ín di os, da flo res ta, en fim,
do bem-estar dos bra si le i ros do fu tu ro.
De i xo, por tan to, esse re gis tro. Se o Se na dor Gil ber to Mes tri nho de se jar acres cen tar algo, ou vi rei S. Exª
com mu i to pra zer.
O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Se nador Mozarildo Cavalcanti, lamentavelmente, as ONGs
es tão as su min do o pa pel do Go ver no Fe de ral, es pe ci almen te na Re gião Ama zô ni ca. Elas fa zem e des fa zem.
Por exem plo, o Gre en pe a ce é quem dita as nor mas ambi en ta is, e o De le ga do do Iba ma na re gião não toma nenhu ma ati tu de, se quer, ago ra, quan do não há nenhum
dis po si ti vo, por ta ria ou do cu men to que sus pen da a expe di ção do do cu men to de trans por te de ma de i ra. S. Sª
mes mo diz que não há nada im pe din do, mas não conce de, por que o Gre en pe a ce pode anun ci ar, fa zen do um
es tar da lha ço pela im pren sa, como é de cos tu me, porque, quanto mais estardalhaço fazem, mais recursos
ex ter nos con se guem. E, des sa for ma, que im pe tras sem
um man da to de se gu ran ça con tra ele.
Ontem, até denunciei isto ao Ministro do Meio
Ambiente, Sr. José Sarney Filho, e ao Presidente d o
Iba ma, que fi cou de to mar as pro vi dên ci as, mas a verda de é que es ses or ga nis mos es tão to man do con ta. E
mais: eles di vi di ram o País: na Ama zô nia, é o Gre en peace que co man da to das es sas or ga ni za ções; no Cen tro-Oeste e no Sul, o WWF. Já fi ze ram a di vi são ter ri to rial de ocu pa ção do País e es tão di tan do nor mas, para as
quais, lamentavelmente, o Governo brasileiro baixa a
ca be ça, obe de cen do. Esta é uma das realidades. Todos nós sa be mos que, em bo ra haja al gu mas ONGs séri as, 98% das que cu i dam de ín di os e de am bi en ta lis tas
são de pi ca re ta gem e de fen dem in te res ses que não são
os nos sos. Então, é im por tan te que se faça essa CPI,
para ve ri fi car e nor ma ti zar, pelo me nos; para fa zer com
que a ação des sas or ga ni za ções no País seja fis ca li zada pelo Go ver no; para que não se in ver tam os pa péis:
se são or ga ni za ções não-governamentais, por que dar
re cur sos do Go ver no a elas? É mu i to cô mo do isto: ”Não
sou Go ver no, mas tra ba lho com re cur sos dele“. É pre ciso se pa rar o joio do tri go. Assim, é im por tan te o pro nunci a men to de V. Exª; meus cum pri men tos por fa zê-lo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Mes tri nho, que é
um ca te drá ti co em Ama zô nia, um ho mem que co nhe ce

317

pro fun da men te toda a re gião, não só por que já go vernou o Estado do Ama zo nas por três ve zes, mas pelo
tem po que tem de pes qui sa, de con ta to com toda aquela po pu la ção e pela opor tu ni da de que teve de discutir,
in clu si ve em fo ros in ter na ci o na is, essa ques tão.
Sinto que nós, no Sena do, es ta mos vi vendo um
momento altamente favorável a que rediscutamos a
Amazônia com uma vi são atu al e do ama nhã. Se não
abrir mos os olhos, a Ama zô nia será nos sa ape nas no títu lo, e não mais te re mos o seu usu fru to, por que ela será
dos es tran ge i ros.
Sr. Presidente, en cerro essa parte do meu pronunciamento. Gostaria de abordar outro tópico, nesta
ma nhã, fa zen do um ape lo ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i toral. Nós, po lí ti cos, so mos, com mu i ta fre qüên cia, acu sados prin ci pal men te pela mí dia de co me ter cri mes ele i torais, de não cum prir a lei du ran te o pe río do ele i to ral e
não re ce ber pu ni ção, por que há sem pre o ”je i ti nho“, há
sem pre a for ma de con tor nar es sas in fra ções.
Pois bem, ape lo ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral que
julgue os pro ces sos que se en con tram na que la Cor te
há mais de qua tro anos, re fe ren tes ao Esta do de Ro ra-i
ma. Eles di zem res pe i to a can di da tos que fo ram con dena dos pelo Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral por abu so de poder eco nô mi co e que, va len do-se do re cur so ju rí di co de
recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, candidatam-se
de novo à ele i ção mu ni ci pal. A ma té ria está sub judice
há mais de qua tro anos. É pre ci so, por tan to, que o Tribu nal Su pe ri or Eleitoral, a Casa onde estão os juí zes
mais re no ma dos des te País, que per ten cem ao STF e a
ou tros Tri bu na is Su pe ri o res, ana li sem es ses pro ces sos
com ur gên cia, an tes das con ven ções mu ni ci pa is. Como
a opi nião pú bli ca pode acre di tar na Jus ti ça Ele i to ral, se
uma pes soa que foi con de na da pelo cri me de abu so de
po der eco nô mi co na ele i ção an te ri or e está ine le gí vel,
re cor re ao Tribu nal e pode dis pu tar ou tra ele i ção?
Faço, portanto, este ape lo ao Tribunal Superior
Ele i to ral, pu bli ca men te, por meio da TV Se na do: jul gue
es ses pro ces sos, ob vi a men te, de acordo a alta consciên cia ju rí di ca de seus mem bros, mas não os de i xe na
ga ve ta até a pró xi ma ele i ção. Esses ele men tos co me teram cri mes, con for me jul ga men to do Tri bu nal Regional
Ele i to ral, que não é um ór gão es ta du al, mas um co le gia do fe de ral. Que pos sa o ele i tor sa ber que o can di da to
sob sua análise não tem pen dên cia ju di ci al, como é o
caso de mu i tos dos atu a is can di da tos que disputarão,
este ano, em Boa Vis ta, no Esta do de Ro ra i ma.
SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR MOZARILDO
CAVALCANTI EM SEU PRONUNCIA–
MENTO.
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo
Cavalcanti, o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Se cretário.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Conce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Jef fer son Pé res.
(Pausa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Na bor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ape sar das gra ves di fi cul da des or ça mentá ri as e eco nô mi cas vi vi das pelo Bra sil, o Acre vem
sen do con tem pla do por di ver sas ini ci a ti vas do Go verno Fe de ral, por meio de re pas ses de ver bas e con vêni os com a ad mi nis tra ção es ta du al.
A opinião pú bli ca pre ci sa sa ber que tais re cursos têm ori gem em Bra sí lia, den tro de pro gra mas estratégicos elaborados e ge ri dos pela União, com re fle xos em todas as uni da des da Fe de ra ção. É ób vio
que mu i to ain da pre ci sa ser fe i to. Isso, aliás, eu cobro, diá ria e in can sa vel men te, das au to ri da des fe dera is. Mas, ao mes mo tem po, por de ver de jus ti ça e leal da de, não de i xo de re gis trar as con quis tas al can çadas por nos sa gen te.
Há exatamente uma se ma na, o Mi nis tro das Minas e Ener gia, Ro dolp ho Tou ri nho Neto, lan çou, em
Rio Bran co, o Pro gra ma Na ci o nal de Ele tri fi ca ção Rural, co nhe ci do como Luz no Cam po, cu jos be ne fí ci os
atin gi rão mais de 5.000 pro pri e da des no in te ri or do
Esta do e ex pan di rão as re des de trans mis são e quase 1.319km, a um cus to glo bal su pe ri or a R$16,5 milhões.
É im por tan te ex pli car ao povo acre a no, re pi to,
que a União for ne ce rá R$12,464 mi lhões da que le total, ca ben do a Go ver no do Esta do en trar com os restan tes R$4,16 mi lhões, as su min do, ape sar da par ti cipa ção mi no ri tá ria, a ges tão das ver bas e a res pon sabilidade de contratar as empresas incumbidas d a
execução das obras.
As expectativas são oti mis tas: os bons re sul tados do Luz do Cam po de vem atin gir 5.280 la res acreanos, melhorando as condições de vida de seus
26.400 mo ra do res, alem de dar co res me nos dra má ticas às es ta tís ti cas que hoje ga ran tem ener gia elé tri ca
para ape nas 2,8% das pro pri e da des e do mi cí li os rura is do Esta do.
A pro je ção fe i ta por téc ni cos fe de ra is as se gu ra
que es ses me nos de 3% pas sa rão a 18,5% ao fi nal do
programa ora anun ci a do. Dá-se, as sim, um gi gan tes-
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co e im por tan te pas so para re du zir a gra vi da de da situ a ção ener gé ti ca do Acre. E es pe ro que o cré di to da
ini ci a ti va e dos re cur sos ma te ri a is para sua con se cução sejam conferidos a quem de direito: o Gover no
Federal, por intermédio do Ministério das Minas e
Ener gia, e, mais di re ta men te, da Ele tro brás.
A empresa, aliás, está empenhada em outra
ação de gran de re le vo, para os interesses da so ci eda de acre a na: im plan tar o cha ma do ”Li nhão“, que, no
próximo ano, levará ao Esta do novos aportes d e
ener gia ge ra da em Ron dô nia, por meio do gás pro duzi do no cam po pe tro lí fe ro ama zo nen se de Uru cu.
Não há como dis cu tir a im por tân cia des sa in tegração de esforços, unin do fon tes energéticas di feren tes e dis tan tes, como as de Ama zo nas, Ron dô nia
e Acre. Mas o Bra sil não pode ace i tar, pas si va men te,
os obs tá cu los de cor ren tes da vas ti dão de seu ter ri tório. Ao contrário, deve re do brar es for ços para su perá-los, unin do as ma tri zes de pro gres so e, mais ain da,
integrando-as aos es for ços na ci o na is de de sen vol vimen to so ci al e eco nô mi co.
O for ne ci men to de ener gia ao Acre sem pre foi
uma de mi nhas gran des pre o cu pa ções, ao vol tar-me
para o fu tu ro do Esta do e pro cu rar so lu ções para os
pro ble mas que afli gem a po pu la ção lo cal.
Basta men cionar a palavra – energia – para
sen tir o peso de sua im por tân cia; sem ela, não se dá
um pas so, nada se cons trói.
Nesta oportunidade, que ro fa zer uma bre ve
abordagem de outra ação que o Governo Federal
está pa tro ci nan do no Estado do Acre: o ”Progra ma
Sa ú de na Fa mí lia“, que en se ja rá a con tra ta ção de dezenas ou até mesmo cen te nas de profissionais d a
área mé di co-hospitalar, para, com seu tra ba lho, re duzir as imen sas di fi cul da des en fren ta das pela po pu lação, em suas ne ces si da des de tra ta men tos pre ven tivos ou emer gen ci a is.
Trata-se, efetivamente, de uma iniciativa de
gran de va lor para o ci da dão e sua fa mí lia, no sem pre
sen sí vel cam po da sa ú de.
E, finalizando, con sidero de justiça enfatizar,
ainda, uma terceira ati vi da de, das mu i tas que o Governo Federal vem de senvolvendo no Estado d o
Acre, in clu si ve em par ce ria com a ad mi nis tra ção local: o apo io a pe que nos pro du to res ru ra is, que já bene fi ci ou cer ca de oito mil fa mí li as, a par tir de pro je tos
e recursos do FNO, do BASA e do Ban co do Bra sil,
atra vés do seu Pro naf.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o povo do
Acre sabe ser grato e reconhecido, quando rece be
ges tos e atos con cre tos de apo io, em seus an se i os de
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progressos e melhores dias. Por isso, fiz o registro
das três ini ci a ti vas do Go ver no Fe de ral, mos tran do a
V. Exªs que, ha ven do aju da con cre ta e in cen ti vo since ro, o meu Esta do de i xa rá de ser ape nas uma fon te
de no tí ci as tris tes, mar ca das pela vi o lên cia e pela pobreza.
O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – V. Exª me
per mi te um apar te?
O SR. NABOR JÚNIOR(PMDB – AC) – Con ce do o aparte ao nobre Senador Moreira Men des, de
Rondônia.
O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Emi nen te
Se na dor Na bor Jú ni or, V. Exª, nes ta ma nhã, re gis tra
um fato da mais alta rele vân cia para os nos sos Estados, tan to o Acre quan to Ron dô nia, que foi a vi si ta do
Ministro Ro dolpho Tourinho, das Mi nas e Energia,
juntamente com a sua comitiva, levando a solu ção
de fi ni ti va para o problema da ener gia em am bos os
Esta dos. V. Exª é tes te mu nha do quan to o povo, tan to
do Acre quan to de Ron dô nia, já so freu por fal ta de
uma energia elétrica que fosse de boa qualidade e
ecologicamente correta. Isso foi o que o Ministro
anunciou. Com a construção do gasoduto Urucum/Porto Ve lho, com a cons tru ção da gran de li nha
de trans mis são em 230 mil volts de Por to Ve lho a Rio
Bran co, com o seu ra mal Pa rá-Guajará-Mirim e ain da
a ex ten são da rede de trans mis são de Ji-Paraná, no
in te ri or do Esta do de Ron dô nia, até Vi lhe na, pos si bi litan do, por tan to, num fu tu ro não mu i to dis tan te, como
dis se on tem aqui, a in ter li ga ção de am bos os nos sos
Esta dos ao gran de sis te ma na ci o nal de transmissão
de ener gia, po de mos, ago ra sim, res pi rar ali vi a dos e
de fi ni ti va men te afir mar que es ta mos já em vias de resolver o nosso problema de energia. Mas, de tudo
aquilo que o Ministro anunciou, não tenho a menor
dú vi da de que a gran de con quis ta é efe ti va men te este
Programa Luz no Cam po, que vai le var qua li da de de
vida ao nos so ho mem do in te ri or, fi xan do-o na ter ra, o
que é de fun da men tal im por tân cia. Ontem, tra tei deste as sun to nes te ple ná rio, mas, la men ta vel men te, come ti uma in jus ti ça e que ro, apro ve i tan do o apar te que
V. Exª me con ce de, re pa rar essa omis são. De i xei, naquela oportunidade, de me referir a dois eminen tes
brasileiros, que têm sido verdadeiros companheiros
tan to do Acre quan to de Ron dô nia, que são o Pre siden te da Ele tro brás, Dr. Fir mi no, e o Pre si den te da
Eletronorte, Dr. José Antônio. Ambas essas em presas, notadamente a Eletronorte, têm prestando fun da men tal e re le van tes ser vi ços aos nos sos Estados.
Por tan to, que ro pa ra be ni zar V. Exª pela in for ma ção,
pelo re gis tro que faz e so mar tam bém o agra de ci men-
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to, o re co nhe ci men to do povo do Esta do de Ron dô nia
na pes soa des ses três emi nen tes bra si le i ros: o Mi nistro das Minas e Energia, Rodolpho Tourinho, e o s
Pre si den tes da Ele tro brás e da Ele tro nor te.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Agra de ço o apar te de V. Exª, as so ci an do-me às ex pec ta tivas que nele ma ni fes tou so bre a im plan ta ção des se
programa, Luz no Campo, que vai me lho rar, de mane i ra con si de rá vel, o pa drão de vida das po pu la ções
que vi vem na zona ru ral.
Além da ini ci a ti va ci ta da por V. Exª, re lem bro outras ações, em par ce ria com os Esta dos – não só com
o Esta do do Acre, mas com ou tros Esta dos da Fe dera ção – como é o caso do Pro gra ma Sa ú de na Fa mília, que está sen do im ple men ta do pelo Mi nis té rio da
Saúde em todos os Estados, e dos financiamentos
con ce di dos, atra vés do FNO, do Ban co da Ama zô nia,
do Pro nav e do Ban co do Bra sil, para os nos sos peque nos pro du to res ru ra is. To das es sas ações são do
Go ver no Fe de ral, mas mu i tas ve zes a opi nião pú bli ca
é in du zi da a acre di tar que elas per ten cem à ór bi ta dos
go ver nos es ta du a is.
É um fato que pre ci sa fi car me lhor es cla re ci do!
O sen ti do do meu pro nun ci a men to é exa ta mente con fi gu rar a re a li da de de que to dos es ses pro gramas estão sendo implementados, na maioria d o s
Estados da Federação, com recursos da União.
Alguns de les têm efe ti va men te a con tra par ti da es tadu al, mas ou tros são até a fun do per di do. E ve ri fi camos que até mes mo al gu mas pes so as, já be ne fi ci adas por tais pro gra mas, ou seja, pela trans fe rên cia de
recursos para os Estados e Municípios bra sileiros,
ainda olvidam isso e criticam o Governo Federal,
quan do ele está realmente apo i an do, le van do re cursos, alavancando o progresso dos Estados atrav é s
de ver bas va li o sas às áre as de trans por te, de co mu nica ções, de sa ú de pú bli ca, de ele tri fi ca ção, como esse
pro gra ma que o Mi nis tro Ro dolp ho Tou ri nho aca ba de
lan çar na nos sa Re gião.
O sen ti do primor di al do meu pronun ci a men to é,
por tan to, o de ca rac te ri zar que es ses pro gra mas são
de responsabilidade do Governo Fe deral. E, como
acre a no e como re pre sen tan te do Esta do do Acre no
Se na do Fe de ral, só tenho a agradecer a Sua Excelên cia, o Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, ao Mi nis tro de
Mi nas e Ener gia, aos Pre si den tes da Ele tro brás e da
Eletronorte e a todas as ou tras autoridades que se
envolveram na implementação desses pro gramas,
que vão me lho rar con si de ra vel men te a vida das nossas po pu la ções.
Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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rac te rís ti ca é tro car a agres si vi da de no tra to
dos re cur sos na tu ra is pela so fis ti ca ção in te li gente que per mi te o má xi mo de apro ve i ta men to de recur sos dis po ní ve is.
Mais sa bi do ain da, Sr. Pre si den te – e qua se todos os dias ou vi mos aqui mes mo, nes te ple ná rio -, é o
fato de que a Ama zô nia é uma re gião de ecos sis te ma
diferenciado, de equilíbrio delicado e, portanto, ne ces si ta de um de sen vol vi men to es pe cí fi co.
E, como bem diz a voz do povo, ”não adianta
ma lhar em fer ro frio“, isto é, ja ma is re a li za re mos esse
de sen vol vi men to sem que se jam co lo ca dos à dis po sição da so ci e da de os me i os ne ces sá ri os, ge ra dos diretamente da pes qui sa e da qua li fi ca ção de re cur sos
humanos.
Prova disso, são as re cen tes ex pe riên ci as de
implantação de gran des pro je tos de in fra-estrutura e
de apro ve i ta men to eco nô mi co na Re gião Nor te. A carência de recursos humanos qualificados obri ga as
empresas a contratarem pes so al e ser vi ços no Sul e
no Sudeste. E, inevitavelmente, esbarram em dois
grandes problemas: onerar pesadamente os custo s
das ati vi da des, e, pior, os re sul ta dos nem sem pre são
os es pe ra dos, na me di da em que o pes so al con tra tado pre ci sa re a dap tar-se às pe cu li a ri da des lo ca is.
O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se nado ra Mar lu ce Pin to, quan do jul gar opor tu no, gos ta ria
que V. Exª me con ce des se um apar te.
A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Eu lhe
con ce de rei o apar te com o ma i or pra zer.
Há, no in te ri or da Ama zô nia, um es for ço enor me
para dar conta dos problemas do desenvolvimento.
Estados e Municípios, com pequena arrecadações,
bus cam aju da per ma nen te das uni ver si da des, na espe ran ça de que, por meio de las, pos sam su prir suas
deficiências ligadas ao planejamento e à execução
das me di das re la ci o na das ao de sen vol vi men to re gi onal.
Cabe, por tan to, pro mo ver o di ag nós ti co da base
ci en tí fi ca e tec no ló gi ca ins ta la da na Ama zô nia, olhando a com po si ção dos qua dros téc ni cos das uni ver sidades e institutos de pesquisas re gionais, assim
como o seu en vol vi men to com a pro du ção e dis po nibi li za ção do co nhe ci men to ge ra do para a so ci e da de.
Com muito prazer, Senador Mozarildo Ca valcan ti, con ce do-lhe o apar te.
O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se nado ra Mar lu ce Pin to, pa ra be ni zo V. Exª pelo bri lhan te
pronunciamento que faz, analisando a questão d a
universidade, particularmente da uni ver si da de pú blica no País, mais especialmente na Região Norte.

MAIO 2000

Nós, de Ro ra i ma, por exem plo, po de mos até fa lar do
des ca so com que o Go ver no Fe de ral tra ta a Uni ver sida de Fe de ral de Roraima. A par te fí si ca da Uni ver sida de foi do a da pelo Go ver no do Esta do, e uma ou tra
par te foi cons tru í da pela Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Boa
Vis ta. Até mes mo a con tra ta ção de pro fes so res, mu-i
tas ve zes, é fe i ta em par ce ria com o Go ver no do Estado. É ver da de que ao Esta do e ao Mu ni cí pio in te res sa
ter universidade fe de ral, e, por tan to, não é con de nável que tanto o Estado quan to o Mu ni cí pio te nham
par ce ria. Mas, se co lo car mos na ba lan ça, ire mos veri fi car que o Go ver no Fe de ral está de ven do mu i to ao
Estado de Roraima em termos de in vestimentos n a
uni ver si da de, tan to no que tan ge à in fra-estrutura fí sica, quan to no que tan ge aos me i os aca dê mi cos, para
que a universidade da quele Estado possa efe ti vamen te se con so li dar. V. Exª e eu ti ve mos a opor tu nida de de, há pou cos dias, par ti ci par do pri me i ro Congresso de Estudantes daquela universidade. Pu demos sen tir a an gús tia da que les es tu dan tes, que anse i am por um horizonte que pos sa ga ran tir as con dições ne ces sá ri as para o bom fun ci o na men to da que la
uni ver si da de no fu tu ro. É ver da de que nós, Sena dores, te mos a obri ga ção de co brar e so li ci tar do MEC e
do Go ver no que in vis tam na Uni ver si da de, no sen ti do
não só de con so li dá-la, mas, prin ci pal men te, de adequá-la para o fu tu ro e para as ne ces si da des do desenvolvimento do Esta do, bus can do minimizar, pela
formação lá fe i ta, as di fi cul da des de se en con tra rem
no Sul ou no Su des te téc ni cos, de ní vel mé dio ou supe ri or, ca pa zes de ga ran tir que o Esta do dis po nha de
mecanismos importantes para alavancar o seu desenvolvimento. Parabenizo V. Exª pelo pro nun ci amen to, com o qual me so li da ri zo in te gral men te.
A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – No bre
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, agra de ço o apar te de
V. Exª, que é re al men te um pro fun do co nhe ce dor das
ne ces si da des pre men tes da nos sa Uni ver si da de Fede ral, uma vez que a acom pa nha des de o seu iní cio.
V. Exª foi pro fes sor da que la ins ti tu i ção du ran te mu i tos
anos.
V. Exª e eu acom pa nha mos a luta pela au to ri zação do cur so de Me di ci na. E, re cen te men te, após a
con clu são da pri me i ra tur ma do cur so de Me di ci na, os
formados pres ta ram exa me para re si dên cia, e to dos
foram aprovados. Alguns já estão trabalhando e m
hospitais em São Pa u lo, no Ma ra nhão e em Bra sí lia,
mas, in fe liz men te, es tão na imi nên cia de se rem pre judicados, de não poderem dar continuidade às suas
residências, porque o curso não era registrado. S e
não fosse a nossa intervenção mui to assídua, por
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meio de con ta tos di re tos com to dos os Con se lhe i ros –
como fizemos no passado para obter o re gistro d o
cur so –, não te ría mos con se gui do a per ma nên cia deles e o re gis tro do cur so. Mes mo as sim, ain da há mu itos cur sos sem re gis tro.
Como V. Exª ci tou, a do a ção do pré dio da universidade foi fe i ta pelo Go ver no es ta du al à épo ca, e,
atu al men te, a Pre fe i tu ra tem aju da do um pou co aquela universidade. Mas não é possível que a situação
permaneça como está. Há um deses tí mu lo ge ral.
Sabemos ain da que os cur sos ava li a dos no Provão com con ce i to ”E“, que é a me nor ava li a ção, são
extintos. E é essa a si tu a ção de três cur sos nos sos.
Foi preciso até advertir os alu nos. Mas isso não de pende dos professores, nem dos acadêmicos. Eles
fazem um es for ço enor me para con ti nu a rem na queles cur sos, mas fal ta, re al men te, o prin ci pal. Não existem pro fes so res ti tu la res; qua se 50% dos pro fes so res
são subs ti tu tos. Há pro fes so res que en si nam na universidade sem ga nhar sa lá rio; fazem um tra ba lho volun tá rio – V. Exª sabe dis so. Enfim, há uma sé rie de
di fi cul da des de que, tal vez, o pró prio Re i tor não te nha
conhecimento.
Por isso, tra go este as sun to à tri bu na hoje. Falando a respeito desse tema, eles tomam co nhe cimen to dis so. Assim, te re mos mais con di ções de chegar até eles e de corrigir aquelas dificuldades que
vêm sendo enfrentadas há muito tempo. Essa é a
nos sa obri ga ção como Par la men tar.
Sabemos que isso não ocorre so men te na Universidade de Ro ra i ma. Ago ra mes mo anun ci am uma
gre ve nas uni ver si da de pú bli cas. É pre ci so que to dos
nós façamos um empenho ilimitado, para que isso
não ve nha acon te cer. A fal ta de de sen vol vi men to em
nos so País se dá, pri me i ra men te, pelo fato de o nosso povo não ser al fa be ti za do. O cur so su pe ri or é neces sá rio, para que pos sa mos usar as no vas tec no logi as sur gi das no mun do, as qua is, mu i tas ve zes, não
conseguimos em pre gar no Bra sil. E, quan do con seguimos acompanhar essa tecnologias, isso é fei to
com di fi cul da de, sem pre com a con tra ta ção de téc nicos de fora. Há mu i to pou cos in ves ti men tos na área
de pesquisa. E, sem pesquisa, não pode haver de sen vol vi men to num país como o nos so.
Vejo aqui, à minha frente, o Senador Gilberto
Mes tri nho, que, há anos, mes mo nos pou cos pe ríodos em que não exer ceu man da to, sem pre vi a jou por
mu i tos pa í ses do mun do di vul gan do a nos sa Ama zônia, as ri que zas ali exis ten tes e o que fal ta àque la região, ou seja, in ves tir em pes qui sa.

363

Sr. Pre si den te, meus no bres pa res, to dos sa bemos que a res pos ta a um apar te, qua se sem pre, mu -i
to nos en tu si as ma, e aca ba mos mes mo fu gin do à linha de pen sa men to do dis cur so ori gi nal. Des sa forma, peço ao no bre Se na dor que pre si de a ses são no
mo men to, Car los Pa tro cí nio, que faça cons tar na ínte gra este meu pro nun ci a men to, ain da por que não há
mais tem po para lhe dar con ti nu i da de.
O Se nador Mozarildo Ca valcanti nos lembrou
da fal ta que faz a nos sa uni ver si da de; re al men te. Toda via, não é uma si tu a ção ex clu si va, úni ca; se as sim
fos se, nós, par la men ta res por Roraima, pode ría mos
nos jul gar cul pa dos. Se ria de se in da gar: por que isso
só acontecesse na que le Esta do? Po rém, sa be mos
que esse é um pro ble ma na ci o nal.
Em vis ta dis so, Srs. Se na do res, te mos que dar
prioridade absoluta não só ao ensino fundamental,
mas tam bém ao en si no su pe ri or, por que, em um País
da dimensão do Brasil, se não investirmos efe ti vamen te em edu ca ção, nun ca su pe ra re mos nos sas di ficul da des e sem pre se re mos ta cha dos de país do Terce i ro Mun do.
Assim foi com o Ja pão da Se gun da Gu er ra. E o
que é o Ja pão hoje, exa ta men te por que fez um grande in ves ti men to na área da edu ca ção? Uma po tên cia.
Já tive opor tu ni da de de es tar três ve zes no Ja pão, todas em mis são. Lá, em vi si ta a uma das suas uni versi da des – e até mes mo con ta tan do ou tros seg men tos
da que le país –, sen ti-me di mi nu í da, lem bran do da rea li da de do nos so povo, da ma ne i ra como ele é tra ta do
quando o as sun to é edu ca ção. Lá, na que le país do
Ori en te, até en con tra mos pes so as com cur so su pe rior em em pre gos su bal ter nos; po rém, há sem pre uma
clara expectativa de melhoria profissional. Temos
acom pa nha do e po de mos ve ri fi car que o país re gis tra
um alto índice de desenvolvimento, justamente porque teve a pre o cu pa ção de al fa be ti zar o seu povo, de
ins tru ir o seu povo.
No Bra sil não se dá essa pri o ri da de à edu ca ção,
quan do se de ve ria dar. Tan to isso é ver da de que, até
mes mo para con se guir mos que as pes so as te nham
sa ú de, pre ci sa mos edu cá-las. Não raro, as pesso as
deixam de fazer um simples exame preventivo, que
nem é tão one ro so, por que são in ca pa zes de ava li ar
que uma de ter mi na da sin to ma to lo gia, se tra ta da preventivamente, não culminará em uma doença, que,
se tra ta da ra pi da men te, po de ria ser até evi ta da. Isto
se dá jus ta men te por que não têm o co nhe ci men to necessário – e isso pode até le vá-los a des tru í rem as
suas pró pria vi das.
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Meus caros colegas, alio-me aos parlamentares, prin ci pal men te os da ban ca da do Nor te, pre o cupa dos com os des ti nos da re gião Ama zô ni ca. Ulti mamen te, não há ex ce ção: to dos têm usa do esta Tri buna para enal te cer as po ten ci a li da des da re gião Nor te
e ava li ar os seus pro ble mas. Inclu si ve, como já fa lei
al gu mas ve zes e re pi to, se os 81 Se na do res usas sem
da pa la vra nes se sen ti do, ou ain da, se hou ves se uma
conscientização por parte daqueles que não vivem
naquela re gião, tal vez o nos so País ti ves se um desen vol vi men to bem mais ace le ra do e um or de na mento me lhor.
Discursos há que tra tam da dis tri bu i ção de renda, mas, se não procurarmos conquistar to dos o s
nos sos co le gas para aca bar mos de vez com essa desigualdade, in clu si ve quan do da des ti na ção das verbas orçamentárias, alocando-se recursos mais amplos para es sas re giões sem ar re ca da ção pró pria, realmente va mos fi car fa lan do des ta tri bu na sem que
nada acon te ça.
Che ga rá en tão o dia em que o povo des li ga rá o
televisor quando estiver assistindo à TV Se nado,
como mu i tos hoje fa zem na hora dos pro gra mas ele itorais. Isto se deve ao fato de que as pesso as não
acreditam mais nas promessas. Temos, as sim, que
partir mais para a ação. Temos de fazer discursos,
sim, não res ta dú vi da, até para que os Srs. Mi nis tros,
as autoridades com petentes tomem conhecimento
das ne ces si da des de cada um dos Esta dos que aqui
representamos.
É pre ci so haver deba tes, se mi ná ri os, con gressos. Tal vez fos se ne ces sá rio pro mo ver mos, Se na dor
Gil ber to Mes tri nho, mais se mi ná ri os nes ta Casa, convi dan do os Srs. Se na do res, os Srs. De pu ta dos Fe dera is, para que possamos, ao menos, desenhar uma
realidade mais próspera, com um desenvolvimento
mais or de na do para nos sa re gião.
Dizer-se que não se pode desenvolver a Amazô nia, o ”pul mão do mun do“, não é ver da de. Não poderemos se houver essa exploração desordenada
que há hoje; po rém, com um bom pla ne ja men to, com
um desenvolvimento ordenado, só temos a ganhar.
Qu an do digo nós, não me re fi ro ape nas aos que vi vemos na re gião Nor te, mas a to dos os bra si le i ros.
Prosseguindo na le i tu ra do meu pro nun ci a mento, Sr. Presidente, pa re ce de ter mi nan te que, em um
ce ná rio de au to no mia, haja um mí ni mo de es pe ran ça
de se dis tri bu ir me lhor as chan ces de cidadania e so be ra nia na ci o na is, de modo a pre ser var mi ni ma men te
o pac to fe de ra ti vo. Para tal, é ne ces sá rio re co nhe cer
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que o País é injusto em termos de opor tunidades,
cruel em ter mos de ex clu são so ci al e tem per ma ne cido as sim por um pe río do lon go de ma is, si tu a ção que
não corrigirá rotas se pretender um único cenário
para os tem pos de uni ver si da de au tô no ma.
Mais do que nun ca, en tão, é ne ces sá rio ga ran tir
a ins ta la ção de po lí ti cas as si mé tri cas, de modo a corri gir as ro tas que o de sen vol vi men to assi mé tri co gerou no Bra sil. E o Con gres so Na ci o nal tem pa pel essencial nes sa tran si ção, pos to que, le gi ti ma do pe las
ele i ções, deve as se gu rar, de for ma su pra par ti dá ria, o
me lhor pro je to para a uni ver si da de bra si le i ra.
Sr. Presidente, meus nobres colegas, es ses
dois as pec tos – o da au to no mia e o da cor re ção das
dis tor ções re gi o na is – são de im por tân cia fun da mental para a transformação da universidade brasileira,
em especial às universidades da região norte que,
por suas ca rac te rís ti cas es pe ci a is, me re cem pla ne jamento e ações diferenciadas. Se não para torná-las
ide a is, pelo me nos para apro xi má-las dos an se i os e
ne ces si da des de nos sas co mu ni da des.
Ao tra tar des ses dois te mas, mes mo sem in tenção, aca bei por es bo çar um per fil de uni ver si da de, a
par tir de de ter mi na das ca rac te rís ti cas:
1) capacidade de elaborar o co nhe cimento para a formulação de uma visão do
todo;
2) competência para atender às demandas do desenvolvimento soci al e, em
particular, do desen vol vi men to in dus tri al;
3) condições para proporcionar a formação es pecializada requerida pela nova
estrutura pro du ti va;
4) competência para gerar seus re cursos hu ma nos, fi nan ce i ros e ma te ri a is;
5) capacidade de aten der às par ti cu laridades de sua região, sem descurar-se do
co nhe ci men to uni ver sal, e,
6) responsabilidade de participar junto
aos po de res cons ti tu í dos para a for mu la ção,
implantação e acom pa nha men to de um proje to de de sen vol vi men to para o País.
Muitas ou tras ca racterísticas poderiam ain da
ser apontadas. Não pretendo, entretanto, fu gir a o s
meus li mi tes e ca mi nhar por se a ras alhe i as. Res pe i to
e acre di to na lu ci dez, com pe tên cia e ca pa ci da de do
Mi nis tro Pa u lo Re na to de Sou za, bem como nos Re -i
to res e tan tos ou tros dou to res li ga dos à edu ca ção,
para ge rir os ca mi nhos que de vem to mar nos sas universidades. Destaquei, tão somente, questões que
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me pa re ce ram im bu í das de for te com po nen te po lí ti co
e que, a meu ver, es tão a exi gir ma i or aten ção.
Em tem po, aliás, aler to aos que me ou vem para
uma terceira colocação que, também por seu forte
com po nen te po lí ti co, me re ce ma i or aten ção: é pre ciso dar mos mais ou vi dos à nos sa ju ven tu de aca dê mica, espalhada pelos qua tro can tos de nos so País e
que têm ra zão quan do, com vis tas no fu tu ro, ao mesmo tempo percebe estar amarrada a algo que não
preenche as exigências de um mundo que não per doa quem fica a reboque do processo. Mais ainda,
per ce be que, di an te de um mercado agres si vo e ferozmente com pe ti ti vo, o co nhe ci men to é pe ça-chave
para o es bo çar de qua is quer ex pec ta ti vas.
É pre ci so darmos pas sos mais lar gos, se re almen te que re mos uma nota dig na no átrio da com pe tição glo ba li za da. É pre ci so que algo seja fe i to, ur gente, para rom per com esse qua se eter no cír cu lo vi ci o so
da ex clu são so ci al, uma ca rac te rís ti ca in fe liz do sis tema educa ci o nal bra si le i ro, que re ser va mais opor tu nida des para os mais aqui nho a dos eco nô mi ca, so ci al e
culturalmente.
De al gu ma for ma é pre ci so le var à ju ven tu de caren te e ex clu í da des ta Na ção, a cren ça de que a esco la é fun da men tal para mu dan ça do des ti no tra ça do
por sua he ran ça social.
Uma ex pe riên cia, hoje em prá ti ca no Rio de Jane i ro, já traz re sul ta dos no tá ve is: a ins ti tu i ção do Curso Pré-vestibular para Negros e Ca ren tes – PVNC,
um mo vi men to cri a do por Frei Davi, que o MEC apóia
e, in clu si ve, co lo cou como uma de suas me tas. Nes ta
prá ti ca, ga nham os acadêmicos que, além de de volver à so ci e da de um pou co do que re ce bem por es tudarem numa instituição gratuita, terão a fantástica
opor tu ni da de da prá ti ca da ci da da nia. E ga nha a so cie da de que, nes te pro ces so de in te gra ção en tre po der
pú bli co, uni ver si da de e comunidade, gradativamente
verá se rem dis si pa das di fe ren ças, es ti mu la da a in tera ção so ci al e ma te ri a li za da a igual da de de opor tu nida des para to dos. Um pas so de gi gan te, sem dú vi da,
para a correção de distorções inaceitáveis que, a
cada dia, alar ga cada vez mais o fos so das de si gualda des en tre as clas ses sociais.
Por que não agi li zar mais ra pi da men te esse proces so? Pelo País afo ra po de ría mos alas trar tais convê ni os, fe i tos en tre o MEC e Uni ver si da des, podendo
ser estendido en tre uni ver si da des e pre fe i tu ras.
Mais ain da, como es tí mu lo, su gi ro que aos alunos/professores seja oferecida uma re mu ne ra ção, a
título de pró-labore ou qualquer outro nome que se
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dê, para o cus te io de suas des pe sas com lo co mo ção,
ali men ta ção, etc...
Esta idéia, le va da adi an te com a ex pe riên cia do
Mi nis tro Pa u lo Re na to, com vontade política, a gar ra
e a per se ve ran ça na tu ral da ju ven tu de, mais o apo io
de quem re al men te de se ja ex tir par de nos so País as
algemas da iniquidade, jamais seria sufocada pela
mes mi ce dos que não têm com pro mis so com o fu tu ro
e o bem-estar social.
Os ex clu í dos de hoje, con vi ven do e sen do prepa ra dos por tam bém jo vens uni ver si tá ri os de sua idade, de ide a is cor re la tos e com a disposição de mu dar
esse per fil per ver so, em pou co tem po, não te nho dúvi da, de i xa rão para trás o do lo ro so fu nil dos que não
têm es pe ran ça.
A cur to pra zo, de po is de dis se mi na da a prá ti ca,
será ”fichinha“ – usando uma ex pres são po pu lar –, a
implantação de ou tras ati vi da des e cur sos que atendam a jo vens e ido sos ca ren tes e en tre os qua is desta co a in for má ti ca, a pre ser va ção do meio ambiente,
gerência de recursos hí dricos, adequado cultivo d o
solo, etc... etc...
Eram es sas as con si de ra ções que ti nha a fa zer.
Mu i to obri ga da, se nhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V. Exª
será aten di da, na for ma do Re gi men to.
Concedo a palavra ao próximo ora dor ins cri to,
Se na dor Mo re i ra Men des. V. Exª dis põe de vin te minu tos para o seu pro nun ci a men to.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nuncia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já por di ver sas vezes ocupei esta tribuna para denunciar os des mandos cometidos no meu Esta do pelo ex-Governador
Val dir Ra upp e pre ten do fa zê-lo tan tas ve zes quan tas
forem neces sá ri as, até mes mo para sem pre, de forma ca bal e cris ta li na, trans mi tir à po pu la ção do meu
Esta do a ver da de so bre quem é e quem foi Val dir Raupp à fren te da que le Go ver no, bem como os de sastres que pro vo cou à fren te da ad mi nis tra ção do Estado, deixando, por seu des ca so, uma con ta que a todos hoje pe na li za.
Há pou co, re ce bi uma in for ma ção, vin da do meu
Esta do, dan do con ta de que o Juiz San são Sal da nha,
emi nen te Juiz da 1ª Vara da Fa zen da Pú bli ca da ca pital, na Ação Ci vil Pú bli ca nº 001.99.010059-7, pro fe riu
sen ten ça que cul mi nou com a cas sa ção dos di re i tos
políticos do ex-Governador Valdir Raupp por três
anos. Trago a notícia de mais uma das senten ças
desfavoráveis, haja vis ta que são mu i tas ou tras, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a fim de que fiqu
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e re gis tra do, como dis se, de for ma in de lé vel na
men te dos ci da dãos ron do ni en ses de bem, quem são
Val dir Ra upp de Ma tos e sua es po sa, a hoje De pu tada Fe de ral, Dª Ma ri nha Ra upp de Ma tos.
Passo a ler o tre cho fi nal da sen ten ça
à qual me referi:
Vis tos, etc. (...)
Isto pos to, jul go, em par te, pro ce den te
o pe di do do Mi nis té rio Pú bli co, de cla ran do a
prá ti ca de ato de improbidade administrativa
pe los réus Val dir Ra upp de Ma tos e Ma ri nha
Cé lia Ro cha Ra upp de Ma tos, por que o primeiro, enquanto Governador do Estado de
Rondônia, permitiu que a Fundação de
Ampa ro ao Me nor Ca ren te e Ação So ci al do
Estado de Rondônia – FASER preparasse
car ti lha onde fi gu ram os dois réus, evi den cian do pro mo ção pes so al, vez que no re fe ri do
instrumento constam os nomes e imagens
de ambos. Configurado o ato de improbidade, apli co-lhes as pe nas pre vis tas no Inci so
III do art. 12 da Lei nº 8.429/92, em razão
de que deverão ressarcir integralmente o
dano, pagando ao Estado de Rondônia o
valor despendido com a con fec ção da car tilha, no montante de R$8.120,00 (oito mil e
cento e vinte reais), ficando pro ibidos, pelo
pra zo de 03 (três) anos, de con tra tar com o
Poder Pú bli co ou re ce ber be ne fí ci os ou in cen ti vos fis ca is ou cre di tí ci os, direta ou indi retamente, ain da que por in ter mé dio de pessoa ju rí di ca da qual se jam só ci os ma jo ri tá rios. Pagarão multa civil de 01 (uma) vez o
va lor da re mu ne ra ção que per ce bi am à época da prática do ato (1997); ele no âmbito
estadual e ela, no fe de ral. Apli ca-se a mul ta
ci vil so men te em uma vez o va lor da re muneração,considerando que o dano envolveu
ape nas o contexto de ela bo rar uma cartilha
de baixo custo. Ficam suspensos, por 03
(três) anos, os di re i tos po lí ti cos do réu Val dir
Ra upp de Ma tos.
Vou re pe tir, Sr. Pre si den te, par te da sen ten ça do
a
Juiz da 1 Vara de Fa zen da Pú bli ca da Co mar ca de
Por to Ve lho:
Ficam sus pensos, por 03 (três) anos,
os direitos políticos do réu Valdir Ra upp de
Matos. Aplica-se a suspensão no mínimo
pre vis to na lei, con si de ran do que o dano foi
de pouca extensão. Pelas razões expos tas,
jul ga-se im pro ce den te o pe dido de declaração de irregularidade quanto à propaganda
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(...). Após o trân si to em jul ga do, in for me-se
ao Tribu nal Re gi o nal Eleitoral quan to à suspen são dos di re i tos po lí ti cos“ – aqui enunciados.
Por to Ve lho, 12 de maio do ano cor ren te.
Sr. Presidente, essa é apenas mais uma das
inú me ras con de na ções que o ex-Governador já re cebeu. Apre sen tei-a, ape nas, para que esta Pre si dên cia
e os Srs. Se na do res to mem co nhe ci men to de le vanta men tos pre li mi na res.
To dos es ses do cu men tos se referem a ações
propostas con tra o ex-Governador e a sua qua dri lha,
den tre os qua is o seu cu nha do Alme i da, que foi o seu
Che fe da Casa Ci vil. Tais do cu men tos, re pi to, di zem
respeito às inú me ras ações que cor rem con tra es sas
pes so as que enun ci ei.
Ape nas no âm bi to dos tri bu na is su pe ri o res, são
nove pro ces sos con tra o Sr. Val dir Ra upp de Ma tos;
no âmbito da 1ª instância, no Estado de Rondônia,
são mais 22; na 2ª ins tân cia, mais sete. São vá ri os.
Po rém, que ro des ta car dois que jul go de ex tre ma impor tân cia.
O primeiro, que já denunciei aqui, re fe re-se às
con tas re je i ta das do Go ver na dor pelo Tri bu nal Re gi onal Eleitoral, relativas à sua campanha de 1998,
quan do pre ten deu a re e le i ção. Suas con tas fo ram reje i ta das por que apre sen tou do cu men tos fal sos àquela Cor te. Isso me le vou in clu si ve a apre sen tar nes ta
Casa um pro je to de lei emen dan do ou acres cen tan do
um dis po si ti vo na Lei das Ine le gi bi li da des.
Lamentavelmente, quando se fala em le gis lação ele i to ral, te nho a im pres são de que se fa zem leis
para não se rem cum pri das, para que não atin jam efetivamente os seus objetivos. Aque le é um caso concre to: o Go ver na dor teve as suas con tas re je i ta das,
mas não há pe na li za ção pre vis ta em lei para isso. Daí
a ra zão de eu ter apre sen ta do dois pro je tos de lei: um
que emenda a Lei das Inelegibilidades, acres centa-lhe um dispositivo; e outra que trata es pe ci fi camente da lei que pre vê a pres ta ção de con tas, também pe na li zan do com a cas sa ção do re gis tro ou com
a cas sa ção do di plo ma, na hi pó te se de con tas re je i tadas.
Há mais, Sr. Pre si den te. Há uma ou tra ação propos ta con tra vá ri os réus. Não pre ten do ci tá-la. Qu e ro
ape nas men ci o nar a do Go ver na dor Val dir Ra upp de
Ma tos. Tra ta-se de um pro ces so cri me, ori gi na do pelo
des vio que esse Go ver na dor, em con lu io com a sua
quadrilha, pro mo veu con tra o Fun do de Garan tia por
Tem po de Ser vi ço dos tra ba lha do res do Esta do. Veja
bem a de nún cia, Sr. Pre si den te: o Go ver na dor, jun ta-
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mente com a sua assessoria, promoveu um des falque nas con tas do Fun do de Ga ran tia dos ser vi do res
pú bli cos do Esta do. Esse é um dos mu i tos pro ces sos
a que ele res pon de.
Como eu dis se no iní cio, Sr. Pre si den te, o meu
objetivo era registrar, nesta manhã, mais essa sen ten ça con tra o ex-Governador Val dir Ra upp, que lhe
cas sou os di re i tos po lí ti cos por três anos.
Qu e ro aqui re a fir mar o que dis se o Se na dor Moza ril do Ca val can ti quan do usou esta tri bu na pela manhã: é pre ci so que os tri bu na is su pe ri o res, so bre tu do
o Tri bu nal Superior Ele i to ral, pro ce dam ao jul ga mento dos inúmeros, dos incontáveis processos que se
en con tram pen den tes, para que pos sa mos de fi ni ti vamen te ex pur gar maus bra si le i ros da vida pú bli ca. Isso
só se faz se a Jus ti ça cum prir o seu pa pel; se a jus ti ça
efe ti va men te for cé le re, aí, sim, es ta re mos con tri bu indo para se ex pur gar, como eu dis se, es ses maus elemen tos da vida pú bli ca brasileira.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Conce do a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão, por ces são
do Se na dor Djal ma Bes sa.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Presi den te, Srs. Se na do res, de po is dos índios tupinambás – a população milenar que ocupava a Ilha de
Upa on-Açu -, vi e ram os por tu gue ses no fi nal do sé culo XVI. Em seguida, por curto período histórico, o s
fran ce ses, que, em 1612, fi xa ram os pri me i ros tra ços
do que se ria a ci da de de São Luís. No va men te sob o
domínio dos portugueses, agora, após as prime i ras
dé ca das do Sé cu lo XVII, es ses edi fi ca ram um con junto ur ba no que perdura até hoje na ca pi tal do Ma ranhão. Jus ti fi ca-se, pois, a ad mi ra ção dos que vi si tam
o Cen tro His tó ri co de São Luís, onde vão encontrar
um dos mais for mi dá ve is acer vos da ar qui te tu ra co loni al por tu gue sa.
Esse acer vo, no en tan to, está ame a ça do no que
se re fe re à con ser va ção dos pré di os his tó ri cos. Há alguns dias, des mo ro nou mais um casa rão, des ta fe i ta
na Praça João Lisboa, uma das principais da São
Luís his tó ri ca, e ou tros 95 pré di os ca ta lo ga dos pela
Defesa Ci vil, dos qua is 10 já in ter di ta dos por or dem
ju di ci al – con for me in for ma ção do Jor nalO Impar ci al
–, cor rem o ris co de de sa ba men to. O Jor nalO Imparcial, aliás, um dos prin ci pa is do Esta do do Ma ra nhão,
faz uma longa re portagem so bre es sas edi ficações
his tó ri cas que cons ti tu em uma pérola no meu Esta do.
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O Ma ra nhão é hoje o de ten tor do ma i or gru po de
edificações his tó ri cas do nos so País. São cer ca de
3.500 pré di os e ca sa rões com azu le jos por tu gue ses
an ti gos, que con tam de mu i tos sé cu los, ame a ça dos
de de sa pa re cer.
A ad mi nis tra ção da Go ver na do ra Ro se a na Sarney, a exem plo de ad mi nis tra ções an te ri o res, den tre
as qua is a mi nha, tem fe i to o que é pos sí vel para preservar o Pa trimônio da Humanidade, que torna encan ta do ra a ca pi tal do Ma ra nhão; mas fal tam-lhe condi ções fi nan ce i ras para su plan tar as de te ri o ra ções de
que se in cum be a pas sa gem dos tem pos. É la men tável, pois se trata de monumentos que precisam ser
preservados.
O Go ver no Fe de ral, em 1974, efe ti vou o tom bamen to de mais de 1.300 imó ve is que com põem o conjun to his tó ri co de São Luís. Qu al quer re for ma nes ses
pré di os de pen de da au to ri za ção pré via do Insti tu to do
Pa tri mô nio His tó ri co e Artís ti co Na ci o nal (IPHAN). Os
proprietários des ses imó veis, contudo, nem sempre
têm re cur sos para sub me tê-los a re for mas ou res ta ura ções, cri an do-se as sim um ci clo vi ci o so, cuja so lução exi ge a in ter ven ção dos Po de res Pú bli cos.
Cu i dar de um Patrimônio da Hu ma ni da de é um
dever que envolve toda a sociedade e, por con seqüên cia, o pró prio Po der Cen tral ao qual cabe aju dar
as administrações estaduais e municipais – como,
aliás, tem fe i to em mu i tas opor tu ni da des – nos in vesti men tos para a pre ser va ção e res ta u ra ção de obras
de va lor cul tu ral e his tó ri co ines ti má vel.
A pre ser va ção do Cen tro His tó ri co de São Luís
iniciou-se gra ças à sen si bi li da de do Go ver na dor José
Sar ney, que le vou àque la ci da de, em 1996, o pri me i ro
consultor da UNESCO a vi si tar o Ma ra nhão. Se guiram-se vá ri as ou tras vi si tas de es pe ci a lis tas in ter nacionais até que organismo da ONU reconheceu São
Luís como um Pa tri mô nio da Hu ma ni da de.
Esse re co nhe ci men to de veu-se não so men te à
beleza úni ca da arqui te tu ra co lo ni al, traço marcan te
da ca pi tal maranhense, mas tam bém em vir tu de dos
es for ços de sen vol vi dos pe los go ver nos e pela po pula ção para a pre ser va ção de tal te sou ro, seja na re cupe ra ção de es tru tu ras ou ao res ta u ro de igre jas e outras edi fi ca ções, seja até mes mo na re no va ção da estru tu ra sub ter râ nea e aé rea de re des de uti li da de públi cas.
São conhecidas e famosas as edificações de
São Luís: os so la res, os so bra dos, os azu le jos di crômi cos por tu gue ses, as sa ca das, os bal cões, des pertan do ad mi ra ção à in te li gen te adap ta ção ao cli ma local.
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Na chamada quarta etapa das preservações,
cou be-me a opor tu ni da de e a hon ra, como Go ver nador de Esta do, de in ves tir os es for ços pos sí ve is para
a restauração bem-sucedida dos principais mo numen tos de São Luís, en tre os qua is, na zona tom ba da
federal, destaco o Te a tro Arthur Aze ve do (ina u gu ração da ta da de 1816) e, a oito qui lô me tros do cen tro, a
transformação da antiga Usina Têx til do Rio Anil no
Centro Integrado de Ensino, com capacidade para
aco lher 7.500 cri an ças. No Cen tro His tó ri co diver sas
outras edificações fo ram igual men te res ta u ra das no
meu pe río do do meu Go ver no.
São obras que cor res pon dem às as pi ra ções da
população maranhense, que se orgulha de sediar
mo nu men tos que va lo ri zam e em be le zam a sua ca pital.
Os nar ra dos epi só di os da de gra da ção de pré dios his tó ri cos são do co nhe ci men to ge ral, tec ni ca mente ava li a dos pelo Pro gra ma de Fis ca li za ção Pre ven tiva Inte gra da do Ma ra nhão, que re ú ne o Crea, Cor po
de Bom be i ros, de fe sa ci vil, Ce mar, a Pro cu ra do ria da
Re pú bli ca e ou tros ór gãos ma ra nhen ses.
É im por tan te o in te res se do Insti tu to do Pa tri mônio His tó ri co e Artís ti co Na ci o nal, com re le van tes servi ços pres ta dos ao País, que pode ofe re cer sua ex periên cia para im pe dir, em São Luís, a de te ri o ra ção da
sua ri quís si ma ar qui te tu ra co lo ni al ad mi ra da na ci o nal
e in ter na ci o nal men te.
O Iphan na tu ral men te não pode, so zi nho, doar
tal con tri bu i ção ao Cen tro His tó ri co da ca pi tal ma ranhense, mas tem conceito e prestígio capazes d e
bus car, para a atu al ad mi nis tra ção, a par ce ria de empre sas pú bli cas e pri va das que le vem adi an te o de ver
pa trió ti co da de se ja da pre ser va ção. Inse re-se ness e
dever, se gun do pen so, a Caixa Econômica Federal,
que po de ria tra çar al gu ma es tra té gia para au xi li ar o
Go ver no do Ma ra nhão nes se pro pó si to de pre ser vação.
O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Pois não,
Se na dor José Jor ge, com mu i to pra zer.
O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor Edi son
Lo bão, apro ve i to o pro nun ci a men to que V. Exª faz sobre a his tó ri ca São Luís para tam bém di zer da mi nha
preocupação com relação às cidades consideradas
Patrimônio da Hu ma ni da de. Em Per nam bu co, te mos
a ci da de de Olin da; na Ba hia, Sal va dor; em Mi nas,
Ouro Pre to; no Ma ra nhão, São Luís e, se não me engano, agora também temos Di amantina, no Estad o
de Minas, assim como outras áreas no Sul do País.
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Enfim, são diversas ci dades espalhadas por este
País, sen do que muitas delas com di fi cul da des para
man ter pre ser va do o seu pa tri mô nio his tó ri co. Pen so
que te re mos, aqui no Se na do, em de ter mi na do momen to, de ana li sar uma for ma ta ção para que es sas
cidades possam ter recursos adicionais, fe derais e
estaduais, para manter preservado todo esse pa trimônio histórico. Inclusive, no bre Se nador, existem
pro pri e da des par ti cu la res que se quer os seus do nos
têm ren da su fi ci en te para man tê-los em bom es ta do,
mes mo por que há mu i ta bu ro cra cia, como V. Exª citou, para preservá-los. Congratulo-me com V. Exª
pelo seu pro nun ci a men to, além de me co lo car à sua
disposição para que pos sa mos tra ba lhar, jun ta men te
com a Une so, que tam bém tem in te res se na mon tagem de uma es tru tu ra es pe cí fi ca para a pre ser va ção
des sas ci da des ou de al guns mo nu men tos con si de rados Pa tri mô nio Mun di al. Além dis so, tudo isso pode
se trans for mar em atra ção tu rís ti ca na ci o nal e, prin cipalmente, para os tu ris tas es tran ge i ros, já que, na rea li da de, o Bra sil ain da não tem um po ten ci al tu rís ti co
internacional de gran des pro por ções. Mas, para isso
é pre ci so que as ci da des es te jam bem con ser va das,
além de serem utilizadas para eventos culturais.
Acre di to que São Luís, Olin da e Ouro Pre to ne ces sitam tra tar des se pro ble ma con jun ta men te. Mu i to obrigado.
O SR. EDISON LOBÃO(PFL – MA) – No bre Sena dor José Jor ge, é va li o sa a con tri bu i ção de V. Exª,
já que conhe ce per fe i ta men te esses Patrimônios a o
qual se re fe re, tan to os do Ma ra nhão, quan to os de
Olin da e de ou tras ci da des his tó ri cas brasi le i ras.
Na ver da de, se olhar mos o pa no ra ma mun di al,
ire mos ver, por exem plo, a Itá lia. A Itá lia, além de outros mo nu men tos his tó ri cos, con ser va o Co li seu quase que com um sen ti men to de fa na tis mo. Ali está não
ape nas um mar co his tó ri co, mas, so bre tu do, um atrati vo tu rís ti co de gran de en ver ga du ra. Não há quem visite Roma, pela primeira vez, que não pretenda conhecer o Coliseu. Menciono apenas este exemplo.
Cre io que isso con tri bui para que es ses pa í ses re cebam, to dos os anos, mi lhões e mi lhões de tu ris tas.
Quando eu vejo, por exemplo, Las Vegas – apen a s
Las Vegas – recebendo 35 milhões de turistas por
ano e o Bra sil pa ti nan do en tre 4 e 5 mi lhões, dá-me
quase que um sentimento de depressão na cional, e
tudo isto por que nós não te mos o sen so de pre ser vação dos nossos documentos históricos, que estão
sen do de gra da dos ao lon go do tem po.
Entendo, tan to quanto V. Exª, que precisamos
re al men te to mar uma ini ci a ti va aqui, já que o Go ver no
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Fe de ral não o fez, no sen ti do de fa zer com que re cursos, por exem plo, da Ca i xa Eco nô mi ca, além dos recursos externos que pos sa mos atra ir, se jam apli cados na pre ser va ção des ses mo nu men tos, e com isso
pos sa mos es ti mu lar o tu ris mo em nos so País.
O ape lo que faço, Sr. Pre si den te, di ri ge-se, portan to, a es ses ór gãos fe de ra is e ao Go ver no como um
todo, na per su a são de que as sim pro ce den do, es tare mos, de al gum modo, con tri bu in do para a pre ser vação des sas pé ro las na ci o na is e que es tão sen do negli gen ci a das ao lon go do tem po.
Sr. Presidente, era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Conce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor José Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Presi den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Te a tro San ta Isa bel
co me mo ra seus 150 anos, e para mar car data tão signi fi ca ti va para o povo per nam bu ca no, e por que não
di zer para o Bra sil in te i ro, pres to hoje a mi nha ho mena gem a esse mo nu men to na ci o nal.
Sim, porque o Teatro Santa Isa bel, localizado
em Re ci fe, foi tom ba do como Mo nu men to Na ci o nal
em 31 de ou tu bro de 1949, bem pró xi mo, por tan to, de
seu primeiro centenário, pelo Patrimônio Histórico e
Artís ti co Na ci o nal, en con tran do-se seu re gis tro no Livro do Tom bo, às fo lhas 45 – Pro ces so 400/T.
O Te a tro San ta Isa bel foi ina u gu ra do em 18 de
maio de 1850. Com ple tou, on tem, 150 anos. Mais de
meio século, portanto, antes dos principais tea tros
públicos das duas maiores cida des bra si le i ras, São
Pa u lo e Rio de Ja ne i ro, e qua se meio sé cu lo an tes do
Te a tro Ama zo nas, lo ca li za do em Ma na us, que, no fim
do século XIX, vi veu o apo geu do ci clo da bor ra cha.
Além da im por tân cia por suas ati vi da des cul tu ra is e
artísticas, o prédio é con si de ra do, sob o as pec to arquitetônico, um dos mais be los exem pla res do estilo
ne o clás si co exis ten te no Bra sil.
A sua construção se deveu principalmente ao
es for ço de Fran cis co do Rego Barros, pri me i ra men te
Ba rão e de po is Con de da Boa Vis ta, que, como Pre sidente da Província, en gajou-se decididamente em
trans for mar a ima gem do Re ci fe, pois a ca pi tal da provín cia es ta va des pro vi da das uti li da des im pres cin díve is ao bem-estar e ao con for to de seu povo: não havia água, re des de es go to, pon tes, lo gra dou ros, te atros, obras portuárias; as ruas das cidades eram de
are ia, pas se i os de ti jo los e pon tes de ma de i ra.
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Não que a ci da de de Re ci fe não dis pu ses se de
teatros à épo ca, mas os en tão exis ten tes não sa tis fa ziam a ansiedade dos recifenses de terem um edifício
con di zen te com a im por tân cia da ci da de, uma das mai o res do Bra sil e que, ao lado de São Pa u lo, re ce beu, já
em agos to de 1827, a ins ta la ção de sua Fa cul da de de
Direito, as duas pri me i ras do Bra sil no gê ne ro.
A cons tru ção do gran de te a tro de Per nam bu cano teve pro je to de exe cu ção a car go do en ge nhe i ro
fran cês Lou is Lé ger Va ut hi er, tra zen do no vos pon tos
de vis ta e pro ces sos usa dos na Fran ça, com um custo or ça do em 240 con tos de réis, e cuja pe dra fun damen tal foi as sen ta da em 1º de abril de 1841. A constru ção de mo rou, por tan to, nove anos.
O Sr. Edison Lo bão (PFL – MA) – Senador
José Jor ge, V. Exª me per mi te um apar te?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não.
Con ce do o apar te a V. Exª.
O Sr. Edison Lo bão (PFL – MA) – Senador
José Jorge, estamos tratando do mesmo assun to
nes ta ma nhã de sex ta-feira. O te a tro a que V. Exª se
re fe re, um dos mais be los e an ti gos des te País, as semelha-se, de algum modo, ao teatro que temos n o
Maranhão, que é do século passado também. Foi
cons tru í do há 170 anos. Ima gi ne V. Exª que, quan do
os por tu gue ses cons tru í ram o Te a tro Arthur Aze ve do,
a ci da de de São Luís pos su ía 30 mil ha bi tan tes apenas. Hoje, é con si de ra do um dos me lho res te a tros da
Amé ri ca La ti na. Foi res ta u ra do no meu Go ver no; foi
qua se que to tal men te des tru í do e re cons tru í do – não
digo res ta u ra ção e, sim, re cons tru ção. É uma pé ro la,
uma jóia que te mos plan ta da no co ra ção de São Luís,
assim como o Teatro Santa Isa bel, no Esta do de V.
Exª. Essas obras têm de ser con ser va das a qual quer
cus to. Elas são tes te mu nhas da his tó ria lo cal. Por tanto, associo-me a V. Exª nessa iniciativa de buscar
uma so lu ção jun to ao Go ver no Fe de ral para que esses pa tri mô ni os, onde quer que es te jam, não ape nas
no Maranhão ou em Pernambuco, se jam pre ser vados.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Agra de ço a
V. Exª o apar te.
O Sr. Roberto Fre ire (PPS – PE) – Senador
José Jor ge, V. Exª me per mi te um apar te?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Se na dor Rober to Fre i re, meu com pa nhe i ro de Per nam bu co, conce do o apar te a V. Exª.
O Sr. Ro ber to Fre i re (PPS – PE) – O co men tário inicial do aparte do Senador Edi son Lobão foi o
mes mo que eu ha via fe i to ao Se na dor Ro me ro Jucá.
Hoje, nes ta ma nhã, es ta mos aqui dis cu tin do a
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preservação do patrimônio histórico e cultural
de nosso País. Portanto, associo-me à justa ho menagem que V. Exª presta aos 150 anos do Teatro
San ta Isa bel – or gu lho para to dos nós, per nam bu canos –, à sua his tó ria, à sua res ta u ra ção, re i na u gu ração ou reabertura. Como seria diferente se es sa s
preocupações que tanto V. Exª como o Senador
Edi son Lo bão ma ni fes ta ram – nesse sen ti do, sa li ento a atuação do PFL, base de sustentação do Go ver no – fos sem as mes mas do Go ver no: não te ríamos pre sen ci a do a co mé dia de er ros que mar ca ram
a co me mo ra ção dos 500 anos de des co bri men to do
Brasil. Re firo-me à comédia de erros em to dos os
sentidos da visão histórica. Co meçaram a nos ver
como se fôs se mos os ín di os da ocu pa ção e da co lonização portuguesa, quando não somos, embora
sejamos hoje uma na ção for ma da pelo pro ces so de
miscigenação. Então, se tivéssemos tido a pre o cupação de discutir a cul tu ra, o pa tri mô nio his tó ri co, a
formação do Brasil de hoje, e essa preocupação
está pre sen te ao ana li sar a co lo ni za ção de São Luiz
e do Recife, os movimentos republicanos de in dependência do Recife, observaríamos que tudo isso
tem a ver com a história cultural de nosso Estado,
com o Teatro Santa Isabel, com o abolicionismo,
com o regionalismo, com a visão da Faculdade d e
Direito em sua relação com o Teatro Santa Isabel,
com toda a cul tu ra de uma ci da de que tem a pri me ira si na go ga do Novo Mun do, que traz toda uma história dos ju de us que vi e ram com a ocu pa ção ho lande sa. A ex pres são do que é a nos sa cul tu ra, do que
foi a nossa formação, se estivesse mu i to pre sen te,
talvez a comemoração dos 500 anos de des co brimen to do Bra sil ti ves se ocor ri do com ma i or dig ni dade, talvez tivéssemos evi ta do não ape nas a co média de erros, mas também todos os abusos e ar bitrariedades e até mes mo a re pres são que se su cederam naquela oportunidade. Saúdo V. Exª, como
per nam bu ca no, por mos trar a im por tân cia do Re ci fe,
de seus es pa ços cul tu ra is, en tre eles o Te a tro San ta
Isabel, de grande tradição não ape nas para o Esta do de Per nam bu co, mas para o Bra sil.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Agra de ço a
V. Exª o apar te, Se na dor Ro ber to Fre i re.
O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Senador
José Jor ge, V. Exª me per mi te um apar te?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Con ce do o
apar te a V. Exª.
O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Caro Se nador José Jor ge, que ro tam bém, em rá pi das pa la-
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vras, as so ci ar-me a V. Exª e parabenizá-lo pela importância do tema. Registro, como pernambucano
tam bém, o pres tí gio e o re fe ren ci al do Te a tro San ta
Isabel não apenas pe los aspectos culturais, mas
tam bém como ber ço da li ber da de e da de mo cra cia e
palco de grande parte da História de nosso País.
Por tan to, pa ra be ni zo V. Exª pela ini ci a ti va.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Agra de ço a
V. Exª, Se na dor Ro me ro Jucá.
Pros si go a le i tu ra:
Vauthier con du ziu as obras até o ano de 1846,
fim de seu con tra to e quan do já vi nha sen do ob je to
de in ten sas pres sões, pois a opo si ção ao Go ver nador tam bém o atin gia, mas, en tão, o pré dio já se encontrava pronto no que se refere aos aspectos d e
cons tru ção. Fal ta vam as obras de aca ba men to, que
foram con duzidas por profissionais brasileiros: José
Manoel Alves Ferreira, para os cenários e decoração
interna; os mestres Zacher e Antônio Gomes, nas
obras de carpintaria; e as pinturas, que fi ca ram a cargo de Jo a quim Lo pes de Bar ros Ca bral e Te i ve.
Alguns meses an tes de ser inaugurado, no final de 1849, o te a tro re ce beu a de no mi na ção de Teatro Santa Isa bel, em ho me na gem à fi lha do Impera dor Dom Pe dro II, à épo ca com me nos de qua tro
anos de ida de, por su ges tão do Pre si den te da Provín cia, Ho no ra to Her me to Car ne i ro Leão.
A grande cerimônia de inauguração ocorreu
em 18 de maio de 1850, com a presença do Pre sidente da Província, José Ildefonso de Souza Ra mos, ocasião em que foi representada, pela Cia.
Germano Francisco de Oliveira, a peça O Pa j e m
d’Aljubarrota, dra ma em três atos de Men des Leal.
Mas nem tudo foram gló rias na vida do Santa
Isabel! Se guindo as tendências de modernidade, já
em 1853 era testemunha da des co ber ta e apli ca ção
da luz elé tri ca em seus ar re do res. E de po is se dis se
que foi justamente um apare lho elé tri co uti li za do n a
peça Fausto – a ópera –, deixado no camarim d a
primadona, o res pon sá vel pelo in cên dio que des truiu todo o te a tro em 19 de se tem bro de 1869, de i xando em pé ape nas as pa re des laterais, o alpendre e
o pórtico. A reconstrução foi totalmente ori entada,
de Paris, pelo engenheiro Vauthier, cujas re co mendações fo ram se guidas à risca. E o teatro esta va
pron to para a re i na u gu ra ção em 1875, mas, por falta dos aces só ri os e da de co ra ção, que cus ta ram 42
con tos de réis, a ce ri mô nia só ocor reu em 16 de dezembro de 1876, com a apresentação da ópe ra U n
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Ballo in Maschera, de Giuseppe Verdi, pela Compa nhia Lí ri ca Ita li a na Tho mas Pa si ni.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Te atro Santa Isabel teve infortúnios, mas também tem
gló ri as a se rem des ta ca das, que pro me tem man tê-lo
entre os símbolos vivos da evolução da cidadania
brasileira. Foi nessa casa que os escritores Tobi as
Bar re to e Cas tro Alves promoveram os cé le bres torneios lite rá ri os e proferiram seus discursos aboli ci onis tas, o que le vou o es cri tor Jo a quim Na bu co, ou tro
ferrenho de fensor do abolicionismo no século pas sado, a declarar que uma importante fase da abo lição da escravatura no Brasil foi vencida no Teatro
Santa Isabel. A alusão tem seu marco re pre sen ta tivo na pla ca co lo ca da na área de aces so aos cor redo res, no tér reo, na qual se ins cre ve a fra se atri bu ída a José Mariano e Joaquim Nabuco: ”Ganha mos
aqui a ca u sa da Abo li ção.“
Em 1997, foi de sen vol vi do o Pro je to da Res ta ura ção do Te a tro, para de vol vê-lo à co mu ni da de como
era na sua for ma ori gi nal, de po is de nu me ro sas transformações sofridas nas sucessivas reformas, que
provocaram, inclu si ve, mo di fi ca ções no seu aspecto
ex ter no.
Atualmente, o Teatro se encontra fe chado, o
que tem ge ra do crí ti cas dos ór gãos de in for ma ção. A
última apresentação aconteceu em novembro d e
1995, com Raul Cor tez, na peça Gre ta Gar bo, quem
di ria, aca bou no Ira já. Os res pon sá ve is pe las obras
se jus ti fi cam, di zen do que a de mo ra para re cu pe rar o
te a tro se deve à sua an ti güi da de e sin gu la ri da de e à
bu ro cra cia do Insti tu to Pa tri mô nio His tó ri co e Artís ti co
Na ci o nal – Iphan. Argu men tam tam bém que, após a
re for ma do apa ra to cê ni co, não va lia a pena re a brir o
pré dio sem uma re for ma pro fun da. A ex pec ta ti va é a
de que o Te a tro San ta Isa bel es te ja pron to em de zembro, mas a in ten ção é ina u gu rá-lo para o fes ti val de teatro que deve realizar-se em novembro, de acord o
com a declaração do Diretor de Artes Cênicas d a
Fun da ção de Cul tu ra.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, es tamos diante da de monstração clara de que o pernambucano não des cu ra das ma ni fes ta ções cul tu rais as mais diversas, já que uma construção como
essa se destina às mais diferentes manifestações
artísticas, como a mú si ca, a dan ça, a re pre sen ta ção
te a tral e ou tras ati vi da des di ver sas.
O Te a tro San ta Isa bel já teve o seu Cor po de
Ba i le, foi sede do Con ser va tó rio Dra má ti co, foi ri nha
de lutas greco-romanas. Lá foram realizados bai les
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de más ca ras e ban que tes. Por tan to, é muito grand e
a di ver si da de de fatos his tó ri cos que testemunhou e
de serviços que prestou à sociedade recifense e
seus vi si tan tes.
Para as fes ti vi da des de co me mo ra ção do sesquicentenário do Tea tro foi programada uma apresen ta ção da Orques tra Sinfônica do Recife, na Praça da Re pú bli ca, em fren te ao Te a tro, o que ca u sou
profunda consternação para a atual Diretora, Ge ninha da Rosa Borges, uma das maiores es tudiosas
da cultura pernambucana, que lançará a segun da
edição do li vro Teatro de Santa Isabel – Nas cedou ro e Per ma nên cia, de sua au to ria.
E, para fi na li zar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Senadores, quero dizer que a minha intenção, com
este pronunciamento, é mostrar a esta Casa e ao
Brasil que Reci fe tem, sim, seu centro cultural d e
gran de va lor ar qui te tô ni co e his tó ri co.
Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª, emi nen te Se na dor Rober to Fre i re.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
que ro apro ve i tar esta ses são de sex ta-feira para solicitar que a Mesa receba – embora não possa ser
lido hoje, por que não há Ordem do Dia – um pro je to
que acredito ser muito atual. No momento em que
se es tão dis cu tin do no País os pro ble mas da Lei de
Responsabilidade Fis cal, as pe nas para quem uti li za
mal ou des via re cur sos, é ne ces sá rio que se co mece a imaginar que a punição, e não a impunidade,
venha a ser a regra. Os agen tes pú blicos não de vem receber ape nas a punição de pagar multa,
quando co me tem ilí ci tos, mas pa gar, in clu si ve, com
pena de detenção, con forme determina lei re cen temente aprovada na Câmara dos Deputados. Fico
ima gi nan do o que pode ocor rer com o Sr. Cel so Pitta – es pe ro que não seja apenas uma multa a ser
paga ao Tri bu nal de Con tas, por to dos os ex ces sos
–, com o Prefeito Antônio Be linati, de Londrina, e
tan tos ou tros. É ne ces sá rio que se te nha a pers pecti va tam bém de uma pu ni ção mais sé ria.
Nes se sen ti do, es tou ten tan do, com esse pro jeto, ex tin guir aqui lo que é um abu so, por que é um pri vilé gio: a cha ma da pri são es pe ci al. Ele ex tin gue a
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pri são es pe ci al e dis põe so bre o cum pri men to
de pena em dependência separada – isso tem que
exis tir – de Mi nis tros de Esta do e até mes mo de cida dãos ou ci da dãs, quan do, a cri té rio da au to ri da de,
seu recolhimento em prisões comuns ou execução
de sua pena em dependências penitenciárias co muns lhes traga risco à vida ou à in te gri da de fí si ca.
Então, tento definir o que é cumprimento de pena
em dependência separada, mas acabo com esse
abuso da prisão especial, que se destinava não
apenas a quem tivesse diploma de nível superior,
mas tam bém a ofi ci a is e fis ca is de vi gi lân cia, ofi ci a is
de marinha, dirigentes de entidades sindicais, ser vido res de de par ta men to, pi lo tos de ae ro na ves, ofi ci ais de marinha, juiz de paz, vigilantes de trans por tado ras, pro fes so res, mem bros da De fen so ria Pú bli ca.
Isso, evi den te men te, era um rol de pri vi lé gi os.
Dessa forma, en caminho este projeto de lei e
espero que o Senado, que já discutiu uma vez e
quase o apro vou, te nha a opor tu ni da de de resgatar
esse equí vo co an te ri or, aprovando-o agora.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Eminente Senador Roberto Freire, V. Exª pode en caminhar a proposta à Mesa. As sessões
não-deliberativas são destinadas exatamente à
apresentação de pro pos tas, des de que o au tor es teja pre sen te, e à le i tu ra de ex pe di en te.
O SR. PRESIDENTE (Ca lor Pa tro cí nio) – Concedo a palavra ao último orador inscrito, Senador
Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) –
Sr. Presidente, Srs. Se na do res, nes ta ma nhã, que ro
fa zer dois re gis tros. O pri me i ro de ve ria ter sido fe i to
du ran te a se ma na, mas, por im pos si bi li da de de pronun ci ar um dis cur so, de i xei para fa zê-lo na data de
hoje. Re fe re-se às ações anun ci a das pelo Mi nis té rio
do Desenvolvimento Agrá rio, ou seja, aos no vos recur sos des ti na dos ao Pro naf e à mu dan ça de me canismos na ação de financiamento da safra da agri cul tu ra fa mi li ar.
Nos últi mos dias, o Pre si den te Fernando
Henrique Cardoso e o Minis tro Raul Jung mann
empreenderam uma ação corajosa. Con si de ro
até que essa vi tória pes soal do Pre sidente e d o
Mi nis tro Raul Jung mann, com as mo di fi ca ções fei tas no tocante à polí ti ca de agricul tu ra fa miliar
con du zi da pelo Mi nistério do Desen vol vi men to
Agrá rio, me recem não só re co nhe ci men to, mas
tam bém di vul ga ção, para que a so ci e da de, prin cipalmente os assen ta dos pelo Incra e os usuári os
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dos programas de agricultura familiar, tomem co nhe ci men to.
Entre as ações anunciadas, re gistro, primeiro,
o pa gamento de novos empréstimos do Pronaf e
das dí vi das con tra í das entre 1995 e 1997 em cinc o
anos, com um ano de ca rên cia; se gun do, o acrés cimo de mais R$2,5 bi lhões no or ça men to do Mi nis tério do Desenvolvimento Agrá rio; ter ce i ro, algo que é
extremamente im portante para os usuários dos programas de financiamentos, isto é, a correção d o s
empréstimos do Pronaf com base nos preços d o s
produtos, mais 3% de ju ros ao ano – é bom lem brar
que, antes, essa taxa de juros chegava a 16% ao
ano.
Outra ação importante foi a ampliação para
R$4,24 bilhões do orçamento do próprio Pro naf –
Programa Na ci o nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra
Familiar e o au men to das ga ran ti as do Te sou ro para
financiamentos em to das as ca te go ri as de as sen tamento familiar – até então, muitas operações não
po di am ser re a li za das, porque não ha via o fun do de
garantia do Governo Fe deral; por último, a cria ção
de mais um cré di to fun diá rio de R$720 mi lhões, que
reforçará o pro gra ma Ban co da Ter ra, para bus car a
ampliação dos as sen ta men tos.
O Sr. Ro ber to Fre i re (PPS – PE) – V. Exª me
per mi te um apar te?
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Ouço
V. Exª, com pra zer.
O Sr. Roberto Fre ire (PPS – PE) – Senador
Romero Jucá, não desejo fa lar di re ta men te do assun to que V. Exª abor da, mas so bre o Mi nis tro Raul
Jungmann. Tomei conhecimento – talvez, por um
equívoco meu na tri bu na – de que saiu na im prensa que eu ti nha dito que o S. Exª era tí bio ou ha via
demonstrado tibieza. Como com panheiro do nosso Par ti do, em bo ra li cen ci a do para exer cer o cargo de Ministro do Governo Fernando Hen ri que
Cardoso, pessoa que muito prezo, alguém tin h a
me dito que eu tinha quase que o desa u to ri za do
na sua gestão à fren te do Ministério. Eu dis se:
Olha, eu não tenho nem que au torizar nem que
desautorizar. Eu tenho até que reconhecer – n o
meu dis cur so eu re co nhe ço – que é uma das áreas onde este Governo apresenta até al guns grandes avanços – com alguns problemas – o que se
deve, inclu si ve, à ação do Ministro Raul Jung mann. Mas pare ce-me que, talvez no calor d o
aparte do Senador Edu ardo Su plicy, na res pos ta,
co lo quei tudo um pou co ”no mes mo saco“. Ti bi e za
do Palá cio do Planal to em rela ção à cor rupção,
aos problemas que estão ocorrendo no Gover no
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Federal por falta de co ragem de mudar rumos,
não em relação à ques tão da re for ma agrá ria. Tibi e za, eu fa lei, do Pa lá cio do Pla nal to, não do Ministro. Até porque se o Mi nis tro tem uma ca rac terística é não ser tíbio. Isso eu queria dizer de públi co aqui. O que re cla mei, e o dis se pes so al mente, é que a postura do Go ver no e dele, que sempre
foi um ho mem aber to ao diá lo go, nes ses úl ti mos episó di os com o MST, ti nha sido de mu i ta in to le rân cia e
de arrogância. Ain da bem que se pre nun cia a abertu ra do diá lo go. Era um re gis tro que que ria fa zer, até
para não fi car em cor re do res na dis cus são, mas fi car
cla ro. Em ne nhum mo men to cha mei o Mi nis tro de tíbio, até porque tíbio S. Exª não é. Se tem defeitos,
não será nun ca esse.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Agra de ço o apar te de V. Exª. É im por tan te, efe ti va men te,
que essa questão seja explicada ou registrada, tendo em vis ta que V. Exª tam bém re co nhe ceu a im portância dos avanços do Governo Fer nan do Hen ri que
Cardoso na questão da reforma agrária. Sua Excelência tem no Ministro Raul Jungmann, há cinco
anos, uma pes soa de di ca da e que tem, efetivamente, con quis ta do avan ços im por tan tes.
Ainda dentro do tema, re gis tro duas questões:
primeiro, que as importantes medidas anunciadas
pelo próprio Presidente da República, em reunião
com a Con tag, fo ram re ce bi das de for ma mu i to po siti va.
E uma outra questão, que encaminhei a todos
os lí de res do Senado e da Câ ma ra dos De pu ta dos,
diz respeito a mais de dez emendas que preparei
para a LDO – Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as – exatamente tratando da reforma agrária. Entendo que
uma das trin che i ras em que de ve mos lu tar para ampliar a ação da reforma agrária é exatamente o
Orçamento da União. E foi exatamente pensando
nisso que apresentei emendas à LDO, tratando especificamente das metas a serem fixadas no Orçamento do próximo ano, no que concerne à essa
questão. Encaminhei a todos os líderes partidários
das duas Casas essas emendas, para que elas sejam apre ci a das e con tem com o apo io dos par ti dos.
É importante discutirmos a reforma agrária, mas no
nos so es pa ço de dis cus são, que tam bém é a Co missão de Orça men to, é im por tan te que aque les que falam nos discursos sobre a sua ampliação ajam, na
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prática, am pliando esses recursos para o orçamento
de 2001.
Registro tam bém, Sr. Pre si den te – e o faço com
muita tranqüilidade – que nesta se mana entrei, no
Supremo Tribunal Federal, com uma ação popular
contra to dos os De sem bar ga do res e Ju í zes do Estado de Roraima. E por que assim procedi, Sr. Pre sidente? Por que recebi denúncia do Juiz Hélder Gi rão
Barreto, cuja matéria foi publicada no jornal lo cal,
dando conta de que os Juízes e Desembargadores
de Ro ra i ma es ta ri am ga nhan do mais do que os Mi nistros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ou seja, teto fi xa do
exatamente para os salários não só nos Poderes,
mas,especificamente, na ques tão do Ju di ciá rio.
Faço essa ação no sen ti do de bus car ca mi nhos
para fortalecer o Tribunal de Justiça de Roraima.
Que ama nhã nin guém ve nha di zer que a nos sa ação
é pessoalmente contra De sem bar ga do res, ou con tra
Juizes. Não o é. Faço institucionalmente, por que enten do que o Tri bu nal de Jus ti ça de Roraima mere ce
o apo io e o res pe i to de toda po pu la ção do Esta do e
do País e, para isso, pre ci sa agir de for ma cor re ta.
Ficando na dúvida so bre essa de núncia, de
que Juizes e desembargadores ga nhariam mais, e
não tendo resposta ao pedi do de informações que
encaminhei à Presidência do Tribunal, pre feri fa zer
essa comunicação ao Supremo Tri bunal Federal,
exatamente para di ri mir as dú vi das so bre essa questão sa la ri al.
Espe ro que os De sem bar ga do res e Ju i zes não
estejam percebendo esses salários que foram estampados nas matérias de jornais. Se estiverem, infelizmente, en ten do que o Su pre mo de ve rá de ter minar procedimentos, que devem ser cumpridos em
todo País, in clu si ve pela Jus ti ça do meu Estado.
Quero co municar a ação por mim em pre en dida; mais do que isso, re gis trar o meu res pe i to à Justi ça de Ro ra i ma e di zer que esse ato bus ca con tri buir com a Jus ti ça do meu Esta do e não agre gar, atacar ou fazer qual quer tipo de intervenção que seja
antidemocrática. Ao con trá rio, bus co a de mo cra cia e
o respeito de to dos à lei.
Peço a V. Exª, ao en cer rar as mi nhas pa la vras,
que faça parte do meu pronunciamento as matérias
que re gis tram a edi ção das me di das que agre ga ram
re cur sos fi nan ce i ros ao Mi nis té rio do De sen vol vi mento Agrá rio, car ta, cor res pon dên cia en vi a da pelo Mi nistro Raul Jungmann a mim, tratando dessa questão,
bem como có pia, na ín te gra, da ação qu
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e mencionei, en ca mi nha da ao Su pre mo Tri bunal Federal.
Mu i to obri ga do.
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SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V.
Exª será aten di do, na for ma do Re gi men to.
O Sr. Se na dor Lú cio Alcân ta ra en vi ou dis cur so à
Mesa para ser pu bli ca do, na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.
S. Exª será aten di do.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res: Falo So bre Li vros!
Gos ta ria de re gis trar nos Ana is des ta Casa Le gislativa uma breve co municação a qual muito me
ani ma: Falo so bre li vros!
A li vra ria Si ci li a no pa tro ci na a ini ci a ti va de propor ci o nar aber tu ra ao es cri tor bra si li en se, com o in tu ito de va lo ri zar a pro du ção li te rá ria de au to res lo ca is.
Dia 19 de maio, a li vra ria Si ci li a no Park Shop ping, inaugurou um espaço específico para a exposição d e
obras de mais de se ten ta au to res dos mais va ri a dos
gêneros e tendências li terárias. Tal iniciativa conta
com a par ce ria do Sin di ca to dos Escri to res de Bra sília, da Academia de Letras do Distrito Federal, d a
Associação Na cional dos Escritores, Projeto
Sur-Cultural e da The sa u ros Edi to ra.
A par tir des se even to, as lo jas da Li vra ria Si ci li ano pas sa rão a co mer ci a li zar li vros de au to res lo ca is,
em todo o País, si na li zan do para a di mi nu i ção de um
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dos mais an gus ti an tes pro ble mas dos es cri to res, que
é a distribuição.
À época da globalização, por mais sur pre enden te e até con tra di tó rio pa re ça, vale as si na lar a va lori za ção do re gi o nal.
Bra sí lia ini cia esse im por tan te pro je to ho me nage an do um dos mais res pe i ta dos in te lec tu a is ra di cados na ci da de, o po e ta e en sa ís ta Cas si a no Nu nes.
Se a Siciliano, con si de ra da a ma i or rede de livra ri as da Amé ri ca La ti na, in ves tir no de sen vol vi mento de tal ati vi da de, nos vá ri os es ta dos bra si le i ros, seria de agra dá vel re co nhe ci men to ver o meu es ta do, o
Ce a rá, abrin do suas es tan tes para aco lher, di fun dir e
co mer ci a li zar obras li te rá ri as de es cri to res lo ca is.
Há de se va lo ri zar e pres ti gi ar a pro du ção cul tural lo cal, sem que isso im pli que pre ju í zo às gran des
obras na ci o na is.
Vejo todo esse mo vi men to com gran de con tentamento!
Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cerrar os trabalhos.
Está en cer ra da a ses são.
(Le van ta-se a ses são às 12 ho ras e 26 mi nu tos.)
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Mensagem Nº 118, de 2000 (nº 692/2000, na
ori gem), de 18 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 4, de 2000, que dispõe so bre o sa lá rio mí ni mo a par tir de 1º de maio de
1996, e dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e transfor ma do na Lei nº 9.971, de 18 de maio de 2000.
PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 20, DE 2000
(Nº 2.549/2000, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a gestão de re cursos
hu ma nos das Agên ci as Re gu la do ras e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As Agên ci as Re gu la do ras te rão suas relações de trabalho regidas pela Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, e le gis la ção tra ba lhista cor re la ta, em re gi me de empre go pú bli co.
Art. 2º Ficam criados, para exer cí cio ex clu si vo
nas Agências Reguladoras, os empregos públi cos
de nível superior de Regulador, de Analista de Su por te à Re gu la ção, os em pre gos de ní vel mé dio de
Técnico em Regulação e de Técnico de Suporte à
Regulação, os cargos efe tivos de nível superior d e
Procurador, os Cargos Comissionados de Di re ção –
CD, de Ge rên cia Exe cu ti va – CGE, de Asses so ria –
CA e de Assis tên cia – CAS, e os Car gos Co mis si ona dos Téc ni cos – CCT, cons tan tes do Ane xo I.
Parágrafo único. É ve dado aos em pregados,
aos re qui si ta dos, aos ocu pan tes de car gos co mis sio na dos e aos dirigentes das Agên ci as Re gu la do ras
o exer cí cio de ou tra ati vi da de profissional, in clu si ve
gestão operacional de empresa, ou direção po lí tico-partidária, excetuados os casos admitidos em
lei.
Art. 3º Os Car gos Co mis si o na dos de Ge rên cia
Executiva, de Asses so ria e de Assis tên cia são de livre nomeação e exoneração da ins tân cia de de li bera ção má xi ma da Agên cia.
Art. 4º As Agênc ias serão dirigidas em regime
de colegiado, por um Conselho Diretor ou Diretoria
composta por Con se lhe i ros ou Diretores, sendo um
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de les o seu Pre si den te ou o Di re tor-Geral ou o Di retor-Presidente.
Art. 5º O Pre si den te ou o Di re tor-Geral ou o Diretor-Presidente (CD I) e os dema is mem bros d o
Conselho Di re tor ou da Di re to ria (CD II) se rão bra sile i ros, de re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni ver si tá ria e
elevado conceito no campo de especialidade d o s
car gos para os qua is se rão no me a dos, de ven do ser
escolhidos pelo Presidente da República e por ele
nomeados, após aprovação pelo Senado Federal,
nos termos da alí nea f do inciso III do art. 52 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.
Parágrafo único. O Pre sidente ou o Di retor-Geral ou o Di re tor-Presidente será no me a do pelo
Presidente da República dentre os integrantes d o
Conselho Di re tor ou da Dire to ria, res pec ti va men te, e
in ves ti do na fun ção pelo pra zo fi xa do no ato de no meação.
Art. 6º O man da to dos Con se lhe i ros e dos Di reto res terá o pra zo fi xa do na lei de cri a ção de cada
Agência.
Parágrafo único. Em caso de va cân cia no cur so
do mandato, este será completado por sucessor inves ti do na for ma previs ta no ar ti go an te ri or.
Art. 7º A lei de cri a ção de cada Agên cia dis porá so bre a for ma da não-coincidência de man da to.
Art. 8º Terminado o mandato, o ex-dirigente ficará impedido, por um período de quatro meses,
contados da data do término do seu mandato, d e
prestar qualquer tipo de ser vi ço no se tor pú bli co ou
a empresa integrante do setor regulado pela Agência.
§ 1º Inclui-se no pe río do a que se re fe re o caput even tu a is pe río dos de fé ri as não go za das.
§ 2º Du ran te o im pe di men to, o ex-dirigente ficará vinculado à Agência, fazendo jus a re mu ne ração equi va len te à do car go de di re ção que exer ceu,
sendo assegurado, no caso de servidor pú blico, todos os di re i tos como se es ti ves se em efe ti vo exer cício das atri bu i ções do car go.
§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo ao
ex-dirigente exo ne ra do a pedido, se este já estiver
cum pri do pelo me nos seis me ses do seu man da to.
§ 4º Incorre na prática de advocacia ad mi nistrativa, sujeitando-se às penas da lei, o ex-dirigente
que vi o lar o im pe di men to pre vis to nes te ar ti go.
Art. 9º Os Con se lhe i ros e os Di re to res so mente perderão o manda to em caso de renúncia, d e
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condenação judicial transitada em julgado ou de
pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar.
Parágrafo único. A lei de criação da Agência po de rá pre ver ou tras con di ções para a per da do man da to.
Art. 10. O re gu la men to de cada Agência dis ciplinará a subs tituição dos Conselheiros e Di retores
em seus impedimentos ou afas ta men tos re gu la mentares ou ainda no período de vacância que an te ceder a no me a ção de novo Con se lhe i ro ou Di re tor.
Art. 11. Na Agência em cuja estrutura esteja
prevista a Ouvidoria, o seu titular ocupará o carg o
comissionado de Ge rên cia Exe cu ti va – CGE II.
Parágrafo único. A lei de criação da Agência
definirá as atribuições do Ouvidor, as se gu rando-se-lhe autonomia e independência de atuação e
condição plena para de sempenho de suas ati vi dades.
Art. 12. A investidura nos empregos públicos
do Qu a dro de Pes so al Efe ti vo da Agên ci as dar-se-á
por meio de con cur so pú bli co de pro vas ou de provas e títulos, conforme disposto em regulamento
pró prio de cada Agên cia, com apro va ção e au to ri zação pela ins tân cia de de li be ra ção má xi ma da or ga nização.
§ 1º O con cur so pú bli co poderá ser realizado
para provimento efetivo de pes so al em clas ses distin tas de um mes mo em pre go pú bli co, con for me disponibilidade or ça men tá ria e de va gas.
§ 2º O concurso público será estabelecido em
edi tal de cada Agên cia, po den do ser cons ti tu í do das
seguintes etapas:
I – pro vas es cri tas;
II – provas ora is; e
III – pro vas de tí tu lo.
§ 3º O edital de cada Agência definirá as ca racterísticas de cada etapa do concurso pú bli co, os
requisitos e escolaridade, for ma ção es pe ci a li za da e
experiência profissional, crité ri os eli minatórios e
classificatórios, bem como eventuais restrições e
condicionantes.
§ 4º Re gu la men to pró prio de cada Agên cia dispo rá so bre o de ta lha men to e as es pe ci fi ci da des dos
con cur sos pú bli cos.
§ 5º Poderá ain da fazer par te do concurso,
para efe i to eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio, cur so de forma ção es pe cí fi ca.
Art. 13. Os Cargos Comissionados Téc ni cos
são de ocu pa ção pri va ti va de ser vi do res e em pre-
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gados do Qu a dro de Pesso al Efetivo, do Qua dro
de Pesso al Espe cí fi co e do Quadro de Pes so al em
Extinção de que trata o art. 19 e de requi si ta dos
de outros órgãos e en tidades da Adminis tra ção
Pública.
Parágrafo único. Ao ocupante de Cargo Co missionado Técnico será pago um valor acresci do
ao salário ou ven ci men to con for me ta be la cons tan te
do Ane xo II.
Art. 14. Os quantitativos dos empregos pú blicos e dos cargos comissionados de cada Agência
se rão es ta be le ci dos em lei, fi can do as Agên ci as autorizadas a efetuar a al teração dos quantitativos e
da distribuição dos Cargos Co missionados de Gerência Executiva, de Assessoria, de Assistência e
dos Cargos Comissionados Técnicos, obser va dos
os valores de retribuição correspondentes e desd e
que não acar re te au men to de des pe sa.
Parágrafo úni co. É ve da da a trans fe rên cia entre Agências de ocupantes de em prego efe tivo d e
Regulador e de Ana lis ta de Su por te à Re gu la ção.
Art. 15. O e
r gulamento pró prio de cada Agência dis po rá so bre as atri bu i ções es pe cí fi cas, a estruturação, a classificação e o res pectivo salário
dos empregos pú blicos de que trata o art. 2º, respeitados os limites re muneratórios definidos no
Ane xo III.
Art. 16. Agências Reguladoras poderão re quisi tar, com ônus, ser vi do res e em pre ga dos de ór gãos
e en ti da des in te gran tes da admi nis tra ção pú bli ca.
§ 1º Du ran te os pri me i ros vin te e qua tro me ses
subseqüentes à sua instalação, as Agências po derão complementar a re muneração do servidor o u
em pre ga do pú bli co re qui si ta do, até o li mi te da re muneração do cargo efetivo ou emprego per manente
ocu pa do no ór gão ou na en ti da de de ori gem, quando a requisição implicar redução des sa re mu ne ração.
§ 2º No caso das Agên ci as já cri a das, o pra zo
referido no parágrafo an terior será conta do a partir
da pu bli ca ção des ta lei.
§ 3º O quan ti ta ti vo de ser vi do res ou em pre gados re qui si ta dos, acres ci do do pes so al dos Qua dros
a que se re fe re o caput do art. 19, não po de rá ul trapas sar o nú me ro de em pre gos fi xa do para a res pecti va Agên cia.
§ 4º As Agências deverão res sarcir ao órgão
ou à en ti da de de ori gem do ser vi dor ou do em pre ga-
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do re qui si ta do as des pe sas com sua re mu ne ra ção e
obri ga ções pa tro na is.
Art. 17. Os ocu pan tes de Car go Co mis si o na do,
mes mo quan do re qui si ta dos de ou tros ór gãos e en tidades da administração pública, poderão receber a
re mu ne ra ção do cargo na Agên cia ou a de seu car go efetivo ou emprego permanente no órgão ou na
entidade de origem, optando, neste caso, por re ceber va lor re mu ne ra tó rio adicional cor res pon den te a:
I – parcela referente à di fe ren ça en tre a re muneração de seu cargo efetivo ou emprego per manente de origem e o valor remuneratório do carg o
exer ci do na Agên cia; ou
II – vin te e cin co por cen to da re mu ne ra ção do
car go exer ci do na Agên cia, para os Car gos Co mis sionados de Direção, de Gerência Executiva e de
Assessoria nos níveis CA I e CA II, e cinqüenta e
cin co por cen to da re mu ne ra ção dos Car gos Co missionados de Assessoria, no nível CA III, e dos de
Assistência.
Art. 18. O Ministério do Planejamento, Orça mento e Gestão divulgará, no prazo de trinta dias a
con tar da pu bli ca ção des ta lei, ta be la es ta be le cen do
as equivalências entre os Cargos Comissionados e
Car gos Co mis si o na dos Téc ni cos pre vis tos no Ane xo
II e os Cargos em Co missão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores – DAS, para efeito d e
aplicação de legislações es pe cí fi cas relativas à per cepção de vantagens, de caráter re muneratório o u
não, por ser vi do res ou em pre ga dos pú bli cos.
Art. 19. Me di an te lei, po de rão ser cri a dos Qu adro de Pes so al Espe cí fi co, des ti na do, ex clu si va mente, à absorção de servidores pú bli cos fe de ra is re gidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
e Quadro de Pessoal em Extinção, destinado ex clusivamente à ab sor ção de empregados de em pre sas
públicas federais liquidadas ou em processo de li quidação, regidos pelo regime celetista, que se en con tra rem exer cen do ati vi da des a se rem ab sor vi das
pe las Agên ci as.
§ 1º A soma dos cargos ou empregos dos
Qu a dros a que se re fe re este artigo não po de rá exceder ao número de empregos que forem fixa dos
para o Qu a dro de Pes so al Efe ti vo.
§ 2º Os Quadros de que trata o ca put deste
ar ti go têm ca rá ter tem po rá rio, extinguindo-se as va gas ne les alo ca das, à me di da que ocor re rem va câncias.
§ 3º À medida que forem extintos os car gos ou
empregos dos Quadros de que tra ta este ar ti go, é fa-
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cul ta do à Agên cia o pre en chi men to de em pre gos de
pes so al con cur sa do para o Quadro de Pes so al Efeti vo.
§ 4º Se o quantitativo de car gos ou empregos
dos Quadros de que trata este artigo for inferior a o
Quadro de Pes so al Efe ti vo, é facultada à Agên cia a
re a li za ção de con cur so para pre en chi men to dos empre gos ex ce den tes.
§ 5º O in gres so no Qu a dro de Pes so al Espe cífi co será efe tu a do por re dis tri bu i ção.
§ 6º A absorção de pes so al ce letista no Qu adro de Pessoal em Extinção não caracteriza res cisão con tra tu al.
Art. 20. A realização de ser vi ços ex tra or di ná rios por empregados das Agências Re guladoras subordina-se, exclusivamente, aos limites es ta be le cidos na legislação tra ba lhis ta apli cá vel ao re gi me celetista.
Parágrafo único. A realização dos serviços de
que tra ta o ca put de pen de da dis po ni bi li da de de recur sos or ça men tá ri os.
Art. 21. As Agên ci as Re gu la do ras im plementarão, no prazo má ximo de dois anos, contados d e
sua ins ti tu i ção:
I – instrum ento específico de avaliação de desempenho, estabelecendo critérios padronizados
para mensuração do desempenho de seus em pregados;
II – pro gra ma per ma nen te de ca pa ci ta ção, tre-i
na men to e de sen vol vi men to; e
III – re gu la men to pró prio, dis pon do so bre a estruturação, classi fi ca ção, dis tri bu i ção de vagas e requi si tos dos em pre gos pú bli cos, bem como so bre os
cri té ri os de pro gres são de seus empregados.
1º A pro gres são dos em pre ga dos nos res pec tivos empregos pú blicos terá por base os resultados
obtidos nos proces sos de avaliação de de sem penho, capacitação e qualificação funcionais, visan do
ao reconhecimento do mérito funcional e à oti mi zação do po tencial individual, conforme disposto e m
re gu la men to pró prio de cada Agência.
§ 2º É vedada a progressão do ocupante de
emprego pú bli co das agên ci as an tes de com ple ta do
um ano de efe ti vo exer cí cio no em pre go.
§ 3º Para as Agências já criadas, o prazo de
que tra ta o caput deste artigo será contado a partir
da pu bli ca ção des ta lei.
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Art. 22. Ficam as Agên cias au to ri za das a custear as despesas com remoção e es tada para os
profissionais que, em virtude de nomeação para
Cargos Comissionados de Direção, de Ge rência
Executiva e de Asses so ria dos ní ve is CD I e II, CGE
I e II, CA I e II, e para os Cargos Comissionados
Técnicos, nos ní ve is CCT V e IV, vi e rem a ter exer cício em cidade diferente da de seu domicílio, con forme disposto em re gulamento de cada Agência,
observados os li mi tes de va lo res es ta be le ci dos para
a Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di re ta.

Art. 28. Fica cri a do o Qu a dro de Pes so al Especí fi co, in te gra do pe los ser vi do res re gi dos pela Lei nº
8.112, de 11 de Dezembro de 1990, que te nha sido
redistribuídos para a ANVS por for ça de lei.

Art. 23. Os regulamentos próprios das
Agências referidos nesta lei serão aprovados por
decisão da instância de deliberação superior de
cada Autarquia, com ampla divulgação interna e
publicação no Diário Oficial da União.

§ 2º É vedada a redistribuição de servidores
para a ANVS, po den do os ser vi do res do Qu a dro de
Pessoal Específico se rem re dis tri bu í dos para ou tros
ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe deral ou ce di dos nos ter mos da legislação do Sis te ma
Úni co de Sa ú de.

Art. 24. Cabe às Agências, no âm bi to de suas
competências:
I – administrar os empregos pú bli cos e os cargos Co mis si o na dos de que tra ta esta lei; e
II – editar e dar publicidade aos regulamentos
e ins tru ções ne ces sá ri os à apli ca ção des ta lei.
Art. 25. Os Quadros de Pessoal Efetivo e os
quantitativos de Cargos Comissionados da Agência
Nacional de Energia Elé tri ca – ANEEL, da Agên cia
Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções – ANATEL, da Agência Nacional de Petróleo – ANT, da Agência Na ci onal de Vigilância Sa ni tá ria – ANVS e da Agên cia Nacional de Saúde Suplementar – ANS são os cons tan tes do Ane xo I des ta lei.
Art. 26. As Agên ci as Re gu la do ras já instaladas
po de rão, em ca rá ter ex cep ci o nal, pror ro gar os contratos de trabalho temporários em vigor, por praz o
má xi mo de vin te e qua tro me ses além da que les previstos na legislação vigente, a partir do vencimento
de cada con tra to de tra ba lho.
Art. 27. As Agên ci as que vi e rem a ab sor ver, no
Quadro de Pessoal em Extinção de que trata o art.
19 desta lei, empregados que sejam participantes
de en ti da des fe cha das de pre vi dên cia pri va da po derão atuar com suas patrocinadoras na condição d e
sucessoras de entidades às quais es ses em pre gados estavam vinculados, observada a exigêncai d e
paridade en tre a contribuição da patrocinadora e a
contribuição do participante, de acordo com os arts.
5º e 6º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de
de zem bro de 1998.
Parágrafo único. O conjunto de empregados
de que tra ta o ca put cons ti tu i rá mas sa fe cha da.

§ 1º O ingresso no Qu a dro de que tra ta o caput é res tri to aos ser vi do res que, em 31 de de zembro de 1998, estavam em exercício na extinta Secretaria de Vigilância Sa nitária e nos postos por tuári os, ae ro por tuá ri os e de fron te i ra, ori un dos dos quadros de pessoal do Ministério da Sa ú de ou da Funda ção Na ci o nal de Sa ú de.

§ 3º Excepcionalmente, para efeito da apli cação do dis pos to no § 1º do art. 19 des ta lei, no caso
da ANVS, serão considerados ape nas os cargos
efetivos de ní vel su perior in tegrantes do Qua dro
de Pesso al Espe cí fi co de que tra ta o caput des te
artigo.
Art. 19. Fica cri a do, den tro do limite quantitativo do Qu a dro Efe ti vo da Ana tel, Ane el, ANP e ANS,
Quadro de Pessoal Específico a que se re fe re o art.
19, com pos to por ser vi do res que te nham sido re distribuídos para as agências até a data da pro mul gação des ta lei.
Art. 30. Fica criado, no âmbito exclusivo da
Anatel, den tro do li mi te de car gos fi xa dos no Ane xo
I, o Quadro Especial em Extinção, no regime d a
Consolidação das Leis do Trabalho, com a fi na li dade de absorver empregados da Telecomunicações
Brasileiras S.A. – TELEBRÁS, que se encontrarem
ce di dos àque la Agên cia na data da pu bli ca ção des ta
lei.
§ 1º Os empregados da Telebrás ce didos ao
Ministério das Comunicações, na data da pu blicação
desta lei, poderão integrar o Quadro Espe cial e m
Extinção.
§ 2º As ta be las sa la ri a is a se rem apli ca das aos
empregados do Quadro Espe cial em Extinção d e
que tra ta o caput são as estabelecidas nos Anexos
IV e V.
§ 3º Os valores re muneratórios per ce bi dos pelos empregados que integrarem o Qu adro Especial
em Extinção, de que tra ta o caput , não so fre rão alte ra ção, de ven do ser man ti do o desen vol vi men to na
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carreira conforme previsão no Plano de Cargos e
Salários em que esti ver en qua dra do.
§ 4º A diferença da remuneração a maior será
con si de ra da van ta gem pes so al no mi nal men te iden tificada.
§ 5º A absorção de empregados es tabelecida
no caput será fei ta mediante su cessão trabalhista,
não ca rac te ri zan do res ci são con tra tu al.
§ 6º A ab sor ção do pes so al no Qu a dro Espe cial em Extinção dar-se-á mediante manifestação for mal de ace i ta ção por par te do em pre ga do, no pra zo
má xi mo de qua ren ta e cin co dias da pu bli ca ção desta lei.
Art. 31. As Agên ci as Re gu la do ras, no exer cí cio
de sua autonomia, poderão desenvolver siste mas
pró pri os de ad mi nis tra ção de re cur sos hu ma nos, inclusive cadastro e pagamento, sendo obrigatório a
alimentação dos sistemas e in formações man ti dos
pelo órgão Central do Sistema de Pessoal Civil –
SIPEC.
Art. 32. No prazo de até noventa dias, conta dos da pu blicação desta Lei, ficam extintos o s
Cargos de Natureza Espe ci al e os Car gos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS
ora alo ca dos à Ane el, Ana tel, ANP, ANVS e ANS,
e os Car gos Co missionados de Telecomunicações, Petró leo, Energia Elétri ca e Saú de Su plemen tar e as Fun ções Co mis si o na das de Vi gi lân cia
Sanitária .
Parágrafo único. Os Car gos Co mis si o na dos e
os Cargos Comissionados Técnicos de que trata
esta Lei só po de rão ser pre en chids após a extinção
de que tra ta o caput.
Art. 33. Os procuradores Autárquicos regidos
pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, po de rão ser re dis tri bu í dos para as Agên ci as, sem in tegrar o Quadro de Pes soal Específico, desde que
res pe i ta do o nú me ro de em pre gos pú bli cos de Procu ra dor cor res pon den tes fi xa do no Ane xo I.
Art. 34. Obser va do o dis pos to no art. 19, fi cam
as Agên ci as re fe ri das no art. 25 au to ri za das a ini ci ar
processo de concurso público para provimento d e
em pre gos de seu Qu a dro de Pes so al Efe ti vo.
Art. 35. O art. 31 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro e 1995, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin-
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te in ci so IX:
“Art. 31. .................................................
..............................................................
IX – Realizar au diência pública, com
an te ce dên cia mí ni ma de trin ta dias, an tes de
qualquer aumento de tarifas expondo, na
ocasião, to dos os da dos re la ti vos aos cus tos
dos ser vi ços pres ta dos, com vis tas a pos si bili tar aos con su mi do res o en ca mi nha men to de
seus ple itos, opi niões e su ges tões.
....................................................."(NR)
Art. 36. O caput do art. 24 da Lei nº 9.472, de
16 de ju lho de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te
redação:
“Art. 24. O mandato dos membros d o
Conselho Di re tor será de cin co anos.
....................................................."(NR)
Art. 37. A aquisição de bens e a contratação
de ser vi ços pe las Agên ci as Re gu la do ras po de rá se
dar nas mo da li da des de con sul ta e pre gão, obser vado o dis pos to nos arts. 55 e 58 da Lei nº 9.472, de
16 de ju lho de 1997, e nos ter mos de re gu la men to
próprio.
Parágrafo único. O disposto no caput não se
apli ca às con tra ta ções re fe ren tes a obras e servi ços
de engenharia, cu jos pro ce di men tos de ve rão ob servar as nor mas ge ra is de li ci ta ção e con tra ta ção para
a Admi nis tra ção Pública.
Art. 38. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.
Art. 39. Ficam revogados o art. 8º da Lei nº
9.427, de 26 de de zem bro de 1996, os arts. 12, 13,
14, 26, 28 e 31 os Ane xos I e II da Lei nº 9.472, de
16 de ju lho de 1997; o art. 13 da Lei nº 9.478, de 6
de agos to de 1997; os arts. 35 e 36, o in ci so II e os
parágrafos do art. 37, e o art. 60 da Lei nº 9.649, de
27 de maio de 1998; os arts. 18, 34 e 37 da Lei nº
9.782, de 26 de janeiro de 1999; e os arts. 12 e 27
e o Anexo I da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de
2000.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.549, DE 2000
Dispõe sobre a gestão de re cursos
hu ma nos das Agên ci as Re gu la do ras e dá
ou tras pro vi dên ci as.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As Agên ci as Re gu la do ras te rão suas relações de trabalho regidas pela Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, e le gis la ção tra ba lhis ta
correlata, em re gi me de em pre go pú bli co.
Art. 2º Ficam criados, para exer cí cio ex clu si vo
nas Agên ci as Re gu la do ras, os em pre gos pú bli cos de
ní vel su pe ri or de Re gu la dor, de Ana lis ta de Su por te à
Regulação e de Procurador, os empregos de nível
mé dio de Téc ni co em Re gu la ção e de Téc ni co de Supor te à Re gu la ção, os Car gos Co mis si o na dos de Dire ção – CD, de Ge rên cia Exe cu ti va – CGE, de Assesso ria – CA e de Assis tên cia – CAS, e os Car gos Comis si o na dos Téc ni cos – CCT, cons tan tes do Ane xo I.
Parágrafo único. É vedado aos empregados,
aos re qui si ta dos, aos ocu pan tes de car gos co mis si onados e aos dirigentes das Agên ci as Re gu la do ras o
exercícioregular de ou tra ati vi da de pro fis si o nal, in clusi ve ges tão ope ra ci o nal de em pre sa, ou di re ção po líti co-partidária, exe cu ta dos os ca sos ad mi ti dos em lei.
Art. 3º Os Car gos Co mis si o na dos de Ge rên cia
Executiva, de Asses so ria e de Assis tên cia são de livre nome a ção e exo ne ra ção da ins tân cia de deli be ração má xi ma da Agên cia.
Art. 4º As Agênc ias serão dirigidas em regime
de colegiado, por um Conselho Diretor ou Diretoria
composta por Con se lhe i ros ou Diretores, sendo um
de les o seu Pre si den te ou o Di re tor-Geral ou o Di retor-Presidente.
Art. 5º O Pre si den te ou o Di re tor-Geral ou o Dire tor-Presidente (CD I) e os de ma is mem bros do Conse lho Di re tor ou da Di re to ria (CD II) se rão bra si le i ros,
de re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni ver si tá ria e ele vado conceito no campo de especialidade dos cargos
para os qua is se rão no me a dos, de ven do ser es co lhidos pelo Presidente da República e por ele no me ados, após apro va ção pelo Se na do Fe de ral, nos termos da alí nea f do in ci so III do art. 52 da Cons ti tu i ção
Federal.
Parágrafo úni co. O Pre si den te ou o Di re tor-Geral
ou o Di re tor-Presidente será no me a do pelo Pre si den te
da Re pú bli ca en tre os in te gran tes do Con se lho Di re tor
ou da Di re to ria, res pec ti va men te, e in ves ti do na fun ção
pelo pra zo fi xa do no ato de no me a ção.
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Art. 6º O man da to dos Con se lhe i ros e dos Di reto res terá o pra zo fi xa do na lei de cri a ção de cada
Agên cia, ad mi ti da uma recondução.
Parágrafo único. Em caso de va cân cia no cur so
do mandato, este será completado por sucessor inves ti do na for ma previs ta no ar ti go an te ri or.
Art. 7º A lei de cri a ção de cada Agên cia dis po rá
so bre a for ma da não-coincidência de man da to.
Art. 8º Os Con se lhe i ros e os Dire to res so men te
per de rão o man da to em vir tu de de con de na ção ju di cial tran si ta da em jul ga do ou de pro ces so ad mi nis tra tivo dis ci pli nar.
Parágrafo úni co. A lei de cri a ção da Agên cia pode rá pre ver ou tras con di ções para a per da do man da to.
Art. 9º O re gu la men to de cada Agên cia dis ci plina rá a subs ti tu i ção dos Conse lhe i ros e Di re to res em
seus im pe di men tos ou afas ta men tos re gu la men ta res
ou ain da no pe río do de va cân cia que an te ce der a nome a ção de novo Con se lhe i ro Di re tor.
Art. 10. Na Agência em cuja estrutura esteja
pre vis ta a Ou vi do ria, o seu ti tu lar ocu pa rá o car go comis si o na do de Ge rên cia Exe cu ti va – CGE II.
Parágrafo único. A lei de cri a ção da Agên cia defi ni rá as atri bu i ções do Ouvi dor as se gu ran do-se-lhe
autonomia e independência de atuação e condi ção
ple na para de sem pe nho de suas ati vi da des.
Art. 11. A in ves ti du ra nos em pre gos pú bli cos do
Qu a dro de Pes so al Efe ti vo das Agên ci as dar-se-á por
meio de con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los, con forme dis pos to em regulamento pró prio de cada Agência, com aprovação e au torização pela instância d e
de li be ra ção má xi ma da organização.
§ 1º O concurso público poderá ser realizado
para pro vi men to efe ti vo de pes so al em clas ses dis tintas de um mes mo em pre go pú bli co, con for me dis ponibilidade orçamentária e de vagas.
§ 2º O concurso público será estabelecido em
edi tal de cada Agên cia, po den do ser cons ti tu í do das
seguintes etapas:
I – pro vas es cri tas;
II – pro vas ora is; e
III – pro vas de tí tu lo.
§ 3º O edi tal de cada Agên cia de fi ni rá as ca racterísticas de cada eta pa do con cur so pú bli co, os requisitos de escolaridade, formação especializada e
ex pe riên cia pro fis si o nal, cri té ri os eli mi na tó ri os e classi fi ca tó ri os, bem as sim even tu a is res tri ções e con di cionantes.
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§ 4º Re gu la men to pró prio de cada Agên cia dispo rá so bre o de ta lha men to e as es pe ci fi ci da des dos
con cur sos pú bli cos.
§ 5º Po de rá ain da fa zer par te do con cur so, para
efe i to eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio, cur so de for ma ção
específica.
Art. 12. Os Cargos Co missionados Técnicos
são de ocu pa ção pri va ti va de ser vi do res e em pre gados do Quadro de Pessoal Efetivo, do Quadro d e
Pes so al Espe cí fi co e do Qu a dro de Pes so al em Extinção de que tra ta o art. 18 e de re qui si ta dos de ou tros
ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca.
Parágrafo único. Ao ocupante de Car go Co missi o na do Téc ni co será pago um va lor acres ci do ao salário ou vencimento, conforme tabela constante d o
Ane xo II.
Art. 13. Os quan ti ta ti vos dos em pre gos pú bli cos
e dos car gos co mis si o na dos de cada Agên cia se rão
estabelecidos em lei, ficando as Agências auto ri zadas a efe tu ar a al te ra ção dos quan ti ta ti vos e da dis tribu i ção dos Car gos Co mis si o na dos de Ge rên cia Executiva, de Assessoria de Assistência e dos Cargos
Comissionados Téc ni cos, ob ser va dos os va lo res de
re tri bu i ção cor res pon den tes e des de que não acar rete au men to de des pe sa.
Art. 14. Re gu la men to pró prio de cada Agên cia
dis po rá so bre as atri bu i ções es pe cí fi cas, a es tru tu ração, a clas si fi ca ção e o res pec ti vo sa lá rio dos em pregos pú bli cos de que tra ta o art. 2º, res pe i ta dos os li mites remuneratórios de fi ni dos no Ane xo III.
Art. 15. As Agên ci as Re gu la do ras po de rão re quisi tar, com ônus, ser vi do res e em pre ga dos de ór gãos e
entidades integrantes da Admi nis tra ção Pú bli ca.
§ 1º Du ran te os pri me i ros vin te e qua tro me ses
sub se qüen tes à sua ins ta la ção, as Agên ci as po de rão
complementar a remuneração do ser vi dor ou em prega do pú bli co re qui si ta do, até o li mi te da re mu ne ra ção
do car go efe ti vo ou em pre go per ma nen te ocu pa do no
ór gão ou na en ti da de de ori gem, quan do a re qui si ção
im pli car re du ção dessa remuneração.
§ 2º No caso das Agên ci as já criadas, o prazo
re fe ri do no pa rá gra fo an te ri or será con ta do a par tir da
publicação des ta Lei.
§ 3º O quan ti ta ti vo de servidores ou em pre gados re qui si ta dos, acres ci do do pes so al dos Qua dros
a que se re fe re o caput do art. 18, não po de rá ul trapas sar o nú me ro de em pre gos fixado para a res pec tiva Agên cia.
§ 4º As Agên ci as de ve rão res sar cir ao ór gão ou
à entidade de origem do servidor ou do empregado
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requisitado as despesas com sua remuneração e
obri ga ções pa tro na is.
Art. 16. Os ocu pan tes de Car go Co mis si o na do,
mes mo quan do re qui si ta dos de ou tros ór gãos e en tidades da Administração Públi ca, po de rão re ce ber a
re mu ne ra ção do car go na Agên cia ou a de seu car go
efe ti vo ou em pre go per ma nen te no ór gão ou na en tida de de ori gem, op tan do, nes te caso, por re ce ber valor re mu ne ra tó rio adi ci o nal cor res pon den te a:
I – par ce la re fe ren te à di fe ren ça en tre a re mu nera ção de seu car go efe ti vo ou em pre go per ma nen te
de ori gem e o va lor re mu ne ra tó rio do car go exerci do
na Agên cia; ou
II – vin te e cin co por cen to da re mu ne ra ção do
car go exer ci do na Agên cia, para os Car gos Co mis si ona dos de Di re ção, de Ge rên cia Exe cu ti va e de Assesso ria nos ní ve is CA I e CA II, e cin qüen ta e cin co por
cen to da re mu ne ra ção dos Car gos Co mis si o na dos de
Asses so ria, no ní vel CA III, e dos de Assis tên cia.
Art. 17. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão divulgará, no prazo de trin ta dias a
con tar da pu bli ca ção des ta Lei, ta be la es ta be le cen do
as equivalências entre os Cargos Co missionados e
Car gos Co mis si o na dos Téc ni cos pre vis tos no Ane xo
II e os Cargos em Co missão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores – DAS, para efeito d e
aplicação de legislação específicas relativas à percepção de vantagens, de caráter re muneratório o u
não, por ser vi do res ou em pre ga dos pú bli cos.
Art. 18. Me di an te lei, po de rão ser cri a dos Qu a dro
de Pessoal Específico, destinado, ex clusivamente, à
absorção de servidores públi cos fe de ra is re gi dos pela
Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, e Qu a dro de
Pessoal em Extin ção, des ti na do ex clu si va men te à absorção de empregados de em pre sas pú bli cas fe de ra is
liquidadas ou em pro ces so de li qui da ção, re gi dos pelo
regime celetista, que se encontrarem exercendo ati vida des a se rem ab sor vi das pe las Agên ci as.
§ 1º A soma dos car gos ou em pre gos dos Qu adros a que se re fe re este ar ti go não po de rá ex ce der
ao núme ro de empregos que forem fixados para o
Qu a dro de Pes so al Efe ti vo.
§ 2º Os Qu a dros de que tra ta ocaput des te ar tigo têm caráter temporário, ex tinguindo-se as vag a s
ne les alo ca dos, à me di da que ocor re rem va cân ci as.
§ 3º À medida que forem extin tos os cargos ou
empregos dos Qu a dros de que tra ta este ar ti go, é fa culta do à Agên cia o pre en chi men to de em pre gos de pesso al con cur sa do para o Qu a dro de Pes so al Efe ti vo.
§ 4º Se o quantitativo de car gos ou empregos
dos Quadros de que trata este artigo for inferior a o

MAIO 2000

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quadro de Pes so al Efe ti vo, é facultado à Agên cia a
re a li za ção de con cur so para pre en chi men to dos empre gos ex ce den tes.
§ 5º O in gres so no Qu a dro de Pes so al Espe cí fico será efe tu a do por re dis tri bu i ção.
§ 6º A ab sor ção de pes so al ce le tis ta no Qu a dro
de Pessoal em Extinção não caracteriza rescisão
contratual.
Art. 19. A re a li za ção de ser vi ços ex tra or di ná ri os
por em pre ga dos das Agên ci as Re gu la do ras su bor dina-se, exclusivamente, aos limites estabelecidos n a
le gis la ção tra ba lhis ta apli cá vel ao re gi me ce le tis ta.
Parágrafo úni co. A re a li za ção dos serviços de
que tra ta o ca put de pen de da dis po ni bi li da de de re cur sos or ça men tá ri os.
Art. 20. As Agên ci as Re gu la do ras, im ple men tarão, no pra zo má xi mo de dois anos, con ta dos de sua
instituição:
I – instrumento es pecífico de avaliação de de sem pe nho, es ta be le cen do cri té ri os pa dro ni za dos para
mensuração do de sem pe nho de seus em pre ga dos;
II – pro gra ma per ma nen te de ca pa ci ta ção, tre ina men to e de sen vol vi men to; e
III – re gu la men to pró prio, dis pon do so bre a es truturação, classi fi ca ção, dis tri bu i ção de vagas e re qui si tos dos em pre gos pú bli cos, bem assim so bre os
cri té ri os de pro gres são de seus empregados.
§ 1º A pro gres são dos em pre ga dos nos res pecti vos em pre gos pú bli cos terá por base os re sul ta dos
ob ti dos nos pro ces sos de ava li a ção de de sem pe nho,
ca pa ci ta ção e qua li fi ca ção fun ci o na is, vi san do ao reco nhe ci men to do mé ri to fun ci o nal e à oti mi za ção do
potencial individual, conforme disposto em re gu lamen to pró prio de cada Agên cia.
§ 2º É ve da da a pro gres são do ocu pan te de empre go pú bli co das Agên ci as, an tes de com ple ta do um
ano de efe ti vo exer cí cio no em pre go.
§ 3º Para as Agên ci as já cri a das, o pra zo de que
tra ta o ca put des te ar ti go será con ta do a par tir da publi ca ção des ta lei.
Art. 21. Fi cam as Agên ci as au to ri za das a cus tear as des pe sas com re mo ção e es ta da para os pro fissionais que, em virtude de nomeação para Cargos
Comissionados de Di re ção de Ge rên cia Exe cu ti va e
de Asses so ria dos ní ve is CD I e II, CGE I e II, CA I e II,
e para os Car gos Co mis si o na dos Téc ni cos nos ní ve is
CCT V e IV, vi e rem a ter exer cí cio em ci da de di fe ren te
da de seu domicílio, conforme disposto em re gu lamen to de cada Agên cia, ob ser va dos os li mi tes de valo res es ta be le ci dos para a Admi nis tra ção Pú bli ca Fede ral di re ta.
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Art. 22. Os re gu la men tos pró pri os das Agên ci as
referidos nesta lei se rão apro va dos por decisão d a
ins tân cia de de li be ra ção su pe ri or de cada Au tar quia,
com am pla di vul ga ção in ter na e pu bli ca ção noDiário
Ofi ci alda União.
Art. 23. Cabe às Agências, no âm bi to de suas
competências:
I – administrar os em pre gos pú bli cos e os Cargos Co mis si o na dos de que tra ta esta lei; e
II – edi tar e dar pu bli ci da de aos re gu la men tos e
ins tru ções ne ces sá ri os à apli ca ção des ta lei.
Art. 24. Os Quadros de Pessoal Efetivo e os
quantitativos de Cargos Comissionados da Agência
Nacional de Energia Elé trica – ANEEL, da Agência
Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções – ANATEL, da Agência Nacional do Pe tró leo – ANP, da Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria – ANVS, e da Agên cia Na ci onal de Sa ú de Su ple men tar – ANS,são os cons tan tes
do Ane xo I des ta lei.
Art. 25. As Agên ci as Re gu la do ras já instaladas
poderão, em caráter ex cepcional, prorrogar os contratos de trabalho temporários em vigor, por praz o
má xi mo de vin te e qua tro me ses além da que les previs tos na le gis la ção vi gen te, a par tir do ven ci men to de
cada con tra to de tra ba lho.
Art. 26. As Agên ci as que vi e rem a ab sor ver, no
Qu a dro de Pes so al em Extin ção de que tra ta o art. 18
des ta lei, em pre ga dos que se jam par ti ci pan tes de enti da des fe cha das de pre vi dên cia pri va da po de rão atuar como suas pa tro ci na do ras na con di ção de su cesso ras de en ti da des às qua is es ses em pre ga dos es tavam vin cu la dos, observada a exigência de pari da de
en tre a con tri bu i ção da pa tro ci na do ra e a con tri bu i ção
do participante, de acordo com os arts. 5º e 6º da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 15 de de zem bro de
1998.
Parágrafo único. O con jun to de em pre ga dos de
que tra ta ocaput cons ti tu i rá mas sa fe cha da.
Art. 27. Fica cri a do o Qu a dro de Pes so al Especí fi co, in te gra do pe los ser vi do res re gi dos pela Lei nº
8.112, de 1990, que te nham sido re dis tri bu í dos para a
ANVS por for ça de lei.
§ 1º O in gres so no Qu a dro de que tra ta o caput
é res tri to aos ser vi do res que, em 31 de de zem bro de
1998, es ta vam em exer cí cio na ex tin ta Se cre ta ria de
Vigilância Sanitária e nos pos tos por tuá ri os, ae ro portuá ri os e de fron te i ra, ori un dos dos Qu a dros de Pesso al do Mi nis té rio da Sa ú de ou da Fun da ção Na ci o nal
de Sa ú de.
§ 2º É vedada a redistribuição de servidores
para a ANVS, po den do os ser vi do res do Qu a dro de
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Pes so al Espe cí fi co ser re dis tri bu í dos para ou tros órgãos e en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral ou
ce di dos nos ter mos da le gis la ção do Sis te ma Úni co
de Sa ú de.
§ 3º Excep ci o nal men te, para efe i to da apli ca ção
do disposto no § 1º do art. 18 desta lei, no caso da
ANVS, se rão con si de ra dos ape nas os car gos efe ti vos
de ní vel su pe ri or integrantes do Quadro de Pessoal
Específico de que tra ta o ca put des te ar ti go.
Art. 28. Fica cri a do, no âm bi to ex clu si vo da Anatel, den tro do li mi te de car gos fi xa dos no Ane xo I, o
Qu a dro Espe ci al em Extinção, no re gi me da Con so lida ção das Leis do Tra ba lho, com a fi na li da de de absor ver em pre ga dos da Te le co mu ni ca ções Bra si le i ras
S.A. – TELEBRÁS, que se encontrarem cedi dos
àque la Agên cia na data da pu bli ca ção des ta lei.
§ 1º Os em pre ga dos da Te le brás ce di dos ao Ministério das Comunicações, na data da publicação
desta Lei, poderão integrar o Quadro Especial em
Extinção.
§ 2º As ta be las sa la ri a is a se rem apli ca das aos
em pre ga dos do Qu a dro Espe ci al em Extin ção de que
tra ta ocaput são as es ta be le ci das nos Ane xos IV e V.
§ 3º Os valores remuneratórios per ce bi dos pe los empregados que integrarem o Quadro Especial
em Extin ção, de que tra ta o caput, não so fre rão al te ração, devendo ser man ti do o de sen vol vi men to na
car re i ra con for me pre vi são no Pla no de Car gos e Salá ri os em que es ti ver en qua dra do.
§ 4º A diferença da remuneração à maior será
con si de ra da van ta gem pes so al no mi nal men te iden tificada.
§ 5º A ab sor ção de em pre ga dos es ta be le ci da no
caput será fe i ta me di an te su ces são tra ba lhis ta, não
caracterizando res ci são con tra tu al.
§ 6º A ab sor ção do pes so al no Qu a dro Espe ci al
em Extin ção dar-se-á me di an te ma ni fes ta ção for mal
de ace i ta ção por par te do em pre ga do, no pra zo má ximo de qua ren ta e cin co dias da pu bli ca ção des ta Lei.
Art. 29. As Agên ci as Re gu la do ras, no exer cí cio
de sua au to no mia, po de rão de sen vol ver sis te mas própri os de ad mi nis tra ção de re cur sos hu ma nos, in clu si ve
ca das tro e pa ga men to, sendo obrigatória a ali men tação dos sis te mas de in for ma ções man ti dos pelo Órgão
Cen tral do Sis te ma de Pes so al Ci vil – SIPEC.
Art. 30. No pra zo de até no ven ta dias, con ta dos
da pu bli ca ção des ta Lei, fi cam ex tin tos os Car gos de
Na tu re za Espe ci al e os Cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores – DAS ora alocados à
Ane el, Ana tel, ANP, ANVS e ANS, e os Car gos Comis si o na dos de Te le co mu ni ca ções, Pe tró leo, Ener gia
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Elé tri ca e Sa ú de Su ple men tar e as Fun ções Co mis sio na das de Vi gi lân cia Sa ni tá ria.
Parágrafo único. Os Cargos Co missionados e
os Car gos Co mis si o na dos Téc ni cos de que tra ta esta
Lei só poderão ser preenchidos após a extinção d e
que tra ta ocaput.
Art. 31. Os Procuradores Autárquicos regidos
pela Lei nº 8.112, de 1990, po de rão ser re dis tri bu í dos
para as Agên ci as, sem in te grar o Qu a dro de Pes so al
Específico, des de que respeitado o número de empre gos pú bli cos de Pro cu ra dor cor res pon den tes fi xado no Ane xo I.
Art. 32. Obser va do o dis pos to no art. 18, ficam
as Agên ci as re fe ri das no art. 24 au to ri za das a ini ci ar
processo de concurso público para provimento d e
em pre gos de seu Qu a dro de Pes so al Efe ti vo.
Art. 33. O caput do art. 24 da Lei nº 9.472, de 16
de ju lho de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te redação:
“Art. 24. O mandato dos membros d o
Conselho Di re tor será de cin co anos.” (NR)
Art. 34. A aqui si ção de bens e a con tra ta ção de
ser vi ços pe las Agên ci as Re gu la do ras po de rá se dar
nas mo da li da des de con sul ta e pre gão, ob ser va do o
dis pos to nos arts. 55 a 58 da Lei nº 9.472, de 1997, e
nos ter mos de re gu la men to pró prio.
Parágrafo único. O disposto no ca put não se
apli ca às con tra ta ções re fe ren tes a obras e servi ços
de engenharia, cu jos pro ce di men tos de ve rão ob servar as nor mas ge ra is de li ci ta ção e con tra ta ção para a
Administração Pú bli ca.
Art. 35. As Agên ci as co mu ni ca rão aos Mi nis té rios aos qua is se vin cu lam e ao Mi nis té rio da Fa zen da,
quin ze dias an tes de dis po ni bi li zar ao pú bli co e às partes interessadas, as de ci sões que, di re ta ou in di re tamen te, ve nham a im pac tar as ta ri fas sob seu con tro le.
Art. 36. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.
Art. 37. Ficam re vogados o art. 8º da Lei nº
9.427, de 26 de de zem bro de 1996, e os arts. 12, 13,
14, 26, 28 e 31 e os Ane xos I e II da Lei nº 9.472, de 16
de julho de 1997; o art. 13 da Lei nº 9.478, de 6 de
agos to de 1997, os arts. 35 e 36, o in ci so II e os pa rágra fos do art. 37; o art. 60 da Lei nº 9.649, de 27 de
maio de 1998; os arts. 18, 34 e 37 da Lei nº 9.782, de
26 de ja ne i ro de 1999; e os arts. 12 e 27 e o Ane xo I
da Lei nº 9.961, de 28 de ja ne i ro de 2000.
Brasília,
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MENSAGEM Nº 265
Senhores Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção Federal, submeto à elevada de liberação de Vossa s
Excelências o tex to do pro je to de lei que “Dis põe sobre a ges tão de re cur sos hu ma nos das Agên ci as Reguladoras e dá outras pro vi dên ci as”.
Brasília, 25 de fe ve re i ro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM INTERMINISTERIAL Nº44/MP/CASA CIVIL
Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2000.
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Submetemos à superior deliberação de Vossa
Excelência a anexa proposta de Projeto de Lei que
dis põe so bre ges tão de re cur sos hu ma nos nas Agênci as Re gu la do ras e dá ou tras pro vi dên ci as.
2 – A Pro pos ta em ques tão tem por ob je ti vo dar
um tratamento mais ho mo gê neo ao as sun to para todas as ins ti tu i ções pú bli cas cri a das com o pro pó si to
de exer cer a fun ção de es ta do de re gu la ção, vis to que
as atu a is agên ci as fo ram sen do cri a das na me di da da
ne ces si da de de re gu la ção de mer ca dos, o que acabou por acar re tar tra ta men tos diferenciados nas leis
es pe cí fi cas que cri a ram as re fe ri das au tar qui as.
3 – Consideramos que a presente proposta
apre sen ta al guns avan ços no sen ti do de dotarmos o
Estado de uma estrutura regulatória que venha a
atender aos interesses da sociedade brasileira,
como, por exemplo, na questão do estabelecimento
de man da to fixo para os di ri gen tes das Agên ci as Reguladoras e apro va ção de sua in di ca ção pelo Se na do
Fe de ral. Da mes ma for ma, a pos si bi li da de de es ta belecimento de cur so de for ma ção es pe cí fi ca, de na tureza eliminatória e classificatória, para os em pre gados que ve nham a ser apro va dos em con cur sos pú blicos para pre en chi men to dos em pre gos das agên ci as,
como for ma de ga ran tir pro fis si o na is com as ha bi li dades e com pe tên ci as ne ces sá ri as ao exer cí cio des sa
fun ção pú bli ca.
4 – Acre di ta mos, ain da, que a pre sen te ini ci a tiva de organização da função regulatória do Estad o
poderá vir a ser aprimo ra da na me di da em que as
agências comecem a exercer suas atividades. Tal
apri mo ra men to é um pro ces so na tu ral, que vem ocorrendo em diversos países que têm maior tem po de
experiência com esse mo de lo.
5 – São estas, Senhor Presidente, as razões
que nos le vam a pro por a Vos sa Exce lên cia o en ca mi-
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nhamento da presente proposta de Projeto de Lei
para apre ci a ção pelo Congres so Na ci o nal.
Res pe i to sa men te, –Mar tus Ta va res, Mi nis tro de
Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão –Pe dro
Parente, Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil.
ANEXO À EM INTERMINISTERIAL
Nº 44/MP/CASA CIVIL – PR
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2000
1 – Síntese do problema ou da situação que
reclama providências:
As atuais Agên ci as fo ram cri a das à me di da da
ne ces si da de de re gu la ção do mer ca do, sem que houvesse orientação geral sobre a gestão de recur sos
humanos, o que com pe te à esta Pas ta, como ór gão
cen tral de pes so al ci vil, o que acar re tou tra ta men tos
diferenciados para o tema nas leis específicas que
cri a ram as re fe ri das au tar qui as.
2 – Soluções e providências contidas no ato
normativo ou na medida proposta:
A proposta em questão é de relevante
importância no contexto do serviço público e tem por
objetivo dar tratamento homogêneo à área de
recursos humanos de todas as autarquias especiais,
denominadas Agências Reguladoras, criadas com o
propósito de exercer a função de agente regulador do
Estado junto ao mercado.
3 – Alternativas às medidas ou atos propostos:
Não existe projeto semelhante em tramitação no
Poder Legislativo nem no Poder Executivo.
4 – Custos:
Não há.
5 – Razões que justificam a urgência:
Homogeneizar a gestão de recursos humanos
das autarquias especiais denominadas Reguladoras.
6 – Impacto sobre o meio ambiente:
Não há.
7 – Síntese do parecer do órgão jurídico:
LEGISLAÇÃO CITADA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998
Modifica o Sistema de Previdência
So ci al, es ta be lece nor mas de tran si ção e
dá outras providências. As mesas da
Câmara dos De putados e do Senado Fe deral, nos termos do § 3º do art. 60 da
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Constituição Fe deral, promulgam a se guin te emen da ao tex to cons ti tu ci o nal.
....................................................................................
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LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dis põe so bre o Re gi me Ju rí di co dos
Servidores Públicos Civis da União, das
Au tar qui as e das Fun da ções Pú bli cas Federais.

Art. 5º O Dis pos to no art. 202, § 3º, da Cons titu i ção Fe de ral, quan to à exi gên cia de pa ri da de en tre
a contribuição da patrocinadora e a con tri bu i ção do
se gu ra do, terá vi gên cia no pra zo de dois anos a partir da pu bli ca ção des ta Emen da, ou, caso ocor ra antes, na data de publicação da lei complementar a
que se re fe re o § 4º do mes mo ar ti go.
Art. 6º As entidades fe chadas de previdência
pri va da pa tro ci na das por en ti da des pú bli cas, in clu sive empresas públicas e sociedades de economia
mis ta, de ve rão re ver, no pra zo de dois anos, a con tar
da pu bli ca ção des ta Emen da, seus pla nos de be ne fíci os e ser vi ços, de modo a ajus tá-los atu a ri a men te a
seus ati vos, sob pena de in ter ven ção, sen do seus diri gen tes e os de suas res pec ti vas pa tro ci na do ras respon sá ve is ci vil e crimi nal men te pelo des cum pri men to
do dis pos to nes te ar ti go.
Art. 7º Os pro je tos das leis com ple men ta res previs tas no art. 202 da Cons ti tu i ção Fe de ral de ve rão ser
apresentados ao Con gres so Na ci o nal no pra zo má ximo de no ven ta dias após a p ubli ca ção des ta Emen da.
....................................................................................
....................................................................................

Art. 1º Esta lei institui o Regime Ju rídico dos
Servidores Pú bli cos Ci vis da União, das au tar qui as,
in clu si ve as em re gi me es pe ci al, e das fun da ções públi cas fe de ra is.
Art. 2º Para os efe i tos des ta lei, ser vi dor é a pessoa le gal men te in ves ti da em car go pú bli co.
Art. 3º Car go pú bli co é o con jun to de atri bu i ções
e res pon sa bi li da des pre vis tas na estrutura or ga ni zaci o nal que de vem ser co me ti das a um ser vi dor.
Parágrafo único. Os car gos pú bli cos, aces sí ve is
a to dos os bra si le i ros, são cri a dos por lei, com de nomi na ção pró pria e vencimento pago pe los co fres públi cos, para pro vi men to em ca rá ter efe ti vo ou em comissão.
Art. 4º É pro i bi da a pres ta ção de ser vi ços gra tu-i
tos, sal vo os ca sos pre vis tos em lei.
....................................................................................
....................................................................................

Con so li da ção das Leis do Tra ba lho

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
Art. 1º Fica apro va da a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho, que a este De cre to-lei acom pa nha, com as
al te ra ções por ela in tro du zi das na legislação vigente.
Parágrafo único. Continuam em vi gor as dis posições legais transitórias ou de emergência, bem
como as que não te nham apli ca ção em todo o ter ri tório na ci o nal.
Art. 2º O pre sen te De cre to-lei en tra rá em vi gor
em 10 de no vem bro de 1943.
Con so li da ção das Lei do Tra ba lho
TÍTULO I
Introdução
Art. 1º Esta Con so li da ção es ta tui as nor mas que
re gu lam as re la ções in di vi du a is e co le ti vas de tra balho nela previstas.
....................................................................................
....................................................................................

TÍTULO I
Capítulo único – Das Dis po si ções Pre li mi na res

Dispõe so bre a organização dos
ser vi ços de Te le co mu ni ca ções, a criação
e funcionamento de um órgão regulador
e ou tros as pec tos ins ti tu ci o na is, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de
1995.
LIVRO II
Do Órgão Re gu la dor e das Po lí ti cas Se to ri a is
TÍTULO I
Da Cri a ção do Órgão Re gu la dor
....................................................................................
Art. 12. Fi cam cri a dos os Car gos em Co mis são
de Na tu re za Espe ci al e do Gru po-Direção e Asses sora men to Su pe ri o res – DAS, com a fi na li da de de in tegrar a es tru tu ra da Agên cia, re la ci o na dos no Anexo I.
Art. 13. Fi cam cri a das as fun ções de con fi an ça
de no mi na das Fun ções Co mis si o na das de Te le co muni ca ção – FCT, de ocu pa ção pri va ti va por ser vi do res
do quadro efetivo, servidores públicos federais o u
em pre ga dos de em pre sas pú bli cas ou so ci e da des de
economia mista, controladas pela União, em exer cí-
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cio na Agên cia Na ci o nal de Telecomunicações, n o
quan ti ta ti vo e va lo res pre vis tos no Ane xo II des ta lei.
§ 1º O ser vi dor in ves ti do na Função Comissionada de Telecomunicação exercerá atribuições d e
assessoramento e co or de na ção téc ni ca e per ce be rá
re mu ne ra ção cor res pon den te ao car go efe ti vo ou emprego permanente, acrescido do valor da Função
para a qual foi de sig na do.
§ 2º A designação para Fun ção de Asses so ramen to é ina cu mu lá vel com de sig na ção ou no me a ção
para qual quer ou tra for ma de co mis si o na men to, cessando o seu pagamento durante as situações d e
afas ta men to do ser vi dor, in clu si ve aque las con si de radas de efetivo exercício, ressalvados os períodos a
que se re fe rem os in ci sos I, IV, VI, VIII, alí ne asa a e, e
in ci so X do art. 102 da Lei nº 8.112, de 11 de de zembro de 1990.
§ 3º O Po der Exe cu ti vo po de rá dis por so bre alteração dos quantitativos e da dis tri bu i ção das Funções Comissionadas de Telecomunicação den tro da
estruturaorganizacional,observados os ní ve is hi e rárqui cos, os va lo res de re tri bu i ção cor res pon den tes e o
respectivo cus to glo bal es ta be le ci dos no Ane xo II.
Art. 14. A Agência poderá requisitar, com ônus,
servidores de ór gãos e en ti da des in te gran tes da ad minis tra ção pú bli ca federal direta, indireta ou fun da ci o nal,
quaisquer que se jam as fun ções a se rem exer ci das.
§ 1º Du ran te os pri me i ros vin te e qua tro me ses
subsequentes à instalação da Agência, as re qui sições de que tra ta o caput des te ar ti go se rão ir re cu sáveis quando feitas a órgãos e entidades do Poder
Executivo, e des de que apro va das pelo Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções e pelo Mi nis tro de Esta do
Che fe da Casa Ci vil.
§ 2º Qu an do a re qui si ção im pli car re du ção e remu ne ra ção do ser vi dor re qui si ta do, fica a Agên cia autorizada a com ple men tá-la até o li mi te da re mu ne ração per ce bi da no ór gão de ori gem.
....................................................................................
TÍTULO III
Dos Órgãos Superiores
CAPÍTULO I
Do Con se lho Di re tor
....................................................................................
Art. 24. O man da to dos mem bros do Con se lho
Di re tor será de cin co anos, ve da da a re con du ção.
Parágrafo único. Em caso de vaga no cur so do
mandato, este será com ple ta do por su ces sor in ves ti-
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do na for ma pre vis ta no ar ti go an te ri or, que o exer cerá pelo pra zo re ma nes cen te.
....................................................................................
Art. 26. Os membros do Conselho Di retor somente per derão o mandato em virtude de renúncia,
de condenação ju dicial transitada em julgado ou de
pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar.
§ 1º Sem pre ju í zo do que pre vê em a lei pe nal e
a lei da improbidade ad ministrativa, será causa d a
per da do man da to a inob ser vân cia, pelo con se lhe i ro,
dos de ve res e pro i bi ções ine ren tes ao car go, in clu sive no que se re fe re ao cum pri men to das po lí ti cas esta be le ci das para o setor pelos Poderes Executivo e
Legislativo.
§ 2º Cabe ao Mi nis tro de Esta do das Co mu ni cações ins ta u rar o pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar, que
será con du zi do por co mis são es pe ci al, com pe tin do ao
Pre si den te da Re pú bli ca deter mi nar o afas ta men to preven ti vo, quan do for o caso, e pro fe rir o jul ga men to.
....................................................................................
Art. 28. Aos con se lhe i ros é ve da do o exer cí cio
de qual quer ou tra ati vi da de pro fis si o nal, em pre sa ri al,
sindical ou de di re ção po lí ti co-partidária, sal vo a de
professor uni ver si tá rio, em ho rá rio com pa tí vel.
Parágrafo único. É vedado aos con selheiros,
igual men te, ter in te res se sig ni fi ca ti vo, di re to ou in di reto, em empre sa re la ci o na da com telecomunicações,
como dis pu ser o regulamento.
....................................................................................
Art. 31. O Presidente do Conselho Di re tor será
nomeado pelo Presidente da República dentre o s
seus in te gran tes e investido na fun ção por três anos
ou pelo que restar de seu mandato de conselheiro,
quan do in fe ri or a esse pra zo, ve da da a re con du ção.
....................................................................................
TÍTULO VI
Das Con tra ta ções
....................................................................................
Art. 55. A con sul ta e o pre gão serão disciplinados pela Agên cia, ob ser va das as disposições des ta
lei e, es pe ci al men te:
I – a finalidade do pro ce di men to li ci ta tó rio é, por
meio de dis pu ta jus ta en tre in te res sa dos, ob ter um contra to eco nô mi co, sa tis fa tó rio e se gu ro para a Agên cia;
II – o ins tru men to con vo ca tó rio iden ti fi ca rá o ob jeto do cer ta me, cir cuns cre ve rá o uni ver so de pro po nentes,estabelecerá critérios para aceitação e jul ga men to
de pro pos tas, re gu la rá o pro ce di men to, in di ca rá as sanções apli cá ve is e fi xa rá as cláu su las do con tra to;
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III – o ob je to será de ter mi na do de for ma pre ci sa,
su fi ci en te e cla ra, sem es pe ci fi ca ções que, por ex cessi vas, ir re le van tes ou des ne ces sá ri as, li mi tem a competição;
IV – a qua li fi ca ção, exi gi da in dis tin ta men te dos
proponentes, deverá ser compatível e proporcional
ao ob je to, vi san do à ga ran tia do cum pri men to das futu ras obri ga ções;
V – como con di ção de ace i ta ção da pro pos ta, o
interessado declarará es tar em si tu a ção re gu lar perante as Fazendas Públicas e a Seguridade Social,
for ne cen do seus có di gos de ins cri ção, exi gi da a comprovação como con di ção in dis pen sá vel à as si na tu ra
do con tra to;
VI – o julgamento observará os princípios de
vin cu la ção ao ins tru men to con vo ca tó rio, com pa ra ção
objetiva e jus to pre ço, sen do o em pa te re sol vi do por
sorteio;
VII – as regras procedimentais as segurarão
adequada divulgação do instrumento convocatório,
pra zos ra zoá ve is para o pre pa ro de pro pos tas, os direitos ao contraditório e ao recurso, bem como a
trans pa rên cia e fis ca li za ção;
VIII – a ha bi li ta ção e o jul ga men to das pro pos tas
po de rão ser de ci di dos em uma úni ca fase, po den do a
ha bi li ta ção, no caso de pre gão, ser ve ri fi ca da ape nas
em re la ção ao li ci tan te ven ce dor;
IX – quan do o ven ce dor não ce le brar o con tra to,
serão chamados os demais participantes na ordem
de clas si fi ca ção;
X – so men te se rão ace i tos cer ti fi ca dos de re gistro ca das tral ex pe di dos pela Agên cia, que te rão va lida de por dois anos, de ven do o ca das tro es tar sem pre
aber to à ins cri ção dos in te res sa dos.
Art. 56. A disputa pelo fornecimento de bens e
ser vi ços co muns po de rá ser fe i ta em li ci ta ção na modalidade de pre gão, res tri ta aos pre vi a men te ca dastrados, que serão chamados a formular lances em
ses são pú bli ca.
Parágrafo úni co. Encer ra da a eta pa com pe ti tiva, a Co mis são exa mi na rá a me lhor ofer ta quan to ao
ob je to, for ma e va lor.
Art. 57. Nas se guin tes hi pó te ses, o pre gão será
aber to a qua is quer in te res sa dos, in de pen den te men te
de cadastramento, verificando-se a um só tempo,
após a eta pa com pe ti ti va, a qua li fi ca ção sub je ti va e a
aceitabilidade da pro pos ta:
I – para a contratação de bens e serviços co muns de alto va lor, na for ma do re gu la men to;
II – quan do o nú me ro de ca das tra dos na clas se
for in fe ri or a cin co;
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III – para o re gis tro de pre ços, que terá va li da de
por até dois anos;
IV – quan do o Con se lho Di re tor as sim o de ci dir.
Art. 58. A licitação na modalidade de consulta
tem por ob je to o for ne ci men to de bens e ser vi ços não
com pre en di dos nos ar ti gos 56 e 57.
Parágrafo único. A deci são pon de ra rá o cus to e
o be ne fí cio de cada pro pos ta, con si de ran do a qua li fica ção do pro po nen te.
....................................................................................
LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997
Ane xo I
Qu a dro De mons tra ti vo de Car gos em
Co mis são do Gru po-Direção e Asses so ra men to
Su pe ri o res (DAS) da Agên cia Na ci o nal
de Te le co mu ni ca ções
Denominação/Cargo

Código/NE/DAS

Quant.

NE

5

Superintendente-Adjunto

101.6

5

Gerente-Geral

101.5

12

Asses sor Espe ci al

102.5

2

Procurador

101.5

1

Gerente

101.4

36

Corregedor

101.4

1

Ouvidor

101.4

1

Ge ren te de Escri tó rio Re gi o nal

101.4

11

Asses sor

102.4

6

Ge ren te de Uni da de Ope ra ci o nal

101.3

38

Che fe de Di vi são de Ope ra ções

101.2

10

Che fe de Ser vi ço de Ope ra ções

101.1

16

Superintendente

144

To tal

Ane xo II
Qu a dro De mons tra ti vo de Fun ções
Co mis si o na das de Te le co mu ni ca ções (FCT)
da Agên cia Na ci o nal de Telecomunicações
Código/FCT

Quantidade

Valor

FCT V
FCT IV

38
53

1.170,20
855,00

FCT III

43

515,00

FCT II

53

454,00

FCT I

63

Total

250

402,00
161.308,00

....................................................................................
....................................................................................
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LEI Nº 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996
Institui a Agência Nacional de Ener gia Elétrica – ANEEL, Disciplina o Regime
das Concessões de Serviços Públicos de
EnergiaElétrica e dá ou trasprovidências.
CAPÍTULO I
Das Atri bu i ções e da Orga ni za ção
....................................................................................
Art. 8º A exo ne ra ção imo ti va da de di ri gen te da
Ane el so men te po de rá ser pro mo vi da nos qua tro meses ini ci a is do man da to, fin dos os qua is é as se gu ra do
seu ple no e in te gral exer cí cio.
Parágrafo único. Constituem motivos para a
exoneração de di ri gen te da Ane el, em qual quer época, a prá ti ca de ato de im pro bi da de ad mi nis tra ti va, a
con de na ção pe nal tran si ta da em jul ga do e o des cumpri men to in jus ti fi ca do do con tra to de ges tão.
....................................................................................
....................................................................................
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ou ain da, um por cen to do ca pi tal to tal da res pec ti va
empresacontroladora;
II – administrador, sócio-gerente ou membro
do Con se lho Fis cal;
III – empregado, ainda que o respectivo contra to de tra ba lho es te ja sus pen so, in clu si ve da empresa con troladora ou de entidade de previdência
complementar cus te a da pelo em pre ga dor.
Parágrafo único. Está tam bém im pe di da de assumir car go de Di re tor na ANP a pessoa que exerça, ou haja exercido nos doze meses anteriores à
data de iní cio do man da to, car go de di re ção em en tidade sindical ou associação de classe, de âm bi to
nacional ou regional, re presentativa de interesses
de empregas que explorem quaisquer das ati vi dades in te gran tes da in dús tria do pe tró leo ou de dis tribuição.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre a po lítica energética
nacional, as atividades relativas ao mo nopólio do petróleo, institui o Conselho
Nacional de Po lí ti ca Ener gé ti ca e a Agência Nacional do Pe tró leo, e dá ou tras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo
....................................................................................
SEÇÃO II
Da Estru tu ra Orga ni za ci o nal da Au tar quia
....................................................................................
Art. 13. Está im pe dia de exer cer car go de Di retor na ANP a pes soa que man te nha, ou haja man ti do
nos doze me ses an te ri o res à data de iní cio do man dato, um dos se guin tes vín cu los com em pre sa que explo re qual quer das ati vi da des in te gran tes da in dús tria
do pe tró leo ou de dis tri bu i ção:
I – aci o nis ta ou só cio com par ti ci pa ção in di vi dual di re ta su pe ri or a cin co por cen to do ca pi tal so ci al total ou dois por cen to do ca pi tal vo tan te da em pre sa,

Dispõe so bre a or ga ni za ção da Presidência da República e dos Ministérios,
e dá ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Dos Órgãos Re gu la do res
Art. 35. A Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca
– ANEEL e a Agência Nacional do Pe tró leo – ANP
po de rão re qui si tar, com ônus para as Agên ci as, servidores ou empregados de órgãos e entidades in tegrantes da Administração Pública Fe deal di reta, indireta ou fundacional, quaisquer que se jam as ati vida des a se rem exer ci das.
§ 1º Durante os primeiros trin ta e seis me ses
subsequentes à instalação da Aneel e da ANP, as
requisições de que tra ta este artigo serão ir re cu sáveis e des de qua aprovadas pelos Ministros d e
Estado de Minas e Energia e da Administração Fede ral e Re for ma do Estado.
§ 2º A Aneel e a ANP poderão solicitar, nas
mesmas condições do caput, a cessão de ser vi dores ou empregados de órgãos e entidades in te grantes da ad mi nis tra ção pú bli ca do Dis tri to Fe de ral, dos
Estados ou dos Municípios, mediante pré vio con sen ti men to de ór gão ou en ti da de de ori gem.
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§ 3º Qu an do a re qui si ção ou ces são im pli car redu ção de re mu ne ra ção do servi dor re qui si ta do, fi cam
a Ane el e a ANP au to ri za das a com ple men tá-la até o
li mi te da re mu ne ra ção per ce bi da no ór gão de ori gem.
§ 4º Os empregados re qui si ta dos pela ANP de
órgãos e entidades integrantes da Adminis tra ção
Pú bli ca Fe de ral in di re ta ou fun da ci o nal li ga dos à indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido
no caput des te ar ti go, não po de rão ser alo ca dos em
pro ces sos or ga ni za ci o na is re la ti vos às ati vi da des do
monopólio da União.
§ 5º Após o período indicado no § 1º a re qui sição para a ANP so men te po de rá ser fe i ta para o exercício de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores, vedada, também, a utilização de pessoal
de en ti da des vin cu la das à in dús tria do pe tró leo.
Art. 36. São criados cento e trinta cargos em
comissão denominados Cargos Comissionados d e
Ener gia Elé tri ca – CCE, sen do: trin ta e dois CCE V,
no va lor uni tá rio de R$1.170,20 (um mil, cen to e seten ta re a is e vin te cen ta vos), trin ta e três CCE IV, no
va lor uni tá rio de R$855,00 (oi to cen tos e cin qüen ta e
cinco re a is); vin te e seis CCE III no va lor uni tá rio de
R$515,00(quinhentos e quinze re ais); vinte CCE II,
no valor uni tário de R$454,00 (quatrocentos e cin qüen ta e qua tro reais); e de ze no ve CCE I, no valor
uni tá rio de R$402,00 (qua tro cen tos e dois re a is).
§ 1º Os CCE são de ocupação exclu si va de
servidores do quadro efetivo da Aneel, po dendo,
conforme dispuser o re gulamento, ser ocupados
por ser vi do res ou em pre ga dos re qui si ta dos na forma do ar ti go an te ri or.
§ 2º O Poder Executivo po de rá dis por so bre a
dis tri bu i ção e os quan ti ta ti vos dos CCE den tro da estruturaorganizacional da Aneel, mantido o custo glo bal corres pon den te aos car gos de fi ni dos no caput.
§ 3º O servidor ou empregado investido em
CCE exer ce rá atri bu i ções de as ses so ra men to e co ordenação téc nica e perceberá remuneração cor respondente ao cargo efetivo ou emprego permanente,
acrescido do va lor do car go para o qual foi no me a do.
§ 4º A nomeação para CCE é inacumulável
com a designação ou nomeação para qualquer ou tra forma de comissionamento, cessando o seu pa gamento du rante as situações de afastamento d o
servidor, in clusive aquelas consideradas de efeti vo
exercício, res sal va dos os pe río dos a que se re fe rem
os incisos, I, IV, VI, VIII, alí ne as a , e, e inciso X do
art. 102 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro d e
1990.
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CAPÍTULO V
Das Dis po si ções Ge ra is, Fi na is e Tran si tó ri as
Art. 37. São cri a dos:
I – na Administração Pú blica Federal, cento e
vin te e um car gos em co mis são, sen do dez de Na tureza Espe cial, e cento e onze do Grupo-Direção e
Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS, assim distribuídos: trin ta e nove DAS 101.5; de zes se is DAS 102.5;
um DAS 101.4; vinte e dois DAS 102.4; vinte e um
DAS 102.3; e doze DAS 102.1;
II – no Ministério de Minas e Energia, cento e
dois car gos em co mis são de no mi na dos Car gos Comissionados de Petróleo – CCP, sendo de ze no ve
CCP V, no valor unitário de R$1.170,20 (um mil,
cen to e se ten ta re a is e vinte centavos); trin ta e seis
CCP IV, no valor unitário de R$855,00 (oitocentos
de cin qüen ta e cin co re a is); oito CCP II, no va lor unitário R$454,00 (quatrocentos e cinqüenta e quatro
reais); e trinta e nove CCP I, no valor uni tário d e
R$402,00 (quatrocentos e dois re a is).
§ 1º O Poder Executivo poderá dispor sobre a
distribuição e os quantitativos dos CCP, mantido o
cus to glo bal cor res pon den te aos car gos de fi ni dos no
in ci so II.
§ 2º O servidor ou empregado investido em
CCP exer ce rá atri bu i ções de co or de na ção téc ni ca e
perceberá remuneração correspondente ao carg o
efetivo ou emprego permanente, acrescida do valor
do car go para o qual foi no me a do.
§ 3º A nomeação para CCP é inacumulável
com a designação ou nomeação para qualquer outra forma de comissionamento, ces san do o seu pagamento du rante as situações de afastamento d o
servidor, in clusive aquelas con sideradas de efeti vo
exercício, ressalvados os pe río dos a que se re fe rem
os in ci sos I, IV, VI, VIII, alí ne as a a e, e in ci so X, do
art. 102 da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 38. Enquanto não dispuserem de dotação
de pessoal permanente suficiente aplicam-se a o s
servidores em exercício no Ministério do Pla ne jamento e Orçamento e no Ministério da Admi nis tração Fe de ral e Re for ma do Esta do a le gis la ção e as
normas re gulamentares vigentes para os servi do res
em exer cí cio nos ór gãos da Pre si dên cia da Repú blica, em especial as referidas no art. 20 da Lei nº
8.216, de 13 de agosto de 1991, e no § 4º do art. 93
da Lei nº 8.112, de 1990, com a re da ção dada pelo
art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de de zem bro de 1991.
Parágrafo único. Exce to nos ca sos pre vis tos em
lei e até que se cum pram as con di ções de fi ni das
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....................................................................................
Art. 60. As fun ções de con fi an ça de no mi na das
Funções Comissionadas de Telecomunicações –
FCT ficam transformadas em cargos em comissão
denominados Cargos Co missionados de Te le co muni ca ções – CCT.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999
Define o Sistema Nacional de Vi gi lância Sanitária, cria a Agên cia Na ci o nal de Vigi lân cia Sa ni tá ria, e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO III
Da Estru tu ra Orga ni za ci o nal da Au tar quia
....................................................................................
SEÇÃO III
Dos Car gos em Co mis são e das
Fun ções Co mis si o na das
Art. 18. Ficam criadas funções de confiança
de no mi na das Fun ções Comissionadas de Vi gi lân cia
Sanitária – FCVS de exercício privativo de ser vi dores públicos, no quan ti ta ti vo e valores previstos n o
Ane xo I des ta lei.
§ 1º O ser vi dor in ves ti do em FCVS perceberá
os ven ci men tos do car go efe ti vo, acres ci do do va lor
da fun ção para a qual ti ver sido de sig na do.
§ 2º Cabe à Diretoria Colegiada da Agência
dispor so bre a re a lo ca ção dos quan ti ta ti vos e dis tribuição das FCVS den tro de sua es tru tu ra or ga ni zaci o nal, ob ser va dos os ní ve is hi e rár qui cos, os va lo res
de retri bu i ção cor res pon den tes e o respectivo cus to
glo bal es ta be le ci dos no Ane xo I.
§ 3º A designação para a fun ção co mis si o nada de vigi lân cia sa nitária é inacumulável com a
designação ou nomeação para qual quer ou tra forma de co missionamento, ces sando o seu pa gamento du rante as situações de afastamento d o
servidor, in clusive aquelas consideradas de efe tivo exer cí cio, res sal va dos os pe río dos a que se refe rem os in ci sos I, IV, VI e VIII, do art. 102 da Lei
nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, com as al te rações da Lei nº 9.527, de 10 de de zem bro de 1997.
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....................................................................................
CAPÍTULO VI
Das Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as
Art. 34. A Agência poderá requisitar, nos três
primeiros anos de sua instalação, com ônus, ser vidores ou contratados, de órgãos de entidades in tegrantes da Administração Pública Fe de ral di re ta, indireta ou fundacional, quaisquer que sejam as funções a se rem exer ci das.
§ 1º Du ran te os primeiros vin te e qua tro me ses
subseqüentes à instalação da Agência, as re qui sições de que tra ta o caput deste artigo se rão ir re cusá ve is, quan do fe i tas a ór gãos e en ti da des do Po der
Executivo Fe de ral, e des de que apro va das pe los Ministros de Estado da Sa ú de e do Orça men to e Gestão.
§ 2º Qu an do a re qui si ção im pli car re du ção de
re mu ne ra ção do ser vi dor re qui si ta do, fica a Agên cia
au to ri za da a com ple men tá-la até o li mi te da remu neração do cargo efetivo percebido no órgão de origem.
....................................................................................
Art. 37. O qua dro de pes so al da Agên cia po derá con tar com ser vi do res re dis tri bu í dos de órgãos e
entidades do Poder Exe cu ti vo Federal.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000
Cria a Agência Nacional de Saú de
Suplementar – ANS e dá ou tras pro vi dências.
O Pre si den te da República
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta
e eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Estru tu ra Organizacional
....................................................................................
Art. 12. São cri a dos os car gos em co mis são de
Natureza Especial, do Grupo-Direção e Asses so ramen to Su pe ri o res – DAS e os Car gos Co mis si o na dos
de Sa ú de Su ple men tar – CCSS, com a fi na li da de de
in te grar a es tru tu ra da ANS, re la ci o na dos no Ane xo I
des ta lei.
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§ 1º Os car gos em co mis são do Gru po-Direção
e Assessoramento Superiores – DAS serão exer cidos, preferencialmente, por integrantes do quadro
de pes so al da au tar quia.
§ 2º Do to tal de CCSS, no mí ni mo no ven ta por
cen to são de ocu pa ção ex clu si va de em pre ga dos do
quadro efe tivo, ca bendo à Diretoria Colegiada dis por so bre o provimento dos dez por cen to res tan tes.
§ 3º Enquanto não estiverem completamente
preenchidas as va gas do qua dro de pes so al efe ti vo da
ANS, os car gos de que tra ta o caput po de rão ser ocupa dos por pes so al re qui si ta do de ou tros ór gãos e en tida des da ad mi nis tra ção pú bli ca, de ven do essa ocu pação ser re du zi da no pra zo má xi mo de cin co anos.
§ 4º O servidor ou empregado investido em
CCSS perceberá os vencimentos do cargo efetivo,
acrescido do valor do cargo comissionado para o
qual ti ver sido de sig na do.
§ 5º Cabe à Di re to ria Co le gi a da dis por so bre a
re a lo ca ção dos quan ti ta ti vos e dis tri bu i çaõ dos CCSS
dentro de sua estrutura organizacional, obser va dos
os ní ve is hi e rár qui cos, os va lo res de re tri bu i ção correspondentes e o res pec ti vo cus to glo bal es ta be le cidos no Ane xo I.
§ 6º A designação para CCSS é inacumulável
com a designação ou no me aão para qual quer ou tra
forma de comissionamento, cessando o seu pa gamen to du ran te as si tu a ções de afas ta men to do ser vidor, in clu si ve aque las con si de ra das de efe ti vo exer cício res sal va dos os pe río dos a que se re fe rem os in cisos I, IV, VI e VIII do art. 102 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, com as alterações da Lei nº
9.527, de 10 de de zem bro de 1997.
....................................................................................
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ou na en ti da de de ori gem, quan do a re qui si ção im plicar redu ção des sa re mu ne ra ção.
....................................................................................
Ane xo I
Qu a dro De mons tra ti vo de Car gos de Na tu re za
Espe ci al e em Co mis são da Agên cia Na ci o nal de
Sa ú de Su ple men tar
Unidade

Nº de Car gos

Denominação

NE/DAS

Diretoria
Co le gi a da

5

Di re tor

NE

5

Diretor-Adjunto

101.5

6

Asses sor Espe ci al

102.5

5

Assessor

102.4

Ga bi ne te
Procuradoria
Ou vi do ria

1
1
1

Che fe
Procurador-Geral
Ouvidor

101.4
101.5
101.4

Corregedoria

1

Corregedor

101.4

6

Ge ren te-Geral

101.5

29

Ge ren te

101.4

(Às Comissões de Constituição, Jus tiça e
Ci da da nia e Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 111, DE 2000
(nº 297/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que outorga con cessão à Rádio Princesa das Matas Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de radiodifusão sonora em on das mé di as na ci da de de Viço sa, Esta do de Ala go as.

CAPÍTULO V
Das Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as
....................................................................................
Art. 27. A ANS poderá requisitar, com ônus e
para ocu pa ção de car gos co mis si o na dos, ser vi do res
e em pre ga dos de ór gãos e en ti da des in te gran tes da
Administração Pú bli ca Fe de ral.
Parágrafo úni co. Du ran te os pri me i ros trin ta e seis
me ses sub se qüen tes à sua ins ta la ção a ANS poderá:
I – requisitar ser vidores e em pregados de ór gãos e entidades públicos, in dependentemente d a
fun ção ou ati vi da de a ser exer ci da:
II – complementar a re muneração do servidor
ou em pre ga do re qui si ta do, até o li mi te da re mu ne ração do car go efe ti vo ou em pre go ocu pa do no ór gão

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
De cre to s/nº, de 28 de de zem bro de 1998, que outor ga con ces são à Rá dio Prin ce sa das Ma tas Ltda.
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vida de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das médi as na ci da de de Vi ço sa, Esta do de Alagoas.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua pu bli ca ção.
MENSAGEM Nº 35, DE 1999
Senhores Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
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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 d e
1998, que “Outorga concessão à Rá dio Prince sa
das Matas Ltda., para explorar serviço de ra di o di fusão sonora em on das mé di as, na localidade de Vi ço sa, Esta do de Ala go as”.
Brasília, 8 de janeiro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.

gresso Na cional, na forma do § 3º do art. 223 da
Cons ti tu i ção. Re no vo a Vos sa Exce lên cia meus protestos do mais profundo respeito. – Juarez Qu adros do Nascimento, Ministro de Estado das Co municações, Inte ri no.

E.M.Nº 376/98-GM

O Presidente da República, no uso da atri bu -i
ção que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu -i
ção, e de acor do com o dis pos to no art. 29 do Re gulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação do Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta d o
Processo Administrativo nº 53610.000114/97, Concor rên cia nº 032/97-SFO/MC, Decre ta:

E m 4 de de zem bro
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministério,
determinou-se a publicação da Concorrência nº
032/97-SFO/MC, com vistas à implantação de
uma estação de radiodifusão sonora em ondas
médias, na localidade de Viçosa, Estado de
Alagoas.
A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri ada pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, alterada pela Portaria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de analisar documentação de ha bi li tação e as pro pos tas téc ni ca e de preço pela outorga
das entidades proponente com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação
específica de radiodifusão concluiu que a Rádio
Prin ce sa das Ma tas Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção
do valor ponderado nos termos estabelecidos pelo
Edital, tornando-se, assim, a vencedora da Con corrência, conforme ato da mesma Comissão, que ho mologuei.
Nessas condições, te nho a hon ra de sub meter o assun to à consideração de Vossa Exce lência, nos termos do artigo 29 do Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo Decre to
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re dação dada pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vembro de 1995.
Esclareço que o ato de ou tor ga so men te virá a
produzir seus efeitos legais a deliberação do Con-

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Outorga concessão à Rádio Prin cesa das Matas Ltda, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de Viçosa, Estado de
Alagoas.

Art. 1º Fica ou tor ga da a con ces são Rá dio Princesa das Matas Ltda, para explorar, pelo prazo d e
dez anos, sem direito de exclusividade, ser viço d e
radiodifusão sonora em ondas médias, na loca li dade de Vi ço sa, Esta do de Ala go as.
Parágrafo úni co. A con ces são ora ou tor ga da
re ger-se-á pelo Códi go Brasileiro de Te le co mu nicações, leis sub seqüentes, regu la men tos e obrigações as sumidas pela outor ga da em suas propostas.
Ar. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le gais após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos termos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.
Art. 3º O con tra to de cor ren te desta con cessão
de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta dias, a contar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de
ple no di re i to, o ato de ou tor ga.
Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177º da
Independência 110º da República – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nascimento.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 112, DE 2000
(Nº 298/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Apro va o ato que re no va a con ces são
da Fun da ção Nos sa Se nho ra da Aba dia para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda mé dia na ci da de de Uber lân dia, Esta do
de Mi nas Ge ra is.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De cre to
s/nº, de 24 de mar ço de 1999, que re no va por dez anos, a
par tir de 28 de ju nho de 1989, a con ces são da Fun da ção
Nossa Senhora da Abadia para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão so no ra em onda
mé dia na ci da de de Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.
MENSAGEM Nº 398, DE 1999
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art.49, in ci so XII, com bi na do com o §
3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à apre ciação de Vossas Excelências, acom pa nha do de Expo sição de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co muni ca ções, o ato cons tan te do De cre to de 24 de mar ço de
1999, que “Renova a concessãooutorgada à Fundação
Nos sa Se nho ra da Aba dia, para ex plo rar ser vi ço de ra di odi fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Uber lân dia,
Esta do de Mi nas Ge ra is”.
Bra sí lia, 29 de mar ço de 1999. – Fer nan do Hen rique Car do so.
EM Nº 38/MC
Bra sí lia, 18 de mar ço de 1999
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Submetoàconsideração de Vos sa Exce lên cia o incluso Processo Administrativo nº 29104.000672/89, em
que a Rá dio Vi são de Uber lân dia Ltda, so li ci ta re no va ção
da con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so nora em onda mé dia, na ci da de de Uber lân dia, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ou tor ga da con for me De cre to nº 83.522, de
29 de maio de 1979, cujo con tra to de con ces são foi pu blica do no DiárioOficialda União de 28 de ju nho de 1979.
2 – Res sal te-se que, no curso dos pro ce di men tos
da re no va ção, foi au to ri za da a trans fe rên cia di re ta da conces são para a Fun da ção Nos sa Se nho ra da Aba dia, confor me De cre to de 23 de maio de 1996, pu bli ca do no Diário Oficial da União de 24 se guin te.
3 – Obser ve-se que o pe di do em ques tão foi in tempes ti va men te apre sen ta do a este Mi nis té rio, em 4 de setem bro de 1989, o que não se cons ti tui em obs tá cu lo à reno va ção, pois que o ato de ou tor ga ori gi nal está am pa rado juridicamente, considerando as disposições contidas
na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no De cre to nº
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou,
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ad mi tin do-se o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções,
mes mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.
4 – Com es sas ob ser va ções, lí ci to é con clu ir-se que
a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia de sua
re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de ter mi nam, neces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço pres ta do, po den do o
pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.
5 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o ato
correspondentedeveráassinalar que a re no va ção ocor rerá a par tir de 28 de ju nho de 1989, já em fa vor da Fun dação Nos sa Se nho ra da Aba dia.
6 – Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao que
dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la men to, Decre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à su pe ri or
consideração de Vossa Excelência para de ci são e submissão da matéria ao CongressoNacional, em cum primen to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.
Respeitosamente, – PimentadaVeiga, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.
DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1999
Re no va a concessão ou torgadaà Fundação Nossa Senhora da Abadia, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Uberlândia, Estado de Mi nas Ge ra is.
O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i ções
que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da Cons ti tu-i
ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De cre to nº 88.066,
de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em vis ta o que cons ta
do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 29104.000672/89, de cre ta:
Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, § 3º,
da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
par tir de 28 de ju nho de 1989, a con ces são para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são sono ra em onda mé dia, na ci da de de Uber lân dia, Esta do de
Minas Gerais, originariamente ou torgada à Rádio Visão
de Uber lân dia Ltda, pelo De cre to nº 83.522, de 29 de maio
de 1979, cujo con tra to de con ces são foi pu bli ca do no Diário Ofi ci al da União de 28 de ju nho se guin te, e trans fe ri da
para a Fun da ção Nos sa Se nho ra da Aba dia pelo De cre to
de 23 de maio de 1996.
Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o difusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do
§ 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.
Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de sua
publicação.
Bra sí lia, 24 de mar ço de 1999; 178º da Inde pendência e 111º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga .
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 113, DE 2000
(Nº 299/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 113, DE 2000
(Nº 299/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Pioneira Stéreo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so no ra em onda
mé dia na ci da de de Por to Ale gre, Esta do do
Rio Gran de do Sul.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o Decre to s/nº, de 6 de abril de 1999, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con cessão da Rá dio Pi o ne i ra Sté reo Ltda. para ex plo rar, sem
direito de exclusividade, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Por to Ale gre, Estado do Rio Gran de do Sul.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
MENSAGEM Nº 482, DE 1999
Senhores Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com
o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado d e
Exposição de Motivos do Snehor Ministro de Estad o
das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De cre to de 6 de
abril de 1999, que “Renova a con ces são ou tor ga da à
Rá dio Pi o ne i ra Sté reo Ltda., para ex plo rar ser vi ço de radiodifusão so no ra em onda mé dia, na ci da de de Por to
Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul”.
Bra sí lia, 12 de abril de 1999. – Fernando Hen ri que Car do so.
EM Nº 31/MC
Bra sí lia, 30 de mar ço de 1999
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Submetoàconsideração de Vos sa Exce lên cia o incluso Processo Administrativo nº 50790.000862/93, em
que a Rá dio Pi o ne i ra Sté reo Ltda., so li ci ta re no va ção da
concessão para explorar servi ço de ra di o di fu são sonora
em onda mé dia, na ci da de de Por to Ale gre, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ou tor ga da con for me De cre to nº 46.274, de
27 de ju nho de 1959, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União
de 29 se guin te, e re no va da, por dez anos, a par tir de 1º de
no vem bro de 1983, pelo De cre to nº 88.873, de 17 de outu bro de 1983, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 18
subseqüente cujo prazo re si du al da outorga foi mantido
pelo De cre to de 10 de maio de 1991.
2 – A ou tor ga foi ori gi na ri a men te de fe ri da à Soci e da de Rá dio Emis so ra Con ti nen tal de Por to Ale gre
Ltda., cuja de no mi na ção so ci al foi al te ra da para Rá dio Globo de Porto Alegre Ltda., pela Portaria nº
1.072, de 28 de de zem bro de 1981, e trans fe ri da para
a Rá dio Pioneira Stéreo Ltda., pelo Decreto nº
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93.574, de 13 de novembro de 1986, publicado n o
Diá rio Ofi ci al da União, de 14 subseqüente.
3 – Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
amparado juridicamente, considerando as dis po sições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho d e
1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro d e
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como defe ri dos os pedi dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gência da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, admi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mesmo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.
4 – Com es sas ob ser va ções, lí ci to é con clu ir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de termi nam, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço pres tado, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.
5 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço, o
ato correspondente deverá as sinalar que a re no vação ocor re rá a par tir de 1º de no vem bro de 1993.
6 – Nessa conformidade, e em observância ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la mento, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à supe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci são
e submissão da matéria ao Con gres so Na ci o nal, e m
cumprimento ao § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Mi nistro
de Esta do das Co mu ni ca ções.
DECRETO DE 6 DE ABRIL DE 1999
Renova a con cessão outorgada à
Rá dio Pi o ne i ra Sté reo Ltda, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
mé dia, na ci da de de Por to Ale gre, Estado
do Rio Gran de do Sul.
O Pre si den te da República, no uso das atri bu -i
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do Decre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
50790.000862/93, de cre ta:
Art. 1º Fica re no va da de acor do com o art. 33, § 3º,
da Lei nº 4.117 de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con ces são para explo rar, sem di re i to de exclusividade, ser vi ço de radiodifusão so no ra em onda mé dia, na ci da de de Por to Ale gre,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da ori gi na ri a men te
à So ci e da de Rá dio Emis so ra Con ti nen tal de Por to Ale gre
Ltda, cuja deno mi na ção so ci al foi alterada para Rá dio
Glo bo de Por to Ale gre Ltda, pelo De cre to nº 46.274, de
27 de junho de 1959, renovada pelo Decreto nº
88.873, de 17 de ou tu bro de 1983, e trans fe ri da para a
Rádio Pioneira Stéreo Ltda, conforme De creto nº
93.574, de 13 de no vem bro de 1986.
Parágrafo único. A exploração do ser vi ço de radi o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to,
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reger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni cações, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.
Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.
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Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.
Bra sí lia 6 de abril de 1999; 178º da Inde pen dência e 111º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO– _ Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 114, DE 2000
(Nº 300/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que autoriza a Pre fe itu ra Mu ni ci pal de Rio Pa ra na í ba a exe cutar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Rio
Pa ra na í ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Porta ria nº 45, de 13 de abril de 1999, que au to ri za a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba a executar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de radi o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Rio Pa ra na í ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
MENSAGEM Nº 679, DE 1999
Senhores Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com
o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado d e
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estad o
das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da Por ta ria nº 45,
de 13 de abril de 1999, que au to ri za a Pre fe i tu ra Mu ni cipal de Rio Paranaíba a executar, pelo prazo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fusão so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Rio
Pa ra na í ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.
Bra sí lia, 26 de maio de 1999. – Fer nan do Hen ri que Car do so.
EM Nº 66/MC
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4 – Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro duzi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Naci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so aci ma men ci o na do.
Respeitosamente, – Pimenta da Ve i ga, Mi nistro de Esta do das Co mu ni ca ções.
PORTARIA Nº 45, DE 13 DE ABRIL DE 1999
O Mi nistro de Estado das Comunicações, no
uso da atri bu i ção que lhe con fe re o art. 16, § 10, do
Re gu la men to dos Ser vi ços de ra di o di fu são, apro va do
pelo decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de
de zem bro de 1996, con si de ran do o disp so to no art.
7º, alí nea ce pa rá gra fo úni co, do mes mo Re gu la mento, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Administrativo nº 53710.000553/97, re sol ve:
Art. 1º Fica a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Rio Pa rana í ba au to ri za da a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
sonora em freqüência modulada, na cidade de Rio
Pa ra na í ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.
Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja autorização é outorgada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Tele co mu ni cações, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.
Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.
Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. –Pi men ta da Ve i ga.
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Rio Pa ra na í ba
CEP. 38.810-000 – Esta do de Mi nas Ge ra is
DECRETO Nº 32 DE 12-5-97

Brasília, 10 de maio de 1999
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Admi nis tra ti vo nº 53710.000553/97, de interesse d a
Prefeitura Municipal de Rio Pa ra na í ba, ob je to de auto ri za ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so nora em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Rio Pa rana í ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.
2 – De acor do o art. 7º, pa rá gra fo úni co, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, as
pes so as ju rí di cas de di re i to in ter no têm pre fe rên cia
para a exe cu ção dos serviços de ra di o di fu são.
3 – Cum pre res sal tar que o pe di do en con tra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qua lificações exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que me
le vou a au to ri zá-la, nos ter mos da in clu sa Por ta ria.

Nomeia Di re tor para a Rádio Espacial
FM e dá ou tras pro vi dên ci as.
O Pre fe i to Mu ni ci pal de Rio Pa ra na í ba, no uso de
suas atri bu i ções le ga is e na for ma da lei etc... de cre ta:
Art. 1º Fica nomeado para o Cargo de Di retor-Administrativo da Rá dio Espa ci al FM (em fre qüência modulada) de pro pri e da de desta municipalidade,
cri a da pela Lei Mu ni ci pal Nº 908 de 9-5-97, o ra di a lista Cle ber Jo nas Ri be i ro, por ta dor da Cé du la de Identidade nº M.247.151 SSP/MG, para o pe río do com pre endi do en tre 12 de maio de 1997 e 12 de Maio de 1999.
Art. 2º Re vo ga das as dis po si ções em con trá rio, entra rá este De cre to em vi gor na data de sua pu bli ca ção.
Registre-se,Publique-se e Cumpra-se.
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Rio Pa ra na í ba, 12 de maio
de 1997. – JoãoGutembergue de Cas tro, Pre fe i to.
(À Co mis são de Edu ca ção.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2000
(Nº 303/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o ato que renova a con cessão outorgada à Rádio Sul Fluminense
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de radiodifusão sonora em onda média na ci da de de
Bar ra Man sa, Esta do do Rio de Ja ne i ro.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o Decre to s/nº, de 24 de no vem bro de 1998, que re no va
por dez anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a
con ces são ou tor ga da à Rá dio Sul Fluminense Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, servi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Bar ra Man sa, Esta do do Rio de Ja ne i ro.
Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
MENSAGEM Nº 1.484, DE 1999
Senhores Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral subme to à apre ci a ção de Vos sas Excelências, acom panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do Decreto de 24 de no vembro de 1998, que “Renova a
concessão da Rá dio Sul Flu mi nen se Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda méda,
na ci da de de Bar ra Man sa, Esta do do Rio de Ja ne i ro”.
EM Nº 236/MC
Bra sí lia, 11 de no vem bro de 1998
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Submeto a apreciação de Vossa Excelência o
in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53770.000180/93,
em que a Rá dio Sul Flu mi nen se Ltda., so li ci ta re no vação da con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fusão so no ra em onda mé dia, na ci da de de Bar ra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, outorgada con forme
De cre to nº 36.677, de 28 de de zem bro de 1954, re novada por dez anos, a partir de 1º de novembro d e
1983, pelo De cre to nº 89.233, de 22 de de zem bro de
1983, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo
De cre to de 10 maio de 1991.
2 – Observo que o ato de ou tor ga iri gi nal está
amparado juridicamente, considerando as dis po sições con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972
e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que
a regulamentou que consideram como de fen des os
pe di dos de re no va ção re que ri dos na forma de vi da e
não decididos ao térmi no do prazo de vigência d a
con ces são ou per mis são, sen do, por isso admitido o
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fun ci o na men to pre ca no das es ta ções mes mo quan do
expiradas as respectivas ou tor gas.
3 – Com es sas ob ser va ções, lí ci to e con clu ir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia
de sua re no va ção a cur to ou a lon go pra zo, não de termi nam, ne ces sa ri a men te a ex tin ção do ser vi ço presta do po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.
4 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço, o
ato correspondente deverá as sinalar que a re no vação ocor re rá a par tir de 1º de no vem bro de 1993.
5 – Nessa conformidade, e em observância ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972 e seu Re gu la mento, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à supe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci são
e submissão da matéria ao Congresso Nacional e m
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Res pe i to sa men te. –Luiz Car los Men don ça de
Barros, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Sul
Fluminenese Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na ci da de de Bar ra Man sa, Esta do do Rio
de Janeiro.
O Pre si den te da República, no uso das atri bu -i
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do Decre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
53770.000180/93 – 39 de cre ta: Art. 1º Fica re no va da
de acor do com o art. 33, § 3º da Lei nº 4.117, de 27 de
agos to de 1962, por dez anos a par tir de 1º de no vembro de 1993 a con ces são ou tor ga da à Rá dio Sul Flumi nen se Ltda. pelo De cre to nº 36.677, de 28 de dezem bro de 1954 re no va da pelo De cre to nº 89.233, de
22 de de zem bro de 1983, cujo pra zo re si du al da outor ga foi man ti do con for me De cre to de 10 de maio de
1991, para ex plo rar sem di re i to de ex clu si vi da de servi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Bar ra Man sa, Esta do do Rio de Ja ne i ro.
Parágrafo único. A exploração do ser vi ço de radi o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este de cre to
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Tele co mu ni cações, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.
Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.
Art. 3º Este de cre to en tra em vigor na data de
sua pu bli ca ção.
Bra sí lia 24 de no vem bro de 1998, 177º da Inde pendência e 110º da República – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Luiz Car los Men don ça de Bar ros.
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) - O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 2000, lido
anteriormente,
terá
tramitação
com
prazo
determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição, combinado com o art.
375 do Regimento Interno.
A matéria será apreciada simultaneamente pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e pela
Comissão de Assuntos Sociais.
De acordo com o art. 122, II, ”b“, do Regimento
Interno, a matéria poderá receber emendas, pelo
prazo de cinco dias úteis, perante a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de
Decreto Legislativo nºs 111 a 115, de 2000, que
acabam de ser lidos, tramitarão com prazo
determinado de quarenta 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 emendas, pelo prazo de cinco dias úteis,
perante a Comissão de Educação.
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 S/Nº/00
Sr. Presi den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Presidência, os Se nadores do PSDB que comporão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a seguin te me di da pro vi só ria.
MP Nº 2.026
Publicação DOU : 5-5-00
Assunto: Insti tui, no âm bi to da União, nos termos do art. 37, in ci so XXI, da Cosn ti tu i ção Federal,
modalidade de licitação denominada pregão para
aquisição de bens e ser vi ços co muns.
Titular: Luiz Pon tes
Suplente: Lú dio Co e lho.
Bra sí lia, 18 de maio de 2000. – Se na dor Sérgio
Machado, Lí der do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Será
feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Há
oradores inscritos.
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Concedo a palavra, por vinte minutos, ao
Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
minha presença na tribuna desta Casa prende-se,
desta feita, à avaliação de um diploma legal,
aprovado pelo Congresso Nacional, em junho de
1998, que é a Lei nº 9.660, que dispõe sobre a
substituição gradual da frota oficial de veículos por
outros movidos a combustíveis renováveis,
principalmente o álcool combustível, num prazo de
cinco anos.
Considero, inicialmente, que nossa permanente
aten ção aos pri me i ros anos de vi gên cia de qual quer legislação se insere entre os deveres do Parlamento,
uma vez que tal verificação vai demonstrar de forma
prá ti ca a co e rên cia e a acu i da de das nos sas de ci sões .
Além disso - e infelizmente -, temos consagrada
no comportamento social brasileiro a existência de
leis que não pegam e de leis que pegam, o que
demanda, no segundo caso, uma profunda avaliação
dos motivos de insatisfação da sociedade com uma
lei qualquer e sua conseqüente ineficácia.
A referida Lei nº 9.660 consignou, também,
incentivos econômicos aos veículos movidos a
combustíveis renováveis na forma de restrição de
incentivos ou subvenções aos veículos movidos a
derivados de petróleo, bem como na ampliação dos
prazos de financiamento e consórcio para aquisição
dos primeiros.
Do ponto de vista governamental, o incentivo foi
materializado na forma de uma redução da alíquota
do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI,
para os mesmos veículos.
Naquela oportunidade, o Governo Federal
pretendeu atacar três questões estratégicas: a
econômica, a energética e a ambiental.
Economicamente, a Lei nº 9.660 significava a
geração de um mercado estimado em oitenta mil
unidades por ano, somente para cumprimento da
disposição de renovação da frota oficial, em cinco
anos. Adicionam-se a esses, os veículos que
poderiam ser comercializados junto à iniciativa
privada, tanto para frotas como para particulares,
uma vez mantida a situação de menor preço do
combustível renovável em relação ao derivado de
petróleo, ao lado do menor preço de aquisição dos
veículos a álcool.
Igualmente relevante, a revitalização do
Programa Nacional do Álcool – o Proálcool – também
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decorreria do novo diploma, contribuindo para a
reativação de importante setor da economia agrícola,
que vivia um momento de angústia, com excesso de
oferta e carência de demanda.
Do ponto de vista energético, a avaliação
estratégica de longo prazo também indica a
propriedade do incentivo ao uso de combustíveis
renováveis, cuja dependência internacional é, no
caso brasileiro, praticamente nula, resguardando as
reservas de combustíveis fósseis para as
necessidades insubstituíveis de alguns setores
industriais.
E do ponto de vista do meio ambiente, era
igualmente louvável a iniciativa da citada legislação,
uma vez que os estudos sobre a matéria indicam a
menor agressão tóxica por parte dos combustíveis
renováveis, tanto em termos de poluição do ar como
em termos de resíduos não degradáveis.
Sr. Presidente, a Lei 9.660, de junho de 1998,
era, portanto, um passo positivo no sentido do
desenvolvimento nacional, caso suas determinações
tivessem sido implementadas de forma firme e
adequada. No entanto, passados quase dois anos de
sua edição, os fatos nos mostram uma significativa
distância entre os objetivos e propósitos aos quais me
referi e a realidade dos fatos observados no seu
período de vigência.
Inicialmente, por razões de conjuntura
operacional e de restrições orçamentárias, não se
vem configurando a substituição da frota de veículo
oficial com a velocidade que seria necessária para o
cumprimento da determinação legal de renovação
total em cinco anos. Estima-se, pois, que, ao
chegarmos a 2003, ainda poderemos ter veículos
movidos a derivados de petróleo, remanescentes na
frota oficial.
A produção de carros a álcool não foi retomada
nos níveis que seriam necessários, em função do
comportamento do mercado, ainda reticente quanto à
tecnologia e à performance dos mesmos, o que não
propiciou uma queda de preços de aquisição que
motivasse efetivamente os compradores, mesmo
com as condições comerciais privilegiadas
amparadas pelo texto legal.
Igualmente não se configurou efetiva a atuação
governamental quanto às políticas de preço do álcool
combustível, não redundando, pois, numa diferença
em relação aos derivados de petróleo que
contribuísse para o reaquecimento da demanda.
Assim, Srªs e Srs. Senadores, no que se refere
à Lei nº 9.660, temos um caso de legislação que
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ainda não cumpriu de forma eficiente a sua finalidade,
ou seja, ainda não ”pegou“ e não sabemos se ainda
vai ”pegar“.
O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) Senador Carlos Patrocínio, V. Exª me permite um
aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Tem V. Exª a palavra.
O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) –
Senador Carlos Patrocínio, mais do que um
fabricante e multiplicador de leis, o Congresso
Nacional tem que estar atento à criação e execução
daquelas que aprova. V. Exª faz, em muito boa hora,
um alerta importante, sobretudo quando cita como
exemplo uma lei de significado importantíssimo para
o País, onde se propunha manter uma política
energética estratégica diferente da que existe em
outros países – aliás programa com resultados
extraordinários no Brasil, que chamou a atenção,
inclusive dos americanos que o copiaram. O
desenvolvimento da pesquisa em termos da
produção de álcool, e posteriormente em seu
aproveitamento na indústria automotiva, revelou-se
de sucesso absoluto. Notadamente agora quando o
apelo ambiental se torna cada vez mais crescente no
nosso território, é de se lamentar que o planejamento
estratégico esteja legado ao ostracismo, esteja sendo
abandonado por quem deveria, em primeiro plano,
cuidar dele, que é o Governo Federal. Primeiro,
deixou os produtores numa dificuldade muito grande;
depois, o próprio projeto de aproveitamento do setor
industrial, que daria vazão a essa produção,
aumentaria, seguramente, o álcool derivado de cana
no Brasil e estaria contribuindo, de forma efetiva, para
a redução da carga de monóxido de carbono na
atmosfera, reduzindo a poluição. Isso estaria indo de
encontro às necessidades, aos reclamos da
população brasileira, da economia brasileira, dos
produtores brasileiros. Entendo muito oportuno o
alerta que V. Exª traz e me congratulo com as suas
colocações.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agradeço, Senador Leomar Quintanilha, as
observações de V. Exª, também preocupado com a
questão energética do nosso País, evidentemente
preocupado com a questão econômica e, sobretudo,
com a questão ambiental.
Sr. Presidente, é a enésima vez que ocupo a
tribuna desta Casa para falar sobre a criação de
matrizes energéticas alternativas para o nosso País.
Não entendo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
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porque, até hoje, o Governo Federal não retomou o
Programa Nacional do Álcool - Proálcool.
Estamos assistindo, quase que eternamente, à
propalada seca do Nordeste que tem sido tão
decantada, no âmbito desta Casa, no âmbito do
Congresso Nacional. E, por ocasião dela, criam-se
vários postos de empregos emergenciais de levas e
mais levas de chefes de família que recebem um
salário para não fazer praticamente nada, pois não
vão fazer açude, porque não há água. Talvez vão
roçar as beiradas das rodovias, mas esse é um
serviço que demanda pouco tempo. Ou seja, o
governo brasileiro concede excepcionalmente aos
flagelados da seca um salário, ainda que irrisório,
mas necessário para que ele possa, pelo menos,
comer.
Por que o governo brasileiro não põe esse povo
para trabalhar, Sr. Presidente? Tenho visto em
Pernambuco, agora, uma usina do setor
sucroalcooleiro – que estava certamente em
condições falimentares, como quase todas as usinas
do Nordeste que o Governo entregou para os
funcionários -; que, ali, fez assentamento, nas terras
dessa usina, e está produzindo. Deve estar
produzindo álcool, açúcar, arroz, feijão, milho, batata,
mandioca. O povo está trabalhando, está satisfeito,
principalmente agora que no Nordeste está
chovendo.
Assim, Sr. Presidente, acredito que em vez de
fornecer subsídio para que nada seja feito, pois
muitos têm vergonha, poderia haver um acordo com
os usineiros quebrados no intuito de entregarem as
usinas aos plantadores de cana a fim de que possam
tomar conta dessa atividade econômica tão
importante. Sempre digo, e o próprio Presidente
Fernando Henrique Cardoso afirmou, que o Brasil vai
bem. Ou seja, vai de mal a menos mal, foi o termo que
Sua Excelência utilizou. Ainda somos dependentes
das turbulências do mercado internacional.
Recentemente, pudemos observar o preço do
petróleo alcançando os patamares mais altos de sua
história. Houve um recuo por parte da OPEP, o
petróleo diminuiu. E agora volta a subir. E os técnicos
do Governo, a área econômica, já anunciam uma
nova alta dos combustíveis para o mês de julho. Por
que temos que depender do petróleo internacional se
possuímos recursos renováveis e precisamos
arranjar emprego para o povo? Por que não
convertemos todos os carros da frota nacional a fim
de que sejam movidos a gás ou a álcool? Além disso,
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podemos utilizar a biomassa oriunda do bagaço da
cana-de-açúcar, que se presta a gerar energia.
Por isso, Sr. Presidente, é que venho nesta
tarde lamentar que a Lei nº 9.660, aprovada por esta
Casa e sancionada pelo Presidente da República,
que estabelecia que, em cinco anos, a frota oficial
seria substituída por carros cujo combustível seria
renovável, até hoje ainda não se processou, e
continuamos não vendo boa vontade por parte dos
órgãos governamentais. O combustível volta a subir
no mercado internacional. Certamente, haverá
inflação daqui a uns dias Sabemos do efeito da
subida do preço dos combustíveis, da dependência
do Brasil e do quanto se gasta para adquirir
combustível junto aos países da Opep e a outros
países exportadores de petróleo.
Por isso, penso, Sr. Presidente, que o
Parlamento tem obrigação de auditar o cumprimento
das leis, não do ponto de vista jurídico estrito, mas
principalmente do ponto de vista político, em seu
conceito mais amplo, qual seja, a propriedade de sua
aplicação à sociedade brasileira.
E é para isso, Sr. Presidente, que nós temos ”n“
comissões de fiscalização: a Comissão de
Fiscalização e Controle da Câmara e do Senado
Federal e a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional. Por
isso, remonto à Lei nº 9.660, ainda não cumprida em
sua integralidade.
Já é tempo de cobrar do Poder Executivo as
ações ne ces sá ri as à efe ti va ção dos pro pó si tos do refe ri do di plo ma. De mi nha par te, pre ten do re que rer aos
Mi nis tros das Mi nas e Ener gia, dos Trans por tes e do
Desenvolvimento, Indústria e Co mércio, as in for mações ne ces sá ri as à avaliação quantitativa atu alizada
do ce ná rio de cor ren te do mes mo, para que pos sa mos
dis cu tir e to mar as pro vi dên ci as ca bí ve is.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Moreira Mendes. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Tião Viana.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo
Cavalcanti, por 20 minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
as
orador.) – Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, tive
oportunidade, há duas semanas, de discutir com
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estudantes da Escola Paulista de Medicina, em um
programa que a escola mantém sobre temas de
saúde, a respeito de projetos de minha autoria e de
outros Senadores que trata do serviço civil alternativo
ou serviço civil obrigatório.
Meu projeto estabelece um estágio obrigatório
remunerado para todos os estudantes da área de
saúde que, uma vez graduados, deverão, durante um
ano, prestar serviços nos Municípios onde a
correlação profissional/habitante seja igual ou inferior
a um para mil, como recomenda a Organização
Mundial de Saúde.
Ora, Sr. Presidente, é interessante nesse
debate constatar que o Brasil, como país, têm mais
médicos do que recomendado pela Organização
Mundial de Saúde. No entanto, onde estão esses
médicos? Estão, majoritariamente, no Sul e Sudeste;
nos Estados de outras regiões, estão concentrados
nas capitais. A poucos quilômetros das capitais,
encontramos Municípios que não dispõem de um só
médico e, quando dispõem, estão lá em caráter
intermitente, quer dizer, o médico aparece a cada 15
dias ou a cada mês.
É alarmante constatar que o Brasil possui essa
quantidade de profissionais – como médico, tendo a
falar mais sobre médicos, mas estendo o projeto aos
odontólogos, bioquímicos e enfermeiros –, por existir
um acomodamento, uma forma pacífica de aceitar o
status quo. Por exemplo, só em São Paulo, há mais
de 20 cursos de Medicina, enquanto em toda a região
Norte, para atender cerca de 25 milhões de
habitantes, existem apenas quatro cursos de
Medicina: dois localizados no Estado do Pará, um no
Estado do Amazonas e um no meu Estado, Roraima,
um curso recente que formou a primeira turma agora.
O Governo Federal deveria adotar uma política
semelhante à de Cuba, onde em cada província
existe um curso de Medicina e das outras ciências da
área de saúde. Com isso, em cada Estado forma-se o
profissional voltado para as necessidades, para as
nosologias típicas da região.
No Brasil, o modelo é concentrador.
Concentra-se o desenvolvimento no Sul e Sudeste.
Concentram-se o saber, a política e a elite pensante
no Sul e Sudeste. Dessa forma, o modelo brasileiro
fica desequilibrado e injusto.
Causou-me surpresa saber que os estudantes
da Escola Paulista de Medicina têm consciência
dessa necessidade, mas resistem à obrigação de ir
para Municípios onde não existam médicos. Aliás,
apegaram-se muito à expressão ”ser obrigatória a
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presença deles“ no Município cuja correlação
profissional/habitante seja de um para mil ou menos.
Quando se fala em Municípios que tenham um
médico para cada mil habitantes, pensa-se logo nos
locais distantes da Amazônia, nas comunidades
ribeirinhas. Mas, na verdade, constatou-se em
levantamento recente que muitos Municípios do Sul e
Sudeste não dispõem de profissionais nessa
proporção. No Nordeste, a situação é grave; no
Centro-Oeste, idem; no Norte, é obviamente pior.
É preciso repensar a situação. Não adiantam
soluções paliativas. Na maioria dos Estados do Norte
– Roraima, Tocantins, o Acre e outros – estão se
socorrendo de médicos cubanos e colombianos, para
proverem assistência aos moradores dos Municípios
do interior. Isso, até certo ponto, é um atestado
negativo para o médico brasileiro. Demonstra a
insensibilidade social do profissional para com a
realidade da população, que – no caso das
universidades públicas - paga o estudo do médico. Os
médicos formados em escolas particulares, de
alguma forma, também foram subsidiados pela
população, porque essas escolas gozam de algum
tipo de privilégio. Não fosse isso, a dívida social do
profissional da área de saúde já seria suficiente para
justificar a obrigatoriedade de ele passar um ano de
sua vida profissional no Município onde a correlação
de profissional fosse inferior ao parâmetro
recomendado pela Organização Mundial de Saúde.
Mas vejo que não há iniciativas concretas por
parte do Poder Executivo no sentido de corrigir essa
distorção. Então, os Governos estaduais e os
municipais de muitos Estados, principalmente do
Norte e do Centro-Oeste, estão buscando, por meio
de convênios com Cuba, sanar essa lacuna com a
presença de profissionais estrangeiros. E o que é
mais interessante: levantam-se, então, os
profissionais brasileiros contra a vinda dos cubanos,
colombianos ou peruanos, dizendo que esses
profissionais estão disputando o mercado de trabalho
dos médicos brasileiros, como se a medicina, a
odontologia e a enfermagem devessem ter reserva
de mercado, garantindo, portanto, para quem se
gradue nessas áreas de saúde um mercado cativo
para que ele possa ter, primeiro, o seu emprego e,
segundo, a possibilidade de atuar em uma clínica
particular.
Quero aqui fazer esse registro hoje, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sobre essa
distorção. Apelo aos Srs. Ministros da Educação e da
Saúde para que possamos trabalhar juntos, já que
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existe aqui uma proposta minha no sentido, digamos,
de uma pós-graduação em Brasil. Se uma pessoa
que se formar em medicina no Rio Grande do Sul der
um ano de sua vida para prestar um serviço em
município – não precisa ser na Região Norte – onde a
correlação seja de um profissional para mil
habitantes, estará efetivamente fazendo uma
pós-graduação em Brasil, conhecendo uma realidade
que ele não conhece dentro das escolas de medicina,
nos laboratórios no período de graduação.
Ele precisa, efetivamente, sair da escola e ir
para o interior assistir aos mais necessitados. Para
isso já acon te ce ram ini ci a ti vas que se assemelham e
até me ins pi ra ram a apre sen tar esse pro je to. É o caso
do Pro je to Ron don, que le va va es tu dan tes dos úl ti mos
anos de vá ri os cur sos para a Ama zô nia a te rem con tato com a re a li da de do povo so fri do da que la re gião.
O que aconteceu em conseqüência do Projeto
Rondon? Vários daqueles estudantes que foram para
lá passar seis meses da sua grade curricular, ao se
formarem, retornaram àquele Estado.
Em Roraima, temos vários estudantes da
Universidade de Santa Maria que para lá voltaram
depois de formados, por terem tido a oportunidade de
fazer não uma pós-graduação no Brasil, mas um
período curto de estágio naquela região.
O Governo Federal deveria, ao invés de proibir
a criação de novos cursos de medicina, incrementar a
existência de cursos de Medicina e de outras áreas
de saúde em cada Estado do Brasil, porque não é
possível haver concentração, como disse no início do
meu pronunciamento, de vinte Escolas de Medicina
só em São Paulo, o que faz com que estudantes do
Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte migrem para lá.
A oportunidade de fazer vários vestibulares é maior
do que, por exemplo, permanecer no Norte, onde aos
estudantes só são oferecidos quatro cursos de
Medicina. Saliento esse reestudo da distribuição dos
cursos da área de saúde em cada Estado, assim
como a aprovação dessa medida, segundo
informações do próprio Ministério da Educação, não
talvez como pós-graduação, mas o estudante, depois
de formado, faria um estágio remunerado num
desses municípios onde há essa carência do
profissional da área de saúde. O estudante poderia
inserir na própria grade curricular um período de
estágio de quatro ou seis meses. Assim estudantes
dos últimos anos dos cursos da área de saúde teriam
um contato vivo com a realidade deste País, deste
outro Brasil, que não é o Sul e o Sudeste e que não
são as capitais dos demais Estados.
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Portanto, de ixo hoje esse registro do de ba te que
tive com os es tu dan tes da Esco la Pa u lis ta de Me di ci na,
que é uma es co la-modelo para o País. Ao cons ta tar que
eles es tão aten tos a isso, sen ti gran de sa tis fa ção.
Resta, portanto, ao Poder Executivo, repito, ao
Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde
aperfeiçoarem uma proposta que possa sanar essa
falta de profissionais de saúde na grande maioria dos
municípios do Brasil.
Apelo ao próprio Conselho Federal de Medicina,
a outras entidades da área de saúde que se mostram
contra a vinda de médico cubanos e colombianos,
que eles ajudem, então, a encontrar uma forma para
que o médico brasileiro não continue passando esse
atestado de insensibilidade social para com milhões
de brasileiros que não têm o direito de sequer ver a
presença de um médico.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador José Jorge
Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire.
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
Concedo a palavra, por vinte minutos, ao
Senador Leomar Quintanilha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dois
acontecimentos envolvendo a rede mundial de
computadores, a Internet, ganharam grande
repercussão na mídia nos dias de hoje.
Um vírus que se apresentava com um nome
carinhoso, Iloveyou invadiu na semana passada
cerca de 45 milhões de computadores em todo o
mundo, causando prejuízos imensuráveis aos
usuários da rede. Inicialmente falou-se em US$1
bilhão, depois essa quantia já alcançava a cifra de
US$2 bilhões. Hoje já se fala em prejuízos da ordem
de U$5 bilhões em todo o mundo. Instituições e
corporações poderosas foram atingidas pelo efeito
devastador do vírus. A Ford, o Exército e a Marinha
dos Estados Unidos e outras importantes repartições
estratégicas daquele país tiveram de desativar seus
sistemas de correio eletrônico até que técnicos
habilitados pudessem combater o vírus. Os
computadores da NASA, Agência Espacial
Americana, e da CIA, Central de Inteligência, ficaram
fora do ar por algum tempo. Até mesmo a própria
Microsoft, que desenvolveu o programa de correio
eletrônico Outlook, por meio do qual o vírus se
infiltrou nos computadores e se espalhou numa
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velocidade espantosa, foi atingida. O ILOVEYOU
também provocou estragos na Europa, na Ásia e em
outras partes do mundo.
No Brasil, os efeitos do vírus também foram
sentidos com grande intensidade. Aqui mesmo no
Senado, os serviços de correio eletrônico foram
desativados para que os analistas de informática da
Casa pudessem localizar e combater o vírus. Para os
especialistas em segurança em rede, foi o pior ataque
ocorrido até hoje, se se levar em conta a velocidade
de multiplicação com que o vírus se disseminou.
No Brasil, outro importante fato, envolvendo a
Internet, recebeu destaque na imprensa. Trata-se da
pedofilia praticada por determinados usuários da
rede. O Ministério Público do Rio de Janeiro, após
dois anos de uma sigilosa e eficiente operação,
conseguiu reunir provas e incriminar 11 pessoas que
utilizaram a rede mundial de computadores para
divulgar fotos de crianças e adolescentes,
submetidos a todo tipo de constrangimento sexual.
Os acusados são, na maior parte dos casos, pessoas
cuja conduta jamais insinuaria esse tipo de
comportamento vil e violentamente atentatório contra
o pudor.
A ocorrência desses episódios e de outros
semelhantes que têm assombrado as pessoas de
bem do nosso País induz-nos a formular alguns
questionamentos sobre o que temos de fazer,
enquanto legisladores, para impedir que fatos como
esse se repitam.
A legislação brasileira tal qual a da maioria dos
países não prevê a utilização de recursos eletrônicos
para a prática de crimes já tipificados em nosso
ordenamento jurídico. Nada mais natural, pois até há
bem pouco tempo não tínhamos acesso a tecnologias
avançadas como a Internet, correio eletrônico e
outros recursos de informação e telecomunicações.
No caso dos pedófilos representados pelo
Ministério Público do Rio de Janeiro, o promotor
valeu-se do Estatuto da Criança e do Adolescente
para indiciar os acusados, já que violaram dispositivo
daquele diploma legal que resguarda os menores de
passar por situações humilhantes.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
absolutamente necessário e urgente que nos
esforcemos em elaborar e aprovar mecanismos que
desestimulem a prática de crimes em que os autores
se valem da utilização de recursos de informática.
Não podemos mais tolerar que pessoas
inescrupulosas se utilizem das mas avançadas
tecnologias de comunicação de dados com
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interesses outros que não sejam o de erigir uma
sociedade mais justa e igualitária. É preciso pôr fim à
prática de atos que causam vultosos prejuízos
financeiros e patrimoniais em todo o mundo.
Com esse objetivo, estou apresentando junto à
Mesa projeto de lei que estabelece nova pena aos
crimes cometidos com a utilização de meios de
tecnologia de informação e telecomunicações.
A proposta prevê que os autores de crimes
contra a pessoa, o patrimônio, a propriedade
intelectual e os costumes, cometidos com a utilização
de meios eletrônicos, terão as suas penas
aumentadas até o triplo.
Entendo ser esse o melhor caminho para
coibirmos práticas nocivas à sociedade brasileira e
que estão se tornando comuns.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) –
Concede-me V. Exª um aparte, Senador Leomar
Quintanilha?
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Ouço V. Exª com prazer.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Nobre
Senador
Leomar
Quintanilha,
gostaria
de
congratular-me com V. Exª, que procura trazer uma
matéria nova para exame desta Casa. V. Exª tem sido
o pioneiro na proposição de leis para a punição
desses novos crimes, que nossos Códigos nem
citam. Estamos na era moderna, na era da
informática e do avanço científico e tecnológico de
ponta, e, por isso, é necessário que a legislação seja
aprimorada. Em vista disso, V. Exª procura, em boa
hora, suprir a falta de legislação, sobretudo no que diz
respeito aos vírus que estão sendo implantados nos
sistemas de computador. Devemos discutir a
questão, porque muitos desses ”crimes“ são
cometidos inadvertidamente. Parece-me que o
filipino que foi preso, acusado de contaminar os
computadores com o vírus Iloveyou, está tentando
provar que não teve a menor das intenções de
cometer nenhum crime. Como se pode observar, a
matéria é complicada e os especialistas terão que se
debruçar detidamente sobre ela. E V. Exª dá o
primeiro passo para suprir essa lacuna na legislação
nacional. Na realidade, sabemos que devemos
combater os chamados hackers, esses que
procuram ”infectar“, digamos assim – já que o
linguajar da tecnologia de computação tem sido muito
semelhante ao da medicina convencional –, os
sistemas de informatização por intermédio da
Internet. É necessário tomar providências contra
esses contaminadores. Lembro-me de que V. Exª
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trouxe para exame desta Casa a questão do bug d o
milênio, que aconteceria agora, no limiar do ano
2000. Parece-me que, graças a Deus, as
providências foram tomadas, V. Exª alertou em tempo
hábil as autoridades responsáveis, e o bug não
repercutiu de maneira tão negativa. Soubemos que
houve qualquer contratempo aqui e acolá, mas nada
comparado ao que temíamos, isso porque V. Exª
chamou a atenção a tempo das autoridades
responsáveis. Agora estamos diante de novos
crimes, ainda não citados nos diversos Códigos que
contêm a legislação. Creio que isso acontece não só
no Brasil, mas também em outros países, uma vez
que o avanço da informática se processa numa
velocidade muito intensa. E V. Exª, mais uma vez,
tem sido o precursor do alerta para essas questões
inusitadas que começam a aparecer agora e que
deverão continuar acontecendo no próximo milênio.
Cumprimento V. Exª pela providência tão eficaz.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Agradeço a V. Exª, nobre Senador Carlos Patrocínio,
pelas observações oportunas que faz. Lembro-me de
que realmente o bug do milênio teve seus efeitos
mitigados em razão das providências adotadas não
só pelas autoridades brasileiras, com relação às
instituições públicas, mas sobretudo pelos
responsáveis pelas instituições financeiras, que
faziam uso acentuado da informática no dia-a-dia de
suas empresas.
Com relação aos crimes praticados mediante a
utilização do modernos meios de comunicação, V.
Exª tem razão: o fenômeno de inter-relacionamento
das nações tem ocorrido de forma acelerada,
justamente pela democratização dos meios de
comunicação, que facilitam a divulgação de
informações à sociedade nos quatro quadrantes do
País. Por outro lado, isso tem feito também com que
os ilícitos praticados ocorram de forma virulenta,
açodada, abrangente e de maneira muito mais
danosa do que quando eram praticados
isoladamente.
Por essa razão, entendo que a discussão do
tema nesta Casa será significativa, porque os
problemas provocados pelos hackers ou por aqueles
que aproveitam esse sistema moderno de
comunicações para a prática de ilícitos precisam ser
barrados. É preciso haver uma forma de repressão,
para que eles parem de provocar prejuízos e danos à
sociedade e às empresas nacionais.
Conto, desde logo, com o apoio dos meus
ilustres Pares para que o Senado Federal ofereça à
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Nação brasileira uma legislação inibidora desse tipo
de crime.
Era o que tinha a registrar nesta tarde, Sr.
Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – 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, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a
seguinte:

ORDEM DO DIA
– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 67, DE 1999
Se gun do dia de dis cus são, em se gun do tur no,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 67, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Anto nio Car los Ma ga lhães, que al te ra o Ato das Dsiposições Constitucionais Transitórias, introduzindo
ar ti gos que cri am o Funo de Com ba te e Erra di ca ção
da Po bre za, ten do:
Pa re cer sob nº 473, de 2000, da Co mis são de
Constituição, Jus ti ça e Cidadania, Re lator: Senador
Lú cio Alcân ta ra, ofe re cen do a re da ção para o se gundo tur no.
– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 1995
Terceiro dia de discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 1995,
tendo como primeiro signatário o Senador Pedro
Simon, que altera dispositivos constitucionais relativos
aos limites máximos de idade para a nomeação de
magistrados e ministros de tribunais e para a
aposentadoria compulsória do servidor público em
geral, tendo:
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 267, de 1996, da Comis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ney Su as su na.
– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À
COSNTITUIÇÃO Nº 7, DE 1999
Ter ce i ro dia de dis cus são, em pri me i ro tur no, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 1999,
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tendo como primeiro signatário o Senador Ademir
Andra de, que al te ra o art. 101 da Cons ti tu i ção Fe deral e dá outras pro vi dên ci as (al ter nân cia de no me ações entre pesso as de sexo masculino ou feminino
para Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral), ten do:
Pa re cer sob nº 575, de 1999, da Co mis são de
Constituição, Jus ti ça e Cidadania, Relator: Senador
Lú cio Alcân ta ra, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ,
de re da ção, que apre sen ta, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res Álva ro Dias e Iris Re zen de.
– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 1999
Ter ce i ro dia de dis cus são, em pri me i ro tur no, da
Proposta de Emenda à Cons ti tu i ção nº 63, de 1999,
tendo como primeiro signatário o Se na dor Ra mez Tebet, que dá nova re da ção ao in ci so II e à alí neab do inci so III do § 1º do art. 40 da Cons ti tu i ção Fe de ral (aposentadoria ba se a da em pa râ me tros etá ri os), ten do:
Pa re cer sob nº 293, de 2000, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to ra: Se na dora Ma ria do Car mo Alves, fa vo rá vel, com as Emen das
nºs 1 e 2-CCJ, que apre sen ta, com abs ten ções dos
Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Ro ber to Fre i re.
– 5–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 172, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 172, de 1999 (nº 10/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Cultura de Porto Novo Ltda, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, tendo:
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 899, de 1999, da Co missão de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.
– 6–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 185, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 185, de 1999 (nº 37/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
do Sistema Clube de Comunicação Ltda, para explorar

MAIO 2000

serviço de radiodifusão sonora em onda curta na cidade
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, tendo:
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 904, de 1999, da Comissão de Edu cação, Relator, Se nador Romeu
Tuma, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.
– 7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 245, DE 1999
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De creto Le gis la ti vo nº 245, de 1999 (nº 141/99, na Câ ma ra
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educacional do Mu nicípio d e
Assis para executar ser viço de radiodifusão sonora
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Assis, Esta do
de São Pa u lo, ten do:
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 442, de 2000, da Comis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros, com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do
Cân di do e Jef fer son Pé res.
– 8–
REQUERIMENTO Nº 241, DE 2000
Votação, em turno único, do Requerimento nº
241, de 2000, de autoria do Senador Moreira Mendes,
solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto
de Lei do Senado nº 621, de 1999, de sua autoria.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Está encer ra da a sessão.
(Le van ta-se a ses são às 15 ho ras e 17
minutos.)
______________

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR
CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar convoca a 9ª Reunião do Conselho a
realizar-se no dia 31 de maio do corrente ano, às 9
horas, na sala nº 6 da Ala Senador Nilo Coelho,
destinada à apresentação do parecer do Senador
Jefferson Péres, na condição de relator da
Representação nº 2, de 1999.
Bra sí lia, 17 de maio de 2000. – Se na dor Ramez
Te bet, Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar.
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Ata da 64ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 23 de maio de 2000
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Carlos Patrocínio

É lido o seguinte:
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Agnelo Alves – Alvaro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los
Magalhães – Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra –
Car los Pa tro ci nio – Car los Wilson – Casildo Maldaner
– Djalma Bes sa – Edison Lobão – Eduardo Suplicy –
Emília Fernandes – Ernandes Amorim – Francelino
Pereira – Freitas Neto – Geraldo Cândido – Geraldo
Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam
Borges – Heloísa Helena – Hugo Napoleão – Jader
Barbalho – Jefferson Pe res – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge
Bornhausen – José Agripino – José Alencar – José
Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jorge – José
Roberto Arruda – José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Le omar Quintanilha – Lúcio
Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Este vão – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Maguito Vilela – Maria do Carmo
Alves – Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira
Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Ney Suassuna –
Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro
Piva – Pedro Simon – Ramez Tebet – Renan Calheiros – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Saturnino – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cunha Lima – Sebastião Rocha – Teotônio Vilela Filho –
Thelma Siqueira Campos – Tião Viana – Wellington
Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A lis ta de
presença acusa o comparecimento de 72 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Se nador Carlos Patrocínio, procederá à leitura do Expediente.

EXPEDIENTE
PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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. 1º O art. 339 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguin te redação:
“Denunciação Caluniosa
Art. 339. Dar causa à instauração de
investigação po licial, de processo judicial,
instauração de investigação administrativa,
inquérito civil ou ação de improbidade ad ministrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente:
Pena – reclusão, de dois (2), a oito (8)
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)
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Art. 2º O Título XI do Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido
do seguinte capítulo e artigos:
“TÍTULO XI
Dos crimes contra a
administração Pública
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Dos crimes contra as Finanças Públicas
Contratação de operação de crédito
Art. 359A. ordenar, autorizar ou realizar 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 operação de crédito, in terno ou externo:
I – com inobservância de limite, condição ou montante es tabelecido em lei ou em
resolução do Senado Federal;
II – quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei.
Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar;
Art. 359B. Ordenar ou autorizar a ins crição em restos a pagar, de despesas 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. 359C. Ordenar ou autorizar a as sunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou le gislatura, cuja despesa não possa ser paga
no mesmo exercício financeiro ou, caso reste 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. 359D. Ordenar despesa não autorizada por lei:
Pena – reclusão, de um a quatro anos.
Prestação de garantia graciosa.
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Art. 359E. Prestar garantia em operação
de crédito sem que tenha sido constituída
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 res tos a pa gar.
Art. 359F. Deixar de ordenar, de autori zar 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 pesso al no último ano do mandato ou legislatura.
Art. 359G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total
com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato ou legislatura:
Pena – reclusão, de um a quatro anos.
Oferta pública ou colocação de títulos no
mercado
Art. 359H. 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 de uma 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. ................................................
..............................................................
5 – deixar de ordenar a redução do
montante da dívida consolidada, nos prazos
estabelecidos em lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do
limite máximo fi xa do pelo Se na do Fe de ral;
6 – ordenar ou autorizar a abertura de
crédito em desacordo com os limites es tabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito
adicional ou com inobservância de prescrição legal;
7 – deixar de promover ou de ordenar
na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular
os efeitos de operação de crédito realizada
com inobservância de limite, condição ou
montante estabelecido em lei;
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8 – deixar de promover ou de ordenar
a liquidação integral de operação de crédito
por antecipação de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais encargos, até o encerramento do exercício financeiro;
9 – ordenar ou autorizar, em desacordo 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 postergação de dívida contraída anteriormente;
10 – captar recursos a título de antecipação 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 condição estabelecida em lei. “(NR)
“Art. 39A. Constituem, também, crimes de responsabilidade do Presidente do Supremo Tribunal
Federal ou de seu substituto quando no exercício da
Presidência, as condutas previstas no art. 10 desta
lei, quando por eles ordenadas ou praticadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo apli ca-se aos Presidentes, e respectivos substitutos
quando no exercício da Presidência, dos Tribunais
Superiores, dos Tribunais de Contas, dos Tribunais
Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, dos Tribu na is de Jus ti ça e de Alça da dos Esta dos e do Dis trito Federal, e aos Juízes Di retores de Foro ou função
equivalente no primeiro grau de jurisdição."
“Art. 40A. Constituem, também, crimes de respon sa bi li da de do Procurador-Geral da República, ou
de seu substituto quando no exercício da Chefia do
Ministério Público da União, as condutas previstas no
art. 10 desta lei, quando por eles ordenadas ou praticadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo apli ca-se.
I – ao Advogado-Geral da União.
II – aos Procuradores-Gerais do Trabalho, Eleitoral e Militar, aos Procuradores-Gerais de Justiça
dos Estados e do Distrito Federal, aos Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, e aos
membros do Ministério Pú blico da União e dos Estados, da Advocacia-Geral da União das Procuradorias
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dos Estados e do Distrito Fe de ral, quan do no exercí cio de função de chefia das unidades regionais ou lo cais das respectivas ins ti tu i ções."
“Art. 41A. Respeitada a prerrogativa
de foro que assiste às autoridades a que se
referem o parágrafo único do art. 39A e o
inciso II do parágrafo único do art. 40A, as
ações penais con tra elas aju i za das pela prática dos crimes de responsabilidades previstos 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, permitindo, a todo cidadão, o oferecimento da
denúncia.”
Art. 4º O art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de
fevereiro de 1967, passa a vi go rar com a seguinte re dação:
“Art.1º .................................................
............................................................
XVI – deixar de ordenar a redução do
montante da dívida consolidada, nos prazos
estabelecidos em lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do
limite máximo fi xa do pelo Se na do Fe de ral;
XVII – ordenar ou autorizar a abertura
de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fun damento na lei orçamentária ou na de crédito 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 crédito 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 orçamentária, 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 entes da Federação, inclusive suas entidades
da administração indireta, ainda que na forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída an teriormente;
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XXI – captar recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição
cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido;
XXII – ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão
de títulos para finalidade diversa da prevista
na lei que a autorizou;
XXIII – realizar ou receber transferência 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 limitação 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 redução do montante da despesa total com pes soal que houver excedido a repartição por Poder do
limite máximo.
§ 1º A infração prevista neste artigo é punida
com mul ta de trin ta por cen to dos ven ci men tos anu a is
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 orçamen tá ria da pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co en vol vida.
Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 621, DE 1999
(Do Poder Executivo)
Altera e acresce dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal, à Lei nº 1.079, de 10 de
abril de 1950, e ao Decreto-Lei nº 201, de
27 de fevereiro de 1967, e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Capítulo II, do Título XI do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar
acrescido do seguinte dispositivo:
Investigação sem causa.
“Art. 337-A. Dar causa à instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação penal
pela prática de crime de responsabilidade, de que o
requerente ou denunciante sabe ser o acusado ino cente.
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos".
(NR)
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 Fi nan ças Pú bli cas
“Contratação de Operação de Crédito.
Art. 359-A. Ordem, autorizar ou promover a reali za ção de ope ra ção de cré di to, in ter no ou ex ter no.
I – sem prévia autorização legislativa:
II – com inobservância de limite condição ou
montante es ta be le ci do em lei ou em resolução do Senado Federal.
II – quan do o mon tan te da dí vi da con so li da da ou
da des pe sa re la ti va a pes so al ul tra pas sar os res pec tivos limites máximos na forma da lei;
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem
re ce ber trans fe rên cia vo lun tá ria na hi pó te se pre vis tas
no inciso III." (NR).
“Inscrição de Despesas não Empenhadas e
Res tos a Pa gar.
Art. 359-B. Promover, ordenar ou autorizar a
inscrição e restos a pagar, de despesa que não tenha
sido pre vi a men te em pe nha da ou li qui da da ou que exceda limite estabelecido em lei.
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos". (NR)
“Assunção de Obri ga ção no Últi mo ano do Mandato ou Legislatura.
Art. 359-C. Promover, ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, no último ano do mandato ou
le gis la tu ra, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser
paga no exercício seguinte, que não tenha contrapar tida suficiente de disponibilidade de caixa.
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos"
(NR)
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“Não Divulgação de Declaração de Gestão Fiscal Responsável.
Art. 359-D. Deixar de divulgar ou de enviar ao
tribunal ou conselho de contas, no prazo de até trinta
dias, a contar do final do trimestre e do ano civis, a
declaração de ges tão fis cal res pon sá vel com as in formações exigidas em lei.
Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois)" (NR)
“Ordenação de Despesa não autorizada
Art. 359-E. Ordenar despesa não autorizada por
lei.
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos"
(NR)
“Prestação de garantia graciosa
Art. 359-F Prestar garantias em operações de
crédito sem que tenham sido constituídas, na forma
da lei, contragarantias em valor igual ou superior ao
valor da garantia prestada.
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano. “(NR)
“Não Redução de Des pe sa Re la ti va a Pessoal
Art. 359-G. Deixar de ordenar ou de promover,
na forma e nos prazos da lei, a execução de medida
para a redução do montante da despesa relativa a
pessoal que houver execedido o limite máximo.
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. “
(NR)
“Não Cancelamento de Restos a pa gar
Art. 359-H. Deixar de ordenar, autorizar ou de
promover o cancelamento do montante de restos a
pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei.
Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos. “(NR)
“Aumento de Despesa Relativa a Pessoal no último ano do mandato ou legislatura.
Art. 359-I. Expedir ato que acarrete aumento de
despesa relativa a pessoal, nos cento e oitenta dias
anteriores ao final do mandato ou da legislatura.
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos"
(NR)
“Ofer ta Pú bli ca ou co lo ca ção de tí tu los no mer ca do.
Art. 359-J. Ordenar, autorizar ou promover a
oferta pú bli ca ou a colocação no mercado financeiro
de títulos da dívi da pú bli ca sem que te nham sido cri ados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia.
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro)" (NR)
Art. 3º A Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 10-A. São, também, crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária:
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I – deixar de or de nar a redução do montante da
dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em lei,
quando o montante ultrapassar o valor resultante da
aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Fede ral;
II – Ordenar ou autorizar a abertura de crédito
em desacordo com os limites estabelecidos pelo Se nado Federal, sem fundamento na lei orçamentária
ou na de crédito adicional ou com inobservância de
prescrição legal;
III – deixar de promover ou de ordenar a anulação dos efeitos de operação de crédito realizada com
inobservância de limite, condição ou montante esta belecido em lei;
IV – propor lei de diretrizes orçamentária anual
que não contenha as metas fiscais na forma da lei;
V – deixar de expedir ato determinando o corte
automático de despesa, no casos e condições esta belecidas em lei;
VI – deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação
de receita orçamentária, inclusive os respectivos ju ros e demais encargos, até o décimo quinto dia útil
anterior ao encerramento do exercício financeiro.
VII – or de nar ou au to ri zar a re a li za ção de ope ração de crédito com qualquer um dos demais entes da
Federação, inclusive suas entidades da administra ção indireta, ainda que na forma de novação, refinan ciamento ou postergação de dívida contraída anteri ormente.
VIII – ordenar ou autorizar a destinação de recur sos pro ve ni en tes da emissão de títulos para finali da de di ver sa da pre vis ta na lei que a au to ri zou." (NR)
“Art. 39-A. Constituem, também, crimes de responsabilidade do Presidente do Supremo Tribunal
Federal ou de seu substituto quando no exercício da
Presidência, as condutas previstas no art. 10-A desta
lei, quando por eles ordenadas ou praticadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo apli ca-se:
I – aos Presidentes e respetivos substitutos
quando no exercício da Presidência, dos Tribunais
Superiores, dos Tribunais e Conselhos de Contas,
dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is, do Tra ba lho e Ele itorais, dos Tribunais de Justiça e de Alçada dos Esta dos e do Distrito Federal, e aos Juízes Diretores de
Foro ou função equivalente no primeiro grau de juris dição.
II – aos membros dos órgãos colegiados competentes para a tomada de decisões administrativas
nos Tribunais, cujos votos tenham sido favoráveis à
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decisão que constitui o crime de responsabilidade."
(NR)
“Art. 40-A. Constituem, também, crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República ou
de seu substituto quando no exercício da chefia do
Ministério Pú blico da União, as cndutas previstas no
art. 10-A des ta lei, quan do por eles or de na das ou pratidas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo apli ca-se:
I – ao Advogado-Geral da União;
II – aos Procuradores-Gerais do Trabalho, Eleioral e Militar, aos Procu ra do res-Gerais de Ju sit ça dos
Estados e do Distrito Federal, aos Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, e aos
membros dos Ministérios Público da União e dos
Estados, da Advocacia-Geral da União, das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, quando no
exercício de função de chefia das unidades regionais
ou locais das respectivas instituições.
III – aos membros dos órgãos colegiados competentes para a tomada de decisões nas instituições
a que se refere este artigo, cujos votos tenham sido
favoráveis à decisão que constitui o crime de responsabilidade." (NR)
“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 prática dos crimes de responsabilidades previstos no art. 10-A desta lei serão processadas e julgadas de acordo com o rito instituído pela Lei nº 8.038,
de 28 de maio de 1990, permitida, a todo cidadão, o
oferecimento da de nún cia.” (NR)
Art. 4º O Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereirode
1967 pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te dis po si ti vo:
“Art. 4º-A. Constituem crimesderesponsabilidade
dos Pre fe i tos Mu ni ci pa is as con du tas a se guir de fi ni das,
que atentam contra as leis de finanças públicas:
I – de i xar de or de nar a re du ção do mon tan te da dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em lei,
quanto o montante ultrapassar o valor resultante da
apli ca ção do li mi te má xi mo fi xa do pelo Se na do Fe de ral;
II – ordenar ou autorizar a abertura de crédito
em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária
ou na de crédito adicional ou com inobservância de
prescrição legal;
III – deixar de promover ou de ordenar a anulação dos efeitos de operação de crédito realizada com
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inobservância de limite, condição ou montante esta belecido em lei;
IV – propor lei de diretrizes orçamentárias anual
que não contenha as metas fiscais na forma da lei;
V – deixar de expedir ato determinando o corte
automático de despesa, nos casos e condições esta belecidas em lei;
VI – deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação
de receita orçamentária, inclusive os respectivos ju ros e demais encargos, até o décimo quinto dia útil
anterior ao encerramento do exercício financeiro;
VII – or de nar ou au to ri zar a re a li za ção de ope ração de crédito com qualquer um dos demais entes da
Federação, inclusive suas entidades da administra ção indireta, ainda que na forma de novação, refinan ciamento ou postergação de dívida contraída anteri ormente.
VIII – ordenar ou autorizar a destinação de recur sos pro ve ni en tes da emissão de títulos para finali dade diversa da prevista na lei que a autorizou.
Parágrafo único. Os crimes previstos neste ar tigo são julgados pela Câ ma ra dos Ve re a do res, e pu nidos com a pena de perda do cargo, com inabilitação,
até cinco anos, para o exercício de qualquer função
pública."
Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua publicação.
Brasília,
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
....................................................................................
SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
....................................................................................
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 Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na
forma e nos casos previstos nes ta Cons ti tu i ção.
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§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente
da República as leis que:

Em 13 de abril de 1999

I – fixem ou modifiquem os efeitos das Forças
Armadas;
II – disponham sobre:

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na ad ministração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, ma téria 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;
* Alí nea c com redação dada pela Emenda Constitucional
nº 18, de 5-2-1998.

d) organização do Ministério Público e da De fensoria 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 Mi nistérios 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.
*Alínea f acrescida pela Emenda Constitucional nº 18, de
5-2-1998.

§ 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.
....................................................................................
MENSAGEM Nº 486
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 “Altera e acresce dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de zembro de 1940 – Código Penal, à Lei nº 1.079, de
10 de abril de 1950, e ao Decreto-Lei nº 201, de 27
de fevereiro de 1967, e dá outras providências”.
Brasilia, 13 de abril de 1999. – Fernando Henrique Car do so
E.M. Nº 110/99

Te mos a hon ra de sub me ter à ele va da con si deração de Vossa Excelência o incluso Projeto de Lei
que altera e acresce dispositivos ao Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, à
Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que de fi ne os crimes de responsabilidade e regula o respectivo pro cesso de julgamento, e ao Decreto-Lei nº 201, de 27
de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabi lidade dos Prefeitos e Vereadores.
Inspirado nas normas que constam do Projeto
de Lei Complementar que regula os arts. 163, incisos
I, II, III e IV, e ao art. 169 da Constituição, o Projeto de
Lei ora sub me ti do à con si de ra ção de Vos sa Exce lência objetiva dotar o ordenamento de preceitos neces sários à efetiva e permanente observância dos princí pios fundamentais que norteiam o regime de gestão
fiscal responsável pres tes a ser ins ti tu í do, me di an te a
previsão de condutas que tipificam novos crimes co muns e de responsabilidade contra as finanças públi cas e a lei orçamentária..."
Como jus ti fi ca ti va da ins ti tu i ção des ses no vos tipos penais, basta assinalar que a gestão fiscal res ponsável, caracterizada pelo austero controle e am pla transparência na uti li za ção dos re cur sos pú bli cos,
constitui instrumento indispensável para a manuten ção da estabilidade da moeda e para o desenvolvi mento nacional, merecendo, portanto, em virtude de
sua magnitude e relevância, tu te la e sal va guar da por
meio de modernas normas de natureza penal, volta das para a re pres são de con du tas que aten tam con tra
as finanças pú bli cas e a lei orçamentária.
Assim, legitimado pelos fins a que se destina,
pode-se afirmar ainda, em prol da aprovação do pre sente Projeto de Lei, que, além de aprimorar o orde namento em vigor, suas normas ditam preceitos de
relevante interesse público, na medida em que contri buem para o atendimento de um dos mais legítimos
anseios da sociedade, con sis ten te na ma nu ten ção da
estabilidade da moeda.
São estas, Senhor Presidente, as razões que
recomendam a aprovação deste Projeto de Lei.
Respeitosamente, Pedro Sampaio Malan, Ministro de Estado da Fazenda – Pedro Pullen Parente,
Ministro de Estado do Orçamento e Gestão – Renan
Calheiros , Ministro de Estado da Justiça – Waldeck
Ornelas, Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940(*)
Código Penal
..........................................................................
TÍTULO XI
Art. 339. Dar causa a instauração de investigação po li ci al ou de pro ces so ju di ci al con tra al guém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se o
agente se serve de anonimato ou de nome suposto.
§ 2º A pena é di mi nu í da de me ta de, se a im pu tação é de prática de contravenção.
Comunicaçãofalsa de cri me ou de con tra ven ção
..........................................................................
Art. 359. Exer cer fun ção, ati vi da de, di re i to, au toridade ou múnus, de que foi suspenso ou pri va do por
decisão judicial:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois)
anos, ou multa.
Art. 360. Ressalvada a legislação especial sobre
os cri mes con tra a exis tên cia, a se gu ran ça e a in te gri dade do Estado e contra a guarda e o emprego da economia popular, os crimes de imprensa e os de falência, os
de responsabilidade do Presidente da República e dos
Governadores ou Interventores, e os crimes militares,
revogam-se as disposições em contrário.
................................................................................
LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950
Define os crimes de responsabilidade
e regula o respectivo processo de julgamento.
O Presidente da República,
..........................................................................
Art. 10. São crimes de responsabilidade contra
a lei orçamentária:
1 – Não apresentar ao Congresso Nacional a
proposta do orçamento da República dentro dos primeiros dois meses de cada sessão legislativa;
2 – Exceder ou trans por tar, sem au to ri za ção legal, as verbas do orçamento;
3 – Realizar o estorno de verbas;
4 – Infringir, paten te men te, e de qual quer modo,
dispositivo da lei orçamentária.
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....................................................................................
DECRETO LEI Nº 201
DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a responsabilidade dos
Prefeitos e Vereadores, e dá outras pro vidências
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao jul ga men to do Po der Judiciário, in dependentemente do pronunciamento da
Câmara dos Vereadores:
I – apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou
desviá-los em proveito próprio ou alheio;
II – utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;
III – desviar, ou aplicar indevidamente, rendas
ou verbas públicas;
IV – empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza, em desacor do com os planos ou programas a que se destinam;
V – ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as nor mas financeiras pertinentes;
VI – deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Município à Câmara de Vereado res, ou ao ór gão que a Cons ti tu i ção do Esta do in di car,
nos prazos e condições estabelecidos;
VII – deixar de prestar contas, no devido tempo,
ao órgão competente, da aplicação de recursos, em préstimos, subvenções ou auxílios internos ou exter nos, recebidos a qualquer títulos;
VIII – contrair empréstimos, emitir apólices, ou
obri gar o Mu ni cí pio por tí tu los de cré di to, sem au to rização da Câmara, ou em desacordo com a lei;
IX – conceder empréstimos, au xí li os ou sub venções sem autorização da Câmara, ou em desacordo
com a lei;
X – alienar ou onerar bens imóveis, ou rendas
mu ni ci pa is, sem au to ri za ção da Câ ma ra, ou em de sacordo com a lei;
XI – adquirir bens, ou realizar serviços e obrass,
sem concorrência ou ccoleta de preços, nos casos
exigidos em lei;
XII – antecipar ou inverter a ordem de pagamento
a cre do res do Mu ni cí pio, sem van ta gens para o Erá rio;
XIII – nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;
XIV – negar execução a lei federal, estadual ou
municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem
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dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente;
XV – deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais, dentro do prazo estabelecido em lei.
§ 1º Os crimes definidos neste artigo são de ordem pública, punidos os dos itens I e II, com a pena
de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a
pena de detenção, de três meses a três anos.
§ 2º A condenação definitivaa em qualquer dos
cri mes de fi ni dos nes te ar ti go, acar re ta a per da do cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o
exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de
nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano
causado ao patrimônio público ou particular.
....................................................................................
LEI Nº 8.038, DE 28 DE MAIO DE 1990
Institui normas procedimentais para os
processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
....................................................................................
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 22, DE 2000 – COMPLEMENTAR
(Nº 114/2000 – Complementar, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Altera dispositivos da Lei Complementar
nº 87, de 13 de setembro de 1996, que “dis põe sobre o imposto dos Estados e do Distrito
Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, pas sa a vi go rar com as se guin tes alterações:
“Art. 4º ..................................................
..............................................................
IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro
Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização (NR)
“Art. 11. .................................................
............................................................ ..
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III – ........................................................
..............................................................
d) o do estabelecimento ou domicílio
do tomador do serviço, quando prestado por
meio de satélite;
e) onde seja cobrado o serviço, nos de mais casos;
..............................................................
§ 6º Na hipótese do inciso III do caput
deste artigo, tratando-se de serviços não
medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes Unidades da Federação e
cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido em
partes iguais para as Unidades da Federação onde estiverem localizados o prestador
e o tomador."(NR)
“Art. 12. ................................................
..............................................................
XII – da entrada no território do Estado
de lubrificantes e combustíveis líquidos e
gasosos derivados de petróleo e energia
elétrica oriundos de outro Estado, quando
não destinados à comercialização ou à in dustrialização ;
....................................................."(NR)
“Art. 20. ................................................
..............................................................
§ 5º Para efeito do disposto no caput
deste artigo, relativamente aos créditos de correntes de entrada de mercadorias no estabelecimento destinadas ao ativo permanente, deverá ser observado:
I – a apropriação será feita à razão de
um quarenta e oito avos por mês, devendo
a primeira fração ser apropriada no mês em
que ocorrer a entrada no estabelecimento;
II – em cada período de apuração do
imposto, não será admitido o creditamento
de que trata o in ciso anterior, em relação à
proporção das operações de saídas ou
prestações isentas ou não tributadas sobre
o to tal das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período;
III – para apli ca ção do disposto nos incisos anteriores, o montante do crédito a ser
apropriado será o obtido multiplicando-se o
valor total do respectivo crédito pelo fator
igual a um quarenta e oito avos da relação
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entre o valor das opera ções de saídas e prestações tributadas e o total das operações de
saídas e prestações do período, equiparando-se às tributadas, para fins deste inciso, as
saídas e prestaçõs com destino ao exterior;
IV – o quociente de um quarenta e oito
avos será proporcionalmente aumentado ou
diminuído, pro rata die, caso o período de
apuração seja superior ou inferior a um mês;
V – na hipótese de alienação dos bens
do ativo permanente, antes de de corrido o
prazo de quatro anos contado da data de
sua aquisição, não será admitido, a partir da
data da alienação, o creditamento de que
trata este parágrafo em relação à fração que
corresponderia ao restante do quadriênio;
VI – serão objeto de outro lançamento,
além do lançamento em conjunto com os
demais créditos, para efeito da compensação prevista neste artigo e no anterior, em livro próprio ou de outra forma que a legislação determinar, para aplicação do disposto
nos incisos I a V deste parágrafo; e
VII – ao final do quadrigésimo oitavo
mês contado da data de entrada do bem no
estabelecimento, o saldo remanescente do
crédito será cancelado.
....................................................."(NR)
“Art. 25. Para efeito de aplicação do
disposto no art. 24, os débitos e cré di tos devem ser apurados em cada estabelecimento,
compensando-se os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo
sujeito passivo localizados no Estado.
....................................................."(NR)
“Art. 31. Nos exercícios financeiros de
2000, 2001 e 2002 a União entregará mensalmente recursos aos Estados e seus Mu nicípios, obedecidos os montantes, os critérios, os prazos e as demais condições fixados no Ane xo des ta Lei Complementar.
§ 1º Nos exercícios financeiros de 2000,
2001 e 2002 e a partir de 1º e janeiro de
2003, do montante de recursos que couber a
cada Estado, a União entregará, diretamente:
§ 2º Nos exercícios financeiros de
2000, 2001 e 2003 e a partir de 1º de janeiro de 2003, os recursos do Tesouro Nacional serão provenientes:
..............................................................
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§ 3º No período compreendido entre a
data de entrada em vigor desta Lei Complemen tar e 31 de de zem bro de 2002, a en tre ga
dos recursos a cada Unidade Federada, na
forma e condições detalhadas no Anexo, es pecialmente no seus item 5, será satisfeita,
primeiro, para efeito de pagamento ou com pensação da dívida da respectiva Unidade,
inclusive de sua administração indireta, vencida e não paga ou vincenda no mês seguinte
àquele em que for efetivada a entrega junto
ao Tesouro Nacional e aos demais entes da
administração federal, O saldo remanescente,
se houver, será creditado em moeda corrente.
§ 4º A partir de 1º e janeiro de 2003 a
entrega dos recursos a cada Unidade Federada, na forma e condições detalhadas no
Anexo à Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, especialmente no seu
item 9, será satisfeita, primeiro, para efeito
de pagamento ou compensação da dívida
da respectiva Unidade, inclusive de sua administração indireta, vencida e não paga ou
vincenda no mês seguinte àquele em que
for efetivada a entrega, junto ao Tesouro
Nacional e aos demais entes da administração federal. O saldo remanescente, se houver, será creditado em moeda corrente.
§ 5º A partir de 1º de janeiro de 2003
volta a vigorar a possibilidade de, até o exercício financeiro de 2006, a União entregar
mensalmente recursos aos Estados e seus
Municípios, obedecidos os limites, os critérios,
os prazos e as demais condições fixadas no
Anexo à Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, com base no produto da
arrecadação estadual, efetivamente realizada,
do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, no período julho de
1995 a junho de 1996, inclusive.
§ 6º Para efeito da apuração de que
trata o art. 4º da Lei Complementar nº 65,
de 15 de abril de 1991, será considerado o
valor das respectivas exportações de pro dutos industrializados, in clusive de semi-elaborados, não submetidas à incidência
do imposto sobre operações relativas à cir culação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e in-
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termunicipal e de comunicação, em 31 de
julho de 1996." (NR)
“Art. 33. ................................................
..............................................................
II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no estabelecimento:
a) quando for objeto de operação de
saída de energia elétrica;
b) quando consumida no processo de
industrialização;
c) quando seu consumo resultar em
operação de saída ou prestação para o ex terior; na proporção destas sobre as saídas
ou prestações totais e
d) a partir de 1º de janeiro de 2003,
nas demais hipóteses;
..............................................................
IV – somente dará direito a crédito o
recebimento de serviços de comunicação
utilizados pelo estabelecimento:
a) ao qual tenham sido prestados na
execução de serviços da mesma natureza;
b) quando sua utilização resultar em
operação de saída ou prestação para o ex terior, na proporção desta sobre as saídas
ou prestações totais; e
c) a partir de 1º de janeiro de 2003,
nas demais hipóteses."(NR)
Art. 2º No período compreendido entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2002, o Anexo da
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
vigorará com a redação do Anexo desta Lei Complementar, restabelecendo-se a redação anterior a partir
do período de competência de janeiro de 2003.
Art. 3º A mudança na sistemática de entrega de
recursos prevista no art. 31 da Lei Complementar nº
87, de 13 de setembro de 1996, não poderá implicar
interrupção no fluxo mensal de entrega de recursos
aos Estados e seus Municípios, devendo os valores
de entrega correspondentes aos períodos de competência dos meses de novembro e dezembro de 1999,
de que trata o item 3 do Anexo à referida Lei Complementar, ser entregue pela União aos Estados e seus
Municípios, até fevereiro de 2003.
§ 1º os valores de entrega correspondentes aos
períodos de competência dos meses de novembro e
dezembro de 1999 serão atualizados pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna.
IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou na sua ausência por outro índice de preços de caráter nacional
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que o substitua, a partir de fevereiro e março de 2000,
respectivamente, até o mês anterior de efetiva entrega.
§ 2º para a atu a li za ção a que se re fe re o pa rá gra fo
anterior, no mês da efetiva entrega, a atualização será
feita pela variação pro rata die, tomando-se como referência o índice do mês imediatamente anterior.
§ 3º A qualquer momento, os créditos a que se
refere o caput deste artigo, correspondentes à quo ta-parte do Esta do, po de rão ser uti li za dos para o abatimento do saldo devedor remanescente da amortiza ção extraordinária a que se refere o art. 7º da Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997.
§ 4º A partir do exercício de 2001, os créditos a
que se re fe re o caput deste artigo, cor res pon den tes à
quota-parte do Estado, poderão ser utilizados para
abatimento do estoque da dí vi da dos Esta dos re fi nanciada pela União sob a égide da Lei nº 9.496, de 11 de
setembro de 1997.
§ 5º A distribuição das quotas-partes dos Municípios a que se refere o caput deste artigo observará
os índices vigentes para o exercício de 1999.
Art. 4º Os saldos credores acumulados na forma
prevista nos §§ 1º e 2º do art. 25 da Lei Complementar
nº 87, de 13 de setembro de 1996, existentes em 31 de
dezembro de 1999 e ainda não compensados ou transferidos até a data da entrada em vigor desta Lei Com plementar, podem ser, a requerimento do sujeito passivo e a critério de cada um dos Estados, transferidos a
outros contribuintes do mesmo Estado, para a compen sação parcelada, mediante a emissão, pela autoridade
competente, de documento que reconheça o crédito.
Art. 5º Os Estados em atraso na apresentação
das informações de que trata o subitem 8.2 do Anexo
à Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de
1996, terão prazo de três meses após a publicação
desta Lei Complementar para fornecê-las ao Ministé rio da Fazenda, que entregará os valores relativos
aos perídos de competência até dezembro de 1999,
na forma então vigente.
Art. 6º A compatibilização de que tra ta o su bi tem
8.3 do Anexo à Lei Complementar nº 87, de 13 de se tembro de 1996, será realizada por meio de acrésci mos ou descontos dos recursos devidos pela União
às Universidades Federadas por força do Anexo a
esta Lei Complementar.
§ 1º O dis pos to no ca put des te ar ti go tam bém se
aplica às distribuições de recursos realizadas em
1997, 1998 e 1999, suplementarmente àquelas pre vistas no Anexo à Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996.
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§ 2º Antes de aplicado o disposto no item 5 do
Anexo a esta Lei Complementar, será deduzido integral men te o even tu al sal do re ma nes cen te do adi an tamento de que trata o item 4 do Anexo à Lei Complemen tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996, atu a li za ção
pela va ri a ção do ín di ce pre vis to no § 1º do art. 3º desta Lei Complementar.
Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor no
primeiro dia do mês sub se qüen te ao da sua pu bli ca ção.
Art. 8º Ficam revogados os § 1º e 4º a 8º do art. 21
da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de set tem bro de 1996.
ANEXO
1. A en tre ga de re cur sos a que se re fe re o art. 31
da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de
1996, será realizada da seguinte forma:
1.1 no exercício financeiro de 2000, a União entregará aos Estados e aos seus Municípios o valor de
R$3.864.000.000,00 (três bilhões e oitocentos e sessenta e quatro milhões de reais), distribuídos conforme os
coeficientes de participação previstos no subitem 2.1;
1.1.1 do valor total a ser entregue a cada Estado
e aos seus Municípios, serão descontados os recursos entre gues re la ti vos aos pe río dos de com pe tên cia
novembro de 1999 até o último mês de cál cu lo exe cutado na for ma pre vis ta no Anexo da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;
1.1.1.1 a diferença po sitiva será entregue pela
União, em parcelas iguais, contando da primeira distribuição até dezembro de 2000, não podendo resultar em desembolso global superior ao valor disposto
no subitem 1.1;
1.1.1.2 no caso de desembolso global superior
ao previsto no su bi tem 1.1, a di fe ren ça po si ti va re manescente será entregue a partir de janeiro de 2001;
1.1.1.3 a diferença negativa será deduzida totalmente dos valores a serem entregues a partir de janeiro
de 2001;
1.2 nos exercícios fi nan ce i ros de 2001 e de 2002, a
União entregará aos Estados e aos seus Municípios o
valor de R$3.148.000.000,00 (três bi lhões e cen to e quarenta e oito milhões de reais) em cada um dos exercícios, atualizado pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna, IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, ou na sua ausência, por outro índice de preços de
caráter nacional que o substitua, da seguinte forma:
1.2.1 em 2001, pela va ri a ção mé dia do ín di ce de
2000, relativamente a 1999;
1.2.2 em 2002, pela va ri a ção mé dia do ín di ce de
2001, relativamente a 1999;
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1.2.3 a en tre ga men sal de re cur sos aos Esta dos
e aos seus Municípios será equivalente a um doze
avos dos valores referidos no subitem 1.2, atualiza dos na forma nele prevista;
1.3 os recursos serão entregues aos Estados e aos
seus res pec ti vos Mu ni cí pi os no úl ti mo dia útil de cada mês;
1.4 a en tre ga de va lo res aos Esta dos e aos seus
Municípios submete-se ao disposto nos arts. 5º e 6º
desta Lei Complementar.
2. Dos recursos de que trata o item 1, a parcela
pertencente a cada estado, incluídas as parcelas de
seus Municípios, será:
2.1 no exer cí cio de 2000, pro por ci o nal ao co e ficiente individual de participação de:
AC

0,09104%

PB

0,2875%

AL

0,84022%

PR

10,08256%

AP

0,40648%

PE

1,48565%

AM

1,00788%

PI

0,30165%

BA

3,71666%

RJ

5,86503%

CE

1,62881%

RN

0,36214%

DF

0,80975%

RS

10,04446%

ES

4,26332%

RO

0,24939%

GO

1,33472%

RR

0,03824%

MA

1,6788%

SC

3,59131%

MT

1,94087%

SP

31,1418%

MS

1,23465%

SE

0,25049%

MG

12,90414%

TO

0,07873%

PA

4,36371%

Total

100,00%

2.2 no exercício de 2001, proporcional ao coeficiente resultante do somatório:
2.2.1 do va lor das ex por ta ções de que tra ta o inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, que será apurado pela Secretaria
de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvi men to, Indús tria e Comércio Exterior – SECEX, con siderando o valor das respectivas exportações de
produtos
primários
e
industrializados
se mi-elaborados, no período de novembro de 1999 a
outubro de 2000, ou em ou tro pe río do que dispuser o
Conselho Nacional de Política Fazenda – CONFAZ,
submetidas à incidência do ICMS em 31 de julho de
1996, e com base nas origens indicadas nas respectivas guias de exportação ou outros documentos que in dentifiquem o Estadoexportador;
2.2.1.1 o valor será convertido em moeda nacional
para o respectivo mês das exportações, utilizando-se a
média ponderada das cotações oficiais diárias do Banco
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Central do Brasil para a moeda americana, valor de compra, do mesmo mês a que se referem as exportações;
2.2.2 do valor dos créditos a que se refere o § 5º do
art. 20 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de
1996, relativos a 1999 ou 2000, ou, ainda, em outro pe ríodo e forma que dis pu ser o CONFAZ, com vis tas a per mi tir
a ade qua ção dos Esta dos ao dis pos to no su bi tem 2.2.2.1;
2.2.2.1. o valor integrará o coeficiente individual
de participação para os Estados que dispuserem de
campo específico na Guia de Informação e Apuração
do ICMS, de modo a identificar o respectivo crédito;
2.2.3. do valor da redução adicional de vinte por
cento do ICMS das saídas para outros Estados dos
bens de capital de que trata o Convênio 52/91, de 26 de
setembro de 1991, relativos a 1999 ou a 2000, ou, ain da, em ou tro pe río do e for ma que dis pu ser o Con faz;
2.2.4. caso o Confaz delibere para período inferior a doze meses, relativamente a qualquer um dos
subitens 2.2.1, 2.2.2 ou 2.2.3, os valores serão extrapolados linearmente para doze meses;
2.2.5. na hipótese de os períodos a que se referem os subitens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 não serem uniformes, os valores serão convertidos a preços de um
mesmo período de referência, utilizando-se o índice
de que trata o subitem 1.2;
2.2.6 o valor previsto no subitem 2.2.1 deverá ser
fornecido ao Con faz até 5 de de zem bro de 2000 e os previs tos nos su bi tens 2.2.2 e 2.2.3 só se rão con si de ra dos se
o Estado prestá-los ao Confaz, até esta mesma data;
2.3. no exer cí cio de 2002, pro por ci o nal ao co e ficiente resultante do somatório:
2.3.1. do valor das exportações de que trata o
inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 87, de 13
de setembro de 1996, que será apurado pela Secex,
con si de ran do o va lor das res pec ti vas ex por ta ções de
produtos
primários
e
industrializados
semi-elaborados, no período de novembro de 2000 a
outubro de 2001, ou em outro período que dispuser o
Confaz, submetidas à incidência do ICMS em 31 de
julho de 1996, e com base nas origens in dicadas nas
respectivas guias de exportação ou outros documentos que identifiquem o Estado exportador;
2.3.1.1. o valor será convertido em moeda nacional para o respectivo mês das exportações, utilizando-se a média ponderada das cotações oficiais diárias do Banco Central do Brasil para a moeda americana, valor de compra, do mesmo mês a que se referem as exportações;
2.3.2. do va lor dos cré di tos a que se re fe re o § 5º
do art. 20 da Lei Complementar nº 87, de 13 de se tembro de 1996, no período de novembro de 2000 a

467

outubro de 2001, ou, ainda, em outro período e forma
que dispuser o Confaz;
2.3.2.1. o valor integrará o coeficiente individual de
participação apenas para os Estados que dispuserem
de campo específico na Guia de informação e Apuração
do ICMS, de modo a identificar o respectivo crédito;
2.3.3. do valor da redução adicional de vinte por
cento no ICMS das saídas para outros Estados dos
bens de capital de que trata o Convênio 52/91, de 26
de setembro de 1991, no período de novembro de
2000 a outubro de 2001, ou, ainda, em outro período
e forma que dispuser o Confaz;
2.3.4. caso o Confaz de li be re para período inferior a doze meses, relativamente a qualquer um dos
subitens 2.3.1, 2.3.2 ou 2.3.3, os valores serão extra polados li ne ar men te para doze meses;
2.3.5. na hipótese de os períodos a que se referem os
subitens 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3. não serem uniformes, os va lores se rão con ver ti dos a pre ços de um mes mo pe río do de referência, utilizando-se o índice de que trata o subitem 1.2;
2.3.6. o valor previsto no subitem 2.3.1 deverá
ser fornecido ao Confaz até 5 de dezembro de 2001,
e os previstos nos subitens 2.3.2 e 2.3.3 só serão
considerados se o Estado prestá-los ao Confaz, até
esta mesma data.
3. O confaz calculará os coeficientes individuais
de participação dos Estados para aplicação em 2001
e 2002 com base na apuração prevista nos subitens
2.2 e 2.3, que, após aprovação por decisão unânime,
serão publicados e oficializados à Secretaria do Te souro Nacional do Ministério da Fazenda até 30 de
dezembro, respectivamente, de 2000 e 2001;
3.1 na hipótese de o Con faz não apro var os co eficientes a vi go rar no exer cí cio de 2001, pre va le ce rão
aqueles es tabelecidos no su bi tem 2.1;
3.2 na hipótese de o Con faz não apro var os co eficientes a vi go rar no exer cí cio de 2002, pre va le ce rão
aqueles vi gentes em 2001;
3.3 os levantamentosnecessários para a apuração dos valores da parcela das exportações referidas
nos subitens 2.2 e 2.3 serão objeto de protocolo ce lebra do en tre o Con faz e a Se cex, e aque les ne ces sá rios para a apuração dos dema is va lo res de que tratam
os subitens 2.2 e 2.3 serão realizados pelo Confaz.
4. Caberá ao Ministério da Fazenda apurar o montante mensal a ser entregue aos Estados e aos seus Mu nicípios;
4.1. o Ministério da Fazenda pu blicará no Diário
oficial da União, até cinco dias úteis antes da data
prevista para a efetiva entrega dos recursos, o resul tado do cálculo do montante a ser entregue aos Esta -

468

ANAIS DO SENADO FEDERAL

dos e os seus Municípios, o qual, juntamente com o
de ta lha men to da memória de cálculo, será remetido,
no mesmo prazo, ao Tribunal de Contas da União;
4.2. do montante dos recursos que cabe a cada
Estado, a União entregará, diretamente ao próprio
Estado, setenta e cinco por cento, e aos seus Municípios, vinte e cinco por cento, dis tri bu í dos se gun do os
mesmos critérios de rateio aplicados às parcelas de
receita que lhes cabem do ICMS;
4.3. antes do início de cada exercício financeiro,
o Esta do co mu ni ca rá ao Mi nis té rio da Fa zen da os coeficientes de participação dos respectivos Municípios
no rateio da par ce la do ICM a se rem apli ca dos no correspondente exercício, observado o seguinte:
4.3.1. o atra so na co mu ni ca ção dos co e fi ci en tes
acarretará a suspensão da transferência dos recursos ao Estado e aos respectivos Municípios até que
seja regularizada a en tre ga das informações;
4.3.1.1. os recursos em atraso e os do mês em
que ocorrer o fornecimento das informações serão
entregues no último dia útil do mês se guin te à re gu larização, se esta ocorrer após o décimo quinto dia.
Caso con trá rio, a en tre ga dos re cur sos ocor re rá no último dia útil do próprio mês da regularização.
5. A for ma de en tre ga dos re cur sos a cada Esta do
e a cada Municípios observará o disposto neste item;
5.1. o Ministério da Fazenda informará, até cinco dias úteis antes da data prevista para a efetiva entre ga de re cur sos, o res pec ti vo mon tan te da dí vi da da
administraçãodireta e indireta da Unidade Federada,
apurado de acordo com o definido nos subitens 5.2 e
5.3, que será deduzido do valor a ser entregue à respectiva Unidade em uma das duas formas previstas
no subitem 5.4;
5.2. para efeito de entrega dos recursos à Unidade Federada e por uma das duas formas previstas no
subitem 5.4 serão obrigatoriamente considerados, pela
ordem e até o montante total da entrega apurada no
respectivo período, os valores das seguintes dívidas:
5.2.1. con tra í das jun to ao Te sou ro Na ci o nal pela
Unidade Federada vencidas e não pagas, computadas primeiro as da administração direta e depois as
da administração indireta;
5.2.2. con tra í das jun to ao Te sou ro Na ci o nal pela
Unidade Federada vincendas no mês seguinte àquele em que serão en tre gues os recursos, computadas
primeiro as da ad mi nis tra ção di re ta e de po is as da administração in direta;
5.2.3. contraídas pela Unidade Federada com
garantia da União, inclusive dívida externa, prime i ro as
vencidas e não pagas e, depois, as vincendas no mês
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seguinte àquele em que serão entregues os recursos,
sempre computadas inicialmente as da administração
direta e posteriormente as da administração indireta;
5.2.4. contraídas pela Unidade Federativa junto
aos demais entes da administração federal, direta e
indireta, primeiro as vencidas e não pagas e, depois,
as vincendas no mês seguinte àquele em que serão
entregues os recursos, sempre computadas incial mente as da ad mi nis tra ção di re ta e pos te ri or men te as
da administração indireta:
5.3. para efeito do disposto no subtem 524, ato
do Poder Executivo Federal poderá autorizar:
5.3.1. a inclusão, como mais uma opção para
efeito da entrega dos re cur sos, e na or dem que de terminar do valor correspondente a título da respectiva
Unidade Federativa na carteira da União, inclusive
entes de sua administraçãoindireta, primeiro relativa mente aos valores vencidos e não pagos e, depois,
aos vincendos no mês seguinte àquele em que serão
entregues os recursos;
5.3.2. a suspensão temporária da dedução de dívida compreendida pelo dispositivo, quando não estiverem
disponíveis,noprazodevido,asnecessáriasinformações;
5.4. os recursos a serem entregues mensalmente à Unidade Federativa, equivalente ao montan te das dívidas apurado na forma do subitem 5.2, e do
anterior, serão satisfeitos pela União por uma das se guintes formas:
5.4.1. entrega de obrigações do Tesouro Nacional, de série especial, inalienáveis, com vencimento
não inferior a dez anos, remunerados por taxa igual
ao custo médio das dívidas da respectiva Unidade
Federada junto ao Tesouro Nacional, com poder libe ratório para pagamento das referidas dívidas; ou
5.4.2. correspondente compensação;
5.5. os recursos a serem entregues mensalmente à Unidade Federativa equivalente à diferença
positiva en tre o va lor to tal que lhe cabe e o va lor da dívida apurada nos termos dos subitens 5.2 e 5.3, e li quidada na forma do subitem anterior, serão satisfei tos por meio de crédito, e moeda correspondente, à
conta bancária do benficiário.
6. Os parâmetros utilizados no cálculo da en trega dos recursos a cada Estado de que trata este
Anexo serão considerados, no que couber, para efe ito da renegociação ou do refinanciamento de dívi das junto ao te sou ro Na ci o nal.
7. As referências deste Anexo feitas aos Estados entendem-se também feitas ao distrito Federal.
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Não existem outras proposições sobre a matéria em tramitação na Casa.

tram serem diagnosticados, por ano, 14.500 novos
casos.

II – Análise

A detecção precoce do tumor, em seus estágios iniciais, é importante para permitir a cura da do ença. Nos países desenvolvidos, a disponibilização
de recursos diagnósticos e terapêuticos e – princi palmente – a educação da população masculina
para a realização do exame preventivo teve repercu ção importante na redução da mortalidade por essa
doença.

O Projeto institui a Se mana Na cional de
Combate e Preven ção ao Câncer de Próstata
como campanha institucional, a cargo do “órgão
federal responsável pela saúde”, a ser desenvolvida, anualmente, com duração de sete dias, a partir
do dia 27 do mês de novembro (Dia Nacional de
Combate ao Câncer arts. 1º e 2º).

Tal campanha deverá incluir, entre outras atividades, a veiculação de mensagens sobre o que é e
como prevenir o câncer de próstata; a realização de
exames para prevenção do câncer de próstata; a realização de debates e palestras sobre a doença e as
formas de combate e prevenção a ela; e “outros
atos de procedimentos lícitos e úteis para a consecução dos objetivos desta instituição” (sic) (art. 3º).

Em vista do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 73, de 1997, na forma
do seguinte Substitutivo:
Institui o Programa Nacional de Con trole do Câncer de Próstata
O Congresso Nacional decreta:

O “órgão responsável pela promoção e coordenação da Semana” “poderá estender as ações a
todo o território nacional, podendo, para tanto, celebrar convênio e acordos com órgãos congêneres
públicos e privados” (art. 4º).

Realizamos no Senado Federal uma audiência
pública com a participação de técnicos dos Minstérios da Saúde e da Educação, cujos debates convenceram este Relator de que deveríamos substituir
“Semana Nacional de Combate e Prevenção ao
Câncer de Próstata”, por “Programa Nacional de
Controle do Câncer de Próstata”, mais abrangente e
mais eficaz, incluindo, inclusive campanha institucionalizada nos meios de comunicação.

A regulamentação da ati vidade é atribuída ao
Poder Exe cutivo, ao qual é dado um prazo de sessenta dias a con tar da data da publicação da lei
(art. 5º).

O Câncer de próstata rouba a vida de cerca de
cinco mil homens por ano em nosso País, segundo
dados do Ministério da Saúde, que também mos-

Art. 1º É instituído, nos ter mos desta lei, o
Programa Nacional de Controle do Cân cer de
Próstata, a ser implementado a partir de 27 de no vembro (Dia Na cional de Combate ao Câncer) do
ano 2000.
Art. 2º A promoção e a coordenação do Pro grama Nacional de Controle do Câncer de Próstata
fi ca rão a cargo do Ministério da Saúde.

Art. 3º O Ministério da Saú de promo ve rá o
consenso entre especialistas nas áreas de plane jamento em saúde, ges tão em sa úde, avaliação
em saúde, epidemiologia, uro logia, ancologia clíni ca, radioterapia e cuidados paliativos sobre as for mas de prevenção, di agnóstico e tra tamento do
câncer de prós tata, em todos os seus estágios
evolutivos, para subsidiar a implementação do
Programa.
Art. 4º O programa Nacional de Controle do
Câncer de Próstata deverá incluir, dentre outras, as
seguintes atividades:

I – campanha institucional nos meios de comunicação, com mensagens sobre o que é o câncer de
próstata e suas formas de prevenção;
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II – parcerias com as Se cretarias Estadu a is
e Muni ci pa is de saúde, colo can do-se à dispo sição da população mas culina, aci ma de quarenta
anos, exames para a preven ção ao cân cer de
próstata;
III – parcerias com universidades, sociedades
civisorganizadas e sindicatos, or ga ni zan do-se, debates e pa les tras so bre a do en ça e as for mas de com bate e prevenção a ela;
IV – outros atos de procedimentos lícitos e úteis
para a consecução dos objetivos desta instituição.
Parágrafo único. A campanha de co municação social a que se refe re o inciso I deve ser veiculada por, no mínimo, sete dias por ano, num prazo
não inferior a 5 anos consecutivos, preferencialmente na semana que se inicie no dia 27 de novembro, Dia Nacional de Com bate ao Cân cer, ou o inclua.
Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua publicação.
Sala da Co mis são, 2 de maio de 2000. – Fre i tas
Neto, Presidente – Sebastião Rocha, Relator – Romeu Tuma – Djalma Bessa – Agnelo Alves – Álvaro
Dias – José Fogaça – Geraldo Althoff – Bello Parga –
Roberto Saturnino – Luiz Estevão – Heloísa Helena –
Amir Lando – Osmar Dias – Hugo Na po leão – Íris Rezende.
EMENDA AO SUBSTITUTO
APRESENTADA PERANTE A COMISSÃO
Dê-se a seguinte redação ao art. 2º:
“Fica autorizada o Poder Executivo, através do
Ministério da Saúde, a assumir os encargos da promoção e coordenação do Programa Nacional de
Controle do Câncer de Próstata.”
Sala da Comissão, 2 de maio de 2000. – Se nador José Fogaça.
EMENDA Nº 1– CE, SUBSTITUTIVO
Institui o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata.
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a ser implementado a partir de 27 de novembro (Dia
Nacional de Combate ao Câncer) do ano 2000.
Art. 2º Fica autorizado o Poder Executivo, através do Ministério da Sa ú de, a as su mir os en car gos da
promoção e coordenação do Programa Nacional de
Controle do Câncer de Próstata.
Art. 3º O Ministério da Saúde promoverá o consenso entre especialistas nas áre as de pla ne ja men to e
saúde, gestão em saúde, avalização em saúde, epidemiologia, urologia, oncologia clínica, radioterapia e cuidados paliativos sobre as formas de prevenção diagnósticoe tratamento do cân cer de prós ta ta, em to dos os
seus estágios evolutivos, para subsidiar a implementação do Programa.
Art. 4º O Programa Nacional de Controle do
Câncer de Próstata deverá incluir, dentre outras, as
seguintes atividades:
I – campanha institucional nos meios de comunicação, com mensagens sobre o que é o câncer de
próstata e suas formas de prevenção;
II – parce ri as com as Se cretarias Estadu a is e
Municipais de Sa úde, colocando-se à dis posição
da po pulação masculina, acima de quaren ta anos,
exames para a pre venção ao câncer de prós tata;
III – parcerias com universidades, sociedades
ci vis or ga ni za das e sindicatos, or ga ni zan do-se, deba tes e pa les tras so bre a do en ça e as for mas de com bate e prevenção a ela;
IV – outras atos de procedimentos lícitos e úteis
para a conservação dos objetivos desta instituição.
Parágrafo único – A campa nha de comu ni cação social a que se refere o inciso I deve ser veiculada
por, no mínimo, sete dias por ano, num prazo não inferi or a 5 anos consecutivos,preferencialmentenasemana
que se inicie no dia 27 de novembro, Dia Nacional de
Combate ao Câncer, ou o iclua.
Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu blicação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído, nos termos desta lei, o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata,

Sala da Comissão 2 de maio de 2000. – Freitas
Neto, Presidente – Sebastião Rocha, Relator.
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II – Voto do Relator

PARECER Nº 524, DE 2000
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 2000
(nº 96/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Cultura de Guaíra Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média ne ci da de de Guaíra, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Jonas Pinheiro
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 4, de 2000 (nº 96, de 1999,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cultura de Guaíra Ltda.
para explorar o serviço de radiodifusão so no ra em onda
média na cidade de Guaíra, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 171, de
1998, O Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 5 de
fe ve re i ro de 1998, que re no va a con ces são para a explo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos
do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comuni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Cultura de Guaíra Ltda.:
Nome do Sócio Cotista
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Cotas de Participação

? Alfre do Tris tão Sam pa io

10.500

? Roza Braga Sam paio

10.500

To tal de Con tas

21.000

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Cãmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Mendes
Ribeiro Filho, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa, contra os votos dos Deputados Antonio Carlos
Biscaia, Marcelo Déda, José Dirceu, Dr. Rosinha e
Geraldo Magela.

O processo de exame e aprociação, pelo Congres so Na ci o nal, dos atos que outorgam concessão,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art.
223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta
Casa do Legislativo, às formalidades e aos critérios
estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Se nado Federal. Essa norma inter na re la ci o na uma sé rie de informações a serem prestadas e exigências a
serem cumpridas pela entidade pre tendente, bem
como pelo Ministério das Comunicações, que devem
ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co missão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 4, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39/92, do Senado Federal, ficando carac terizado que a entidade Rádio Cultura de Guaíra
Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à renovação da concessão, opina mos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu tados.
Sala das Co mis sões, 16 de maio de 2000. – Rela tor, Freitas Neto – Presidente, Jonas Pinheiro – Ro meu Tuma – Gerson Camata – Djalma Bessa – Jefferson Pé res (abstençaõ) – Lú cio Alcân ta ra – José Jor ge –
Mozarildo Cavalcanti – Heloísa Helena (abstenção) –
Álvaro Dias – Geraldo Cândido (abstenção) – Lúdio
Coelho– Se bas tião Ro cha – Lu zia To le do – Osmar Dias
– Pedro Simon (abstenção).
PARECER Nº 525, DE 2000
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 29, de
2000 (nº 288/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a autorização outorgada à Prefeitura Municipal de
Amparo – Rádio Cultura Municipal de
Amparo, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci dade de Amparo, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Jo nas Pi nhe i ro
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.076,
de 1997, o então Presidente da República submete
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso
XII, com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção
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Federal, ato, constante da Portaria nº 336, de 4 de junho de 1997, que re no va para exe cu tar, pelo pra zo de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, com fins
exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na ci da de de Amparo, Estado de São Paulo.
Nos termos do § 10 do art. 16 do Regulamento
dos Ser vi ços de Radiodifusão,aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de Dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante autorização do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da
sob a forma de convênio, após a aprovação do Congresso Nacional, conforme disposto no § 3º do art.
223 da Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
con for mi da de com a legislação pertinente.
O presente projeto, examinado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, recebeu pa recer favorável de seu relator, Deputado Gerson Gabrielli, e aprovação daquela Comissão. Já na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado
em boa técnica legislativa.
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28 de fevereiro de 1967, que complementou e modifi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que “ins titui o Código Brasileiro de Comunicações”.
Tendo em vista, ainda a natureza do serviço a ser
prestado, a autorização recebeu parecer favorávei da
Fundação Roquete Pinto, órgão da Presidência da Re pública então responsável pelo julgamento sobre a con veniênciadaexecuçãodeserviçoderadiodifusãoeducativa.
III – Voto
Di an te da re gu la ri da de dos procedimentos e do
cumprimento da legislação pertinente, opi na mos pela
aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Pro je to de Decreto Legislativo elaborado pela Câma ra dos Deputados.
Sala da Comissão, 16 de maio de 2000
Assinam o Parecer em 16 de Maio de 2000, os
Senhores Senadores: Freitas Neto, Presidente – Jo nas Pinheiro, Relator – Romeu Tuma – Gerson Ca mata – Djal ma Bes sa – Jef fer son Pe res (abstenção) –
Lúcio Alcântara – José Jorge – Mozarildo Cavalcanti
– Heloísa Helena (abstenção) – Álvaro Dias – Geraldo Cândido (abs ten ção) – Lúdio Co elho – Sebastião
Rocha – Luzia Toledo – Osmar Dias – Pedro Simon
(abstenção)
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

II – Análise

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de Dezembro de 1996, o processo de
ou tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de serviço de radiodifusão educativa condiciona-se ao cumprimento de exigências distintas daquelas observadas nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para exploração de canais comerciais de rádio e te levisão.
A legislação pertinente estabelece que a outorga para exploração deste tipo de ser vi ço não depende de edital. Também não se aplicam à radiodifusão
educativa as exigências da Re so lu ção do Se na do Fede ral nº 39/92 que “dis põe so bre for ma li da des e cri térios para a apreciação dos atos de outorga e renovação de con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra diodifusão sonora de sons e imagens.
Além disso, devido à sua especificidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da União, estados e municípios, universidades e
fundações cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu cativa, conformepreceitua o art. 14 do Decreto nº 236, de

Institui o Código Brasileiro de Teleco municações
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236, DE 28 DE FEVEREIRO DE
1967
Complementa e modifica a Lei nº 4.117 (*), de
27 de agosto de 1962.
....................................................................................
Art. 14 So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de tele vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Códi go Bra si le i ro de Tele comunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
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§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca ti va
não dependerá da públicação do edital previsto no artigo
34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
PARECER Nº 526, DE 2000
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de
2000 (nº 291/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a con cessão da Rádio Canoa Grande Ltda, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Igaraçu do Tietê,
Estado de São Paulo.
Relator: Senador Djalma Bessa
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 30, de 2000 (nº 291, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Ca noa Grande
Ltda, para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade Iguaraçu do Tietê, Estado
de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.089,
de 1998, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 20 de
agosto de 1998, que renova a concessão para a explo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos
do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação apli cá vel, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Canoa Grande Ltda.:
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

?Fran cis co Pe ri co

100.000

? Arman do Pe ri co

100.000

? José Apa re ci do Pe ri co

100.000

? Alci des Pe ri co

100.000

? Luiz Pe ri co

100.000

? Albino Perico

100.000

To tal de Co tas

600.00

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
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parecer fa vorável de seu relator, Deputado Silas Câ mara, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va, con tra
os vo tos dos De pu ta dos Anto nio Car los Bis ca ia, Mar ce lo
Déda, José Dirceu, Dr. Rosinha e Geraldo Magela.
II – Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Na cional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal,
deve obedecer, nesta Casa do Legislativo,
às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Fede ral. Essa norma interna relaciona uma série de infor mações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins truir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 30, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39/92, do Senado Federal, ficando carac terizado que a entidade Rádio Canoa Grande Ltda,
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à renovação da concessão, opinamos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De creto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão 16 de maio de 2000. – Freitas
Neto, Presidente – Djalma Bessa, Relator – Romeu
Tuma – Gerson Camata – Jonas Pinheiro – Jefferson
Péres(abs ten ção) – Lú cio Alcân ta ra – José Jor ge – MozarildoCavalcanti – Heloísa He le na (abs ten ção) –Álvaro Dias – Geraldo Cândido (abstenção) – Lúdio Coelho
– Sebastião Rocha – Luzia Toledo – Osmar Dias – Pe dro Simon (abstenção).
PARECER Nº 527, DE 2000
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 51, de
2000 (nº 333/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade espigão Ltda, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Espigão d’Oeste,
Esta do de Ron dô nia.
Relator: Senador Amir Lando
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 51, de 2000 (nº 333, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Sociedade Espigão
Ltda, para explo rar ser vi ço de radiodifusão so no ra em
onda mé dia na ci da de de Espi gão d’Oeste, Esta do de
Rondônia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 819, de
1999, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 67, de
8 de junho de 1999, que outorga permissão à Rádio
Sociedade Espi gão Ltda, para ex plo rar, pelo pra zo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação apli cá vel, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição do empreendimento
Rádio Sociedade Espigão Ltda.:
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

??Tarciso Gabiati

7.000

? Antonio Gabiati

63.000

To tal de Qu o tas

70.000

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu re lator,Deputado Padre Roque, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Redação daquela Casa, o parecer do relator, Deputado
Luiz Antonio Fleury, foi aprovado pela constitucionalidade, juridicidade e técni ca le gis la ti vaa, contra os votos dos de pu ta dos Wal dir Pi res, Antô nio Car los Bis caia, José Dirceu e Geraldo Magela.
II – Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Fe deral, deve
ater-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às formalidades e
aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
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1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci ona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a se rem cum pri dass pela en ti da de pre tendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análisee
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 51, de 2000, atende todos
os critérios exigidos pela Resolução nº 39/92, do Se nado Federal, ficando caracterizado que a entidade
Rádio Sociedade Espigão Ltda, atendeu às formali dades legais para habilitar-se à outorga da permis são, opinamos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 16 de maio de 2000. – Frei tas Neto, Presidente – Amir Lan do, Relator – Romeu
Tuma – Gerson Camata – Djal ma Bes sa – Jefferson
Péres (abstenção) – Jonas Pinheiro – José Jorge –
Mozarildo Cavancanti – Heloísa Helena (abstenção)
– Álva ro Dias – Ge ral do Cân di do (abstenção) – Lúdio
Coelho – Se bastião Rocha – Luzia Toledo – Osmar
Dias – Pedro Simon (abstenção)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Expe diente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2000 – Complementar,
que acaba de ser lido, terá 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.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Eco nômicos, onde poderá, de acordo com o art. 122, II, b,
do Regimento Interno, receber emendas, pelo prazo
de cinco dias úteis.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Projeto de Lei da Câ ma ra nº 73, de 1997 (nº 3.500/97, na
Casa de origem), que institui a Semana Nacional de
Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata, cujos
pareceres foram lidos anteriormente, ficará perante a
Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber emendas, nos termos do art. 235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, reque ri men to que será lido pelo Sr. 1º Secretá rio em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 282, DE 2000
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Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento
Interno do Senado Fe de ral, e considerando:
a) que existe uma divergência de informações
quanto à composição das cestas básicas adquiridas
pelo Gover no Fe de ral, em atendimento ao Programa
de Distribuição Emergencial de Alimentos –
PRODEA, en tre a home page, na in ter net, da Com panhia Brasileira de Abastecimento – CONAB (a cesta
básica seria 10 kg de ar roz, 5 kg de flo co, 3 kg de fe ijão, rapa du ra, para alguns estados, e fa ri nha de mandioca, onde ainda existirem estoques remanescentes); e em uma correspondência do Sr. Ezeqiel José
Ferreira e Souza, Diretor de Programas Sociais e
Institucionais da mencionada companhia, à Bolsa de
Cereais e Mercadorias de Maringá – BCMM, de
5-4-2000 (a cesta seria composta por 5 kg de arroz,
10 kg de flocos de mi lho, 1 kg de fa ri nha de man di o ca,
1 kg de açúcar cristal e 260 g de sar di nha – duas la tas
de 130 g); e
b) as quantidades, abaixo relacionadas, ofertadas e ad qui ri das, em le i lões, pela CONAB, no pe río do
de 17-3-99 a 8-12-99
Pro du to
Fa ri nha

Qtde. Ofer ta da (kg)

Qtde. Comercializada

48.860.034

23.374.809

Feijão

53.832.128

40.828.976

Arroz

159.900.414

Floco

164.714.592

90.280.619
164.714.592

Requeiro sejam prestadas pelo Exmº Sr. Ministro de Esta do da Agri cul tu ra e Abas te ci men to as in formações pertinentes aos seguintes quesitos:
1. se a composição da cesta básica inclui 10 kg
de arroz e 5 kg de flocos, como pode a CONAB ter adquirido 164.714.592 kg de flocos e 90.280.619 kg de
arroz?
2. se cada cesta é composta de 5 kg de flocos e
3 kg de feijão, como pode a CONAB ter adquirido
164.714.592 kg de flocos e 40.828.796 kg de feijão?
3. por que não substituir o produto flo cos de milho por fubá de milho, uma vez que: o primeiro é fabricado por poucas empresas no país, ao passo que o
segundo é fabricado por uma grande quantidade de
empresas; e o fubá de milho é muito mais conhecido
comercialmente, podendo ser adquirido por um valor
muito mais acessível?
4. por que não adquirir farinha de mandioca?
5. por que não adquirir macarrão?
6. por que não adquirir óleo?
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7. a CONAB praticou preços superiores ao preço de mercado quando comprou todo o es to que ofer tado de flocos de milho?
8. se a CONAB tentasse adquirir a farinha de
mandioca no momento propício, ou seja, durante a
sa fra do pro du to, não con se gui ria com prar tudo o que
desejava por pre ços me lho res?
Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. –
Osmar Dias, Senador
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O reque rimento lido será despachado à Mesa para decisão,
na forma do Regimento.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patro cínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 283, DE 2000
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 160 do Regimento
Interno, combinado com o art. 199 do mesmo Regi men to, que o tem po des ti na do aos ora do res na Hora
do Expediente da sessão do Senado Federal de 14
de junho de 2000 seja dedicado à memória do jorna lista Carlos Castello Branco.
Justificação
No dia 25 de junho de 2000, o jornalista Carlos
Castello Branco estaria completando seu 80º aniver sário. Falecido em 1993, em plena atividade, foi um
dos mais completos profissionais de imprensa de to dos os tempos. Reconhecido pelos contemporâneos,
era também membro da Academia Brasileira de Le tras.
Nascido em Teresina, Carlos Castello Branco
fez seus primeiros estudos na capital pia u i en se e os
completou em Belo Horizonte. Mais tarde mudou-se
para o Rio de Janeiro. Ini ci ou-se cedo no jor na lis mo e
tra ba lhou em mu i tos dos prin ci pa is ve í cu los de co municação do País, entre eles O Esta do de S.Pa u lo, Diário Carioca, Tri bu na da Impren sa e vá ri as pu bli ca ções
dos Diários Associados, como O Cruzeiro.
Transferiu-se para Brasília como assessor de
imprensa do presidente Jânio Quadros e passou a
mo rar na en tão nova ca pi tal bra si le i ra. Já no Jor nal do
Brasil, passou a as si nar a Co lu na do Cas tel lo – ini ci ada na Tribuna da Imprensa – durante mais de trina
anos publicada em espaço nobre do JB. Foi também
chefe da sucursal do Jornal do Brasil na capital.
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A Coluna do Castello tornou-se leitura obrigatória para to dos os que bus ca vam acom pa nhar a po lí tica brasileira. Seu estilo, equilíbrio, credibilidade e
principalmente riqueza de informação caracterizaram-na como um marco do jornalismo brasileiro.
O papel de Carlos Cas tello Branco, porém, foi
muito além da coluna. Au tor de vá ri os li vros – dois deles só postumamente publicados – constituiu smepre
um pon to de re fe rên cia para as fon tes de in for ma ção,
para as autoridades nacionais, para os círculos bem
informados do País, para os leitores dos veículos em
que tra ba lhou e, prin ci pal men te, para o jor na lis mo nacional.
Ao se aproximar a data em que completaria 80
anos, desejamos propor esta homenagem não ape nas para lembrar sua figura ímpar, mas para lembrar
também a qualidade e seriedade da emprensa deste
país, que pode nele inspirar-se.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. – Freitas Neto – Hugo Napoleão – Arlindo Porto – Geraldo
Cân di do – Ma ri na Sil va – Tião Vi a na – Edi son Lo bão.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re querimento lido será submetido à deliberação do Plenário, após a Ordem do Dia, nos termos do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Esgo tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, §3º, do Re gimento Interno, sem que tenha sido interposto re cur so
no sentido da apreciação pelo Plenário das seguintes
matérias:
– Projeto de Lei do Se na do nº 529, de 1999, de
autoria do Senador Casildo Maldaner, que institui o
“Dia do Advogado”, a ser celebrado em 11 de agosto;
e
– Projeto de Lei do Se na do nº 576, de 1999, de
autoria da Senadora Luzia Toledo, que inclui como
tema transversal nos currículos de ensino fundamental e médio a Prevenção Contra o Uso de Drogas.
Tendo sido rejeitadas terminativamente pela
Co mis são de Edu ca ção, as ma té ri as vão ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presidên cia lem bra ao Ple ná rio que o tem po des ti na do aos
ora do res da Hora do Expe di en te da ses são de li be ra tiva or di ná ria de ama nhã será de di ca do a co me mo rar o
centenário de cri a ção da Fun da ção Oswal do Cruz, de
acordo com os Requerimentos nºs 76 e 76-A, de
2000, dos Senadores Carlos Patrocínio, Lúcio Alcântara e outros Srs. Senadores. Esclarece, ainda, que
continuam abertas as inscrições para a referida homenagem.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, gostaria de me inscre ver – acho que cheguei logo após a Senadora Maria
do Carmo, que, acredito, tenha precedência – para
uma comunicação inadiável, na forma regimental, no
ho rá rio opor tu no.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra, pela ordem.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, solicito a minha inscrição
para uma comunicação inadiável.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem V.
Exª a palavra, pela ordem.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, requeiro a minha ins crição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Na
prorrogação da Hora do Expediente, V. Exªs serão
atendidos para o uso da palavra, por cinco minutos,
para comunicação inadiável, nos termos do art. 158,
§2º, do Regimento Interno.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem V.
Exª a palavra, pela ordem.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr.
Presidente, solicito minha inscrição em quarto lugar,
portanto como reserva, para uma comunicação ina diável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador Paulo Hartung, V. Exª fica inscrito para a hipótese de desistência de um dos três Senadores inscri tos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1º Secre tário em exercício, Senador Carlos Pa trocínio.
É lida a seguinte:
Brasília, 23 de maio de 2000
Senhor Presidente,
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Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência e à Casa que estou reassumindo, nesta data, o
Mandato de Senador da República pelo Estado de
Alagoas, em vir tu de do tér mi no de li cen ça a mim concedida nos termos do art. 43, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal.
Aproveito o ensejo para renovar a Vos sa Excelên cia os pro tes tos de ele va do apre ço e dis tin ta con sideração. – Teotonio Vilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A comunicação lida vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Passamos à lista de oradores.
Concedo a palavra, por cessão do Senador Nabor Júnior, ao Senador Ney Suassuna, por vinte minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguin te dis cur so. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se na do res, que ro agra de cer a
gentileza do nobre Se na dor Na bor Jú ni or que me cedeu a vez.
O Brasil completou 500 anos. Mais ou menos
nessa data, também iniciou-se a colonização da
América do Norte. Lamentavelmente, al guns países
progridem menos que outros e não temos a nossa
Economia tão organizada como a de outros lugares,
como, por exemplo, a dos Estados Unidos da América, que têm quase que a mesma idade nossa.
Às vezes, me pergunto: a que se deve essa dicotomia, essa diferença? São muitas as razões. Alguns
já dis se ram que é por ca u sa do tipo de cren ça: um país
acre di ta que o lu cro é be né fi co e é dom, e o ou tro acredita que é pecado e, por isso, mostra os empresários,
aque les que la bu tam na área eco nô mi ca, como pes soas qua se que cri mi no sas. Ou tros di zem que não, que é
por que co me ça mos já de ven do – a nos sa pró pria in dependência foi a assunção, pelo Brasil, de uma dívida
portuguesa junto à Coroa Britânica. Há os que dizem
que são os tró pi cos, o cli ma, a for ma, o meio am bi en te
que não nos impulsionam a ter uma maiorperseverança na área econômica. Nos países que têm inverno, o
cidadão tem que trabalhar porque precisa guardar comida para quando o frio chegar.
As teorias são muitas, mas a verdade é que fomos acu mu lan do dí vi das, dia a dia, jo gan do tudo para
o futuro, como se um dia não tivéssemos que pa gá-las. De repente, o Bra sil se viu numa si tu a ção deses pe ra do ra: o mun do sen do glo ba li za do; a nos sa dívida se exponenciando; nós, para podermos ter al gum alento, sendo obrigados a au men tar as taxas de
juros; dificuldades na área de economia. Assim, en-
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venenamo-nos com a própria medicina que emprega mos na nossa Economia.
Fo ram mu i tos os pla nos, são mu i tos os dis cur sos
no Senado, desde a República Velha até hoje, as dis secações, as dissertações, as análises e as sínteses,
mas ainda continuamos com dificuldades enormes.
Na semana passada, numa roda de amigos –
um jornalista ouviu a minha conversa e a colocou
meio tor ta –, eu fa la va dos pro ble mas imi nen tes, sé rios, que estamos vivendo, neste momento, no Brasil,
como, por exemplo, o caso das companhias aéreas e
o pro ble ma na área de sa ú de, que são gra ves e pre cisam ser resolvidos. Estamos terminando uma CPI e
os medicamentos precisam ser repassados. Voltarei
a este assunto no Senado, por que essa é uma cha ga
aberta no corpo nacional.
São muitas as dificuldades que enfrentamos,
como a excessiva privatização numa área em que te mos que mandar dividendos para fora.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, favorável
à privatização porque o Governo é mau administrador.
O Governo tem que se ater às suas ações básicas e
necessárias. São muitos os exemplos da má adminis tração do Governo, mas a verdade é que quando pri vatizamos em pre sas que não ge ram dó la res – e te mos
que mandar remessas para fora – estamos criando
uma cruz para le var mos no fu tu ro. Pri va ti zar em pre sas
de abastecimento d’água, cujos serviços são pagos
em real? Vamos ter que pagar o lucro dessa empresa
estrangeira, mandando divisas para o exterior. Isso vai
pesar contra a nos sa ba lan ça de pagamentos.
Preocupa-me a excessiva internacionalização –
ainda não temos uma análise perfeita – da nossa pe troquímica e da nossa siderurgia; pre o cu pam-me os
erros que nós, do Parlamento, cometemos em rela ção, por exem plo, à na ve ga ção cos te i ra de lon go curso. São mu i tos os pon tos que hoje nos pre o cu pam – a
Educação, a Informática – e temos que encontrar so luções para responder à sociedade.
Sr. Presidente, na busca dessas soluções, ti vemos quinhentos planos: o Plano Cruzado I, que causou a maior euforia. Lembro-me bem de como fica mos orgulhosos quando ele saiu, e que deu n’água; o
Plano Cruzado II, o Plano Verão e o Plano Collor –
lembro-me do desespero dos empresários que, de repente, só tinham cinqüenta unidades monetárias na
sua conta. E tudo isso nós fizemos de bom grado,
tudo isso nós aceitamos em nome das reformas que
precisávamos implantar para pôr em ordem a nossa
Economia.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esses insucessos foram marcando a alma brasileira. Chegamos a pen sar que não se ría mos ca pa zes de cri ar algo
que modificasse esse cenário. Como me sentia mal
quan do via o su ces so de ou tros pa í ses em de tri men to
do nosso. Tentávamos, ten távamos, tentávamos e só
dá va mos com os bur ros n’água. Era de cep ci o nan te!
Aí conseguimos ter su ces so com o Pla no Real. O
acúmulo de problemas não deixou de existir. A equipe
econômica que negociou a nos sa dí vi da, que pro cu rou
resolver os problemas internos e externos, que criou o
Plano Real e o administrou, enfrentou um mar extremamente tempestuoso. Tentar resolver tudo o que
aconteceu do dia para a noite é impossível.
Dizia René Descartes, em um livro escrito em
1630, que todo grande problema é formado de pe que nos pro ble mas. Se gun do ele, se con se guís se mos
analisar-lhe as razões, sintetizá-los e depois resolvê-los, no final, o grande problema estará resolvido.
Muitos mestres da administração e da economia nos deixaram lições importantes. Mas, neste
País, é di fí cil apli cá-las, até por que so mos um País gigante, um arquipélago econômico. Realmente temos
muitos problemas e muitos atavismos. Há pessoas
que ainda pensam que o que é público é do rei. Nossos conterrâneos brasileiros ainda acreditam, apesar
de a escravidão ter durado quatrocentos em quinhentos anos de História, que, para se trabalhar, precisa-se do feitor. Aí, o subjugado passou a influenciar
aquele que o subjugava.
Portanto, acabou a escravidão no País, mas o
feitor tem que existir; caso contrário, não haverá trabalho. Temos que consertar esses atavismos. Ainda
temos pontos graves, sérios nessa psicologia nacional. Muitas pessoas querem ganhar dinheiro rapidamente para voltar à metrópole, porque acreditam,
como acon te cia com os co lo ni za do res, que aqui es tavam para fazer a vida e depois voltarem ricos para
Lisboa. Portanto, são muitos os atavismos. Aliás, eu
poderia passar toda a tarde falando sobre eles. Os
problemas são muito sérios. De quando em vez aparece alguém que diz que a equipe econômica do Gover no não está tra ba lhan do, que é in com pe ten te. Atribuíram-me uma frase como essa. Mas sei que isso
não é verda de i ro, por que sei o que a equi pe eco nô mica tem feito para enfrentar as tempestades.
Relembro aos nobres Pares o quanto de mar
faltava-nos navegar há pouco mais de um ano. Era
muita tormenta. Países soçobravam. Não enfrentávamos um plano, e, sim, um ataque especulativo à
nos sa mo e da. Mas, mal pas sa a pro ce la, o medo de i xa
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de existir. E alguns, principalmenteos que comungam
a teoria do “quanto pior, melhor”, começam a pergun tar o porquê de não se conseguir resolver a situação.
Falam isso como se pudéssemos dizer: abracadabra,
e, num passe de mágica, tudo se resolvesse.
Sr. Presidente, as coisas não são assim. Sa bemos o quanto é difícil construir. Fácil é des tru ir. Destruir é muito rápido. Para construir é preciso suor, tra balho, dedicação, perseverança, fé. Às vezes, nos
deparamos com obstáculos, com verdadeiras mura lhas, mas não podemos fazer como fez aquela figura
que os psicólogos tanto conhecem, ou seja, sentar,
chorar e fazer de conta que não estamos vendo o
muro à nos sa fren te. Te mos que trans pô-lo, o que não
é fácil. São duros os caminhos da construção.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço V.
Exª, nobre Senador Gilberto Mestrinho.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Nobre
Senador Ney Suassuna, V. Exª aborda o assunto im portante do nosso subdesenvolvimento e questiona
as suas causas. V. Exª, no início do seu pronuncia mento, re feriu-se ao “achamento” do Brasil, compa rando-o com países outros, especialmente com os
Estados Unidos, mostrando-nos as disparidades
existentes nesse sentido. Mas vejamos: quando os
colonizadores americanos chegaram à América do
Norte, queimaram seus barcos simbo li ca men te, que rendo dizer que ali estavam e ficariam para construir
uma na ção. No Bra sil, foi di fe ren te, por que para cá vieram os saqueadores. O Brasil, depois, foi dividido
em capitanias hereditárias, onde os capitães eram
senhores absolutos, alguns independentes até do
Governo Central, os quais se reportavam diretamente
à Corte. Portanto, o Brasil teve formação de nação
com a vinda de D. João. A partir daí começou a estru turar-se a Na ção bra si le i ra, mes mo com to dos os percalços da época e com a ânsia fantástica que havia
de retornar a Portugal. Veio a Independência, e o Brasil foi se estruturando como Nação, pacificando-se –
sabe-se que houve movimentos contrários até à nos sa Independência. Posteriormente, veio a República
com os be ne fí ci os dela de cor ren tes, e che ga mos à situação atu al. Mas se analisarmos com detalhes, o
Brasil, em todo esse pe río do, evo lu iu com al tas dis paridades regionais e com diferenças terríveis no pro cesso de colonização. V. Exª se referiu, por fim, aos
Pla nos que não de ram cer to. Esse foi o pon to fun damen tal do dis cur so de V. Exª. Nós, de um tem po para
cá, te mos nos pre o cu pa do ape nas com a mo e da. Pla-
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nos de desenvolvimento efetivos, programas para reduzir as desigualdades regionais, uma política industrial e agrí co la para o País, nada disso não foi cogitado. Houve apenas a preocupação com a moeda. E a
moeda não é nada mais nada me nos do que um va lor
de troca. Não havendo produção, condições para
multiplicação da atividade no campo, fortalecimento
da atividade in dus tri al, di na mi za ção do co mér cio, não
adianta fortalecer ou enfraquecer, porque a moeda
sempre será uma conseqüência. Daí a nossa dificuldade. Conseguimos, agora, a estabilização da moeda, mas com um custo social muito grande, terrível,
porque o País, em todo esse período, teve a maior
taxa de crescimento demográfico da América Latina.
Durante um longo período – há dez anos –, tínhamos
a maior taxa de crescimento demográfico de formação de miseráveis. E a economia, a passo mais reduzido, nunca conseguiu compensar esse crescimento
demográfico, acarretando o empobrecimento constan te. Há al guns anos tí nha mos uma ren da per capita
ma i or do que a do Ja pão do que a da Ma lá sia, do que
a da Indonésia, enfim, maior do que a de vários países do mundo. Aliás, quem sempre levou vantagem
so bre o nos so País foi a Argen ti na. Com uma po pu lação pequena e uma economia agropastoril
bem-sucedida, o produto interno bruto daquele país
era alto. Mas o crescimentodemográfico excessivo e
a inexistência de uma política agrícola, in dustrial e de
distribuição de renda têm causado esses danos, e o
Brasil cada vez mais se endivida. Isso porque entrou
forçadamentena aventura, porque hou ve o con sen so
de que a globalização é uma determinante. E entrou
na globalização, sem que tivesse regulado a velocidade do carro. Ficou difícil, porque a globalização é
uma estrada de mão úni ca. Quem en tra tem de re gular a velocidade do carro; caso contrário, as conseqüências serão sérias. É o que está acontecendo no
Brasil: desnacionalizamos a nossa indústria e o sistema bancário; a nossa agricultura vive ameaçada, há
grande pressão internacional, há imposições externas que estão sendo obedecidas. Tudo isso é causa
das dificuldades que atravessamos. V. Exª está de
parabéns por abordar um assunto tão palpitante.
Agradeço a V. Exª por me conceder o aparte.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Muito
obrigado, nobre Senador Gilberto Mestrinho.
Se V. Exª visse o ras cu nho do meu dis cur so, iria
verificar que é exatamente esse tema que eu ia abordar. Eu ia me re fe rir ao câm bio fixo que tí nha mos, que
nos consu mia mi lhões de dólares da noite para o dia.
Passamos para uma posição mais cômoda, decor-
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rente de uma decisão custosa, mas acertada do Banco Central, uma vez que agora não estamos gastan do. Podemos até ter uma re ser va me nor – tínhamos
US$70 bi lhões, hoje te mos US$25 bi lhões, e es ta mos
confortáveis.
Conseguimos, com essa equipe, fazer a estabilidade da moeda, e isso é algo tangível. Todos estão
vendo os resul ta dos, mas é preciso que haja uma po lítica para as áreas agrícola e industrial, e até mesmo
para a área comercial.
Não me conformo quando chego nos Estados
Unidos e ouço todos falarem no café da Colômbia e
não se referirem ao café do Bra sil. So mos os ma i o res
produtores de café, temos café bom e café mais ou
menos. Mas, nos Estados Unidos, só se conhece o
bom café da Colômbia, porque não o nosso produto
comercializamos como deveríamos.
Não me conformo quando vejo a tonelada da
carne da Austrália ou da Argentina ser vendida a
US$6 mil, enquanto a nossa custa quase a metade.
Não me conformo quando não conseguimos sequer
exportar carne de porco, e até mesmo frango. O frango produzido aqui tem melhor qualidade do que o de
qualquer país do mundo, porque o alimentamos com
soja. Não conseguimos, hoje, o mesmo mercado que
a França, porque, lá, ali men ta-se o fran go com pe i xe,
o que torna o gosto diferente. Estamos perdendo es paço. Precisamos nos preocupar também com a co mercialização dos nossos produtos.
Não pos so me con for mar ao ver uma po lí ti ca diferenciada para o Sudeste, para o Nordeste, para o
Centro-Oeste e para o Norte, o que faz aumentar as
divergências entre as regiões.
Enfatizo que a equipe econômica do Governo
vem acertando na condução dos problemas que afli gem o País, tem-nos tirado do mar tempestuoso em
que estávamos no ano passado. Imaginem o que teria
acontecido, no ano passado, se o índice da Bolsa tives se caído 4%, como está acontecendo agora. Tudo isso
me preocupa. Por isso, peço à equipe econômica do
Governo que se preocupe mais com as outras áreas. É
preciso haver coordenação para que o crescimento
ocorra de forma homogênea. Se não houver coordenação, o corpo cresce de modo diferente. Imaginem V.
Exªs se uma perna minha crescesse mais do que a ou tra: eu ficaria pisando de forma diferente. As duas per nas devem crescer na mesma velocidade; o corpo pre cisa ter uma harmonia. E, para que haja harmonia, é
preciso haver algo mais que estabilidade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, louvo o
tra ba lho que a equi pe eco nô mi ca do Go ver no vem re-
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alizando. Mas peço que haja coordenação, caso contrário, não chegaremos a um porto seguro.
Ao encerrar, encareço a nós, Senadores, que
sejamos mais colaboradores nas críticas construtivas. Há um problema em administração que se chama imersão. Se alguém descobriu que existe água,
não foi o peixe; para ele, aquilo é o universo, ele só
nota que está num meio diferente quando é tirado da
água. É preciso que, de quando em vez, saiamos do
nosso meio ou que alguém nos acene, mostrando
que são necessários alguns retoques. E são desses
retoques que precisamos. É preciso haver uma política mais definida para que o nosso País, que tem tudo
para ser um galardão de tropa, o lí der de um bom grupo de paí ses, pos sa realmente atingir, no menor espaço de tempo e com o menor desperdício possível,
maximizando as ações vantajosas e de lucro para o
País, o su ces so. O su ces so que es ta mos ten do é parcial, mas queremos mais, queremos bater no peito e
dizer: o meu País é realmente um país que está se estruturando.
Não te re mos gran des opor tu ni da des, como teve
a Argentina, que se capitalizou muito na Guerra do
Paraguai, ou os Estados Unidos, que se capitalizaram muito na Primeira e na Segunda Guerras. Tomara que não tenhamos nem guerra! Mas é preciso que
esse povo esteja mais unido, mais homogêneo, melhor comandado, para que atinjamos rapidamente os
objetivos a que toda a Nação se propõe: a satisfação
de sua população e o orgulho de seus filhos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Por cessão do Senador Carlos Patrocínio, tem a palavra, por
vinte mi nu tos, o Senador Jorge Bornhausen.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR JORGE BORNHAUSEN
QUE, RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO, SERÁ PUBLICADO OPORTUNAMENTE:
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do
a palavra, por cessão do Senador Bello Parga, por
vinte mi nu tos, ao Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós todos temos assistido, nos últimos dias, a uma série de protestos, de reivindicações – que aliás têm ocorrido, ao
longo dos úl ti mos anos – do Mo vi men to dos Tra ba lhadores Rurais Sem Terra. Esse Movimento, posso di-
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zer, conta com a simpatia do País, de uma maneira
geral, tendo em vista a relevância do problema e o
fato de que esta reforma agrária, que já ocorreu em
outros países há muitos anos, aqui no Brasil tem-se
arrastado du ran te sé cu los, sem que te nha mos con seguido modernizar a questão da posse, da proprieda de da terra e da produção agrícola, sem embargo de
reconhecermos o grande esforço que o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso tem feito
neste particular.
Essas discussões sempre es tão comprometidas pelo viés ideológico, pela paixão política. Nunca
conseguimos exa mi nar o pro ble ma num cli ma de maior isenção.
Fui Constituinte – assim como outros colegas
que aqui estão, como os Senadores Edu ar do Su plicy,
Jorge Bornhausen e Gerson Camata – e lembro-me
que a questão Reforma Agrária foi uma das que mais
dividiu e apaixonou a Assembléia Nacional Constitu in te; foi res pon sá vel por de ba tes mu i to in ten sos. A falta de diálo go re sul tou em um tex to pior do que o an terior, que era o do Estatuto da Ter ra do go ver no mi li tar.
Estabeleceu-se um confronto, as posições ficaram
muito radicalizadas e o resultado foi pífio, não ajudou
o País, não aju dou a de mo cra ti za ção da ter ra, da propriedade rural e, con seqüentemente,ainda hoje esta mos vivendo esse problema.
Em seguida àqueles últimos confrontos que
ocorreram em relação à questão da Reforma Agrária,
do Movimento dos Sem-Terra no Brasil, o Governo
editou algumas medidas em relação à cha ma da agricul tu ra fa mi li ar, que são de gran de im por tân cia, e muitas de las não fo ram cla ra men te per ce bi das pela so ciedade. No entanto, penso que merecem um desta que.
A chamada agricultura familiar tem grande im portância eco nô mi ca e social, pelo nú me ro de pes soas envolvidas nes sa ati vi da de. São qua tro mi lhões de
propriedades no Brasil – 24 milhões de pessoas em
todo o País. Responsável por quatro em cada cinco
empregos gerados no campo; responsável por 46%
da produção de soja; 37% do arroz; 66% do algodão;
69% do milho e 87% de toda a mandioca produzida
no País; e, ainda, 26% do reba nho bo vi no. Cinqüenta
e dois por cento dos chamados produtores familiares
do Brasil estão no Nordeste, sendo que essa região
só recebe 12% desse crédito destinado à agricultura
familiar. Vejam bem: temos 52% dos agricultores fa miliares do Brasil e eles só têm 12% do crédito – há aí
um componente, no meu modo de ver, de in jus ti ça – e
28% dos recursos destinados à infra-estrutura e ser -
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viços. Esse Programa tem uma enorme quantidade
de recursos para investimento a fundo perdido para
osMunicípios. São mais de mil Mu ni cí pi os que par ti cipam desse Programa, recebendo investimentos naquilo que é definido pelas comunidades rurais: armazenamento, ro do via, en fim, o que a co mu ni da de de cidir. No Nordeste está o maior número de produtores
familiares com renda mensal menor que R$65. É o
primeiro dado para o qual eu gostaria de chamar a
atenção: a importância da agricultura familiar na produção agrícola do País. Além disso, ressalto o significa ti vo nú me ro de pes so as en vol vi das nes sa ati vi da de
e o fato de que mais da metade desses produtores
estão no Nor des te, mas só têm di re i to a 12% do cré dito.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – V. Exª
concede-me um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Concedo um aparte ao Senador Gerson Camata.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Primeiramente, cumprimento V. Exª pela oportunidade da exposição que faz. Veja V. Exª que 40 milhões ou mais
de brasileiros estão vivendo no campo e praticam a
agricultura familiar. No entanto, esse assunto é pouco
debatido aqui no Senado, apesar de envolver um terço da população brasileira. E V. Exª toca exatamente
num dos programas mais espetaculares do Governo
na área agrícola – o Pronaf –, que vai diretamente
onde está o la vra dor que vive da agri cul tu ra fa mi li ar. É
um programa tão simples na sua concepção e com
resultados tão extraordinários, que faz com que a
grande demanda de hoje, por toda parte do Esta do do
Espírito Santo, venha dos prefeitos dos municípios
não atingidos pelo Pronaf, que desejam participar
desse programa de apoio e amparo ao lavrador que
vive na propriedade. E V. Exª explica bem: além dos
recursos – que não são extraordinários, mas são importantes, pois chegam nas mãos do lavrador e lhe financiam o investimento, a pro du ção –, o la vra dor tem
o direito de interferir na aplicação dos recursos que
vão para a prefeitura, ou seja, pode reivindicar a melhoria da estrada, a construção de um armazém, a
elaboração de um programa de drenagem para essa
várzea, para que várias fa mílias possam participar.
Des se modo, além de me lho rar a con di ção do pe queno lavrador que vive na propriedade – o Pronaf só
atinge aquele que efetivamente reside e trabalha na
sua propriedade -, o Programa tem a grande vantagem de despertar o espírito de cidadania nesse pequeno lavrador, levando-o a discutir os problemas de
interesse da comunidade onde vive e do sistema pro-
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dutivo no qual está inserido, seja na produção de mi lho, de feijão, de arroz ou de vários outros produtos
agrícolas. Tenho observado, nos vários municípios
que já participam do Programa, o extraordinário cres ci men to do ní vel de ren da dos la vra do res, que se manifesta na melhoria de suas casas, no aumento dos
investimentos, no aumento da área produtiva que vão
agregando às suas propriedades, na melhoria das
condições domésticas, quase todos com a sua televi são, sua geladeira. Além disso, o que con si de ro mais
importante é que agora o filho está querendo perma necer na área rural. Normalmente, observávamos
nessas comunidades que o principal desejo do filho
era ir para a cidade em busca de emprego ou para
continuar estudando. Com a melhoria das condições
de vida da família, o filho tende a permanecer, perce bendo que ali, nas novas condições proporcionadas
pelo Pronaf, existe um horizonte em sua vida. Então,
ele quer permanecer. De modo que esse programa é
extraordinário. Portanto, nas discussões, por exem plo, das suplementações dos próximos orçamentos,
deveríamos aumentar esses recursos, porque eles
despertarão a cidadania e provocarão o desenvolvi mento lá nos grotões. Agora existe outro programa
ex tra or di ná rio, lan ça do pelo Mi nis tro Tou ri nho Neto: o
Pro gra ma Luz no Cam po, que se gue atrás des se Pronaf. V. Exª verá a revolução que acontecerá pelo fato
de a luz elétrica chegar a todos os rincões do País.
Esse Programa Luz no Campo e o Pronaf são impor tan tes, por que atingirão aqueles que não fa zem passeatas, não gritam, não quebram ônibus e não inva dem repartições públicas, mas estão lá trabalhando,
porque querem sustentar a propriedade que possu em. E viviam ainda na Idade Média, com archotes,
com lamparinas de querosene na mão. Agora chega
a eles a energia elétrica, e, com ela, o liqüidificador, a
geladeira. Saem quase da Idade Média para o século
XXI. V. Exª abor da um as sun to im por tan te e vem prepa ra do com as es ta tís ti cas que mos tra. É ne ces sá rio
que aumentemos os recursos desses dois progra mas, porque contemplarão aqueles que, longe das
áre as ur ba nas, às ve zes não têm voz para gri tar; mas
devemos nos lembrar deles aqui, porque represen tam quase um terço da população brasileira. E temos
que ser – como V. Exª está sendo exemplarmente
ago ra – a voz des se povo. Mu i to obri ga do pelo apar te
concedido. Parabéns, Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Muito obrigado, Senador Gerson Camata. As observa ções que V. Exª traz são importantes, por que co lhi das
na fonte.
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A proposta do Ministério do Desenvolvimento
Agrá rio, pas ta do Mi nis tro Raul Jung mann, e do Pre sidente Fernando Henrique, as mudanças que aconteceram nesse pro gra ma são de gran de sig ni fi ca do. Citarei algumas delas, como por exemplo as condições
de financiamento, tanto para custeio como para in vestimento. Todos temos alguma experiência, uns
mais outros me nos – e o Se na dor Ra mez Te bet é profundo conhecedor dessa matéria –, de que um dos
gargalos da questão eram os juros. Havia a TJLP sobre os financiamentos agrícolas, ao lado de outras
con di ções ir re a is que fa zi am com que o agri cul tor não
tivesse condições de pagar os empréstimos. Agora,
teremos equivalência-produto mais juros de 3% ao
ano, criando-se condições estabilizadas no valor daquilo que o agricultor pro du ziu em re la ção ao di nhe i ro
que tomou emprestado. Se ele tomou o equivalente a
tantas sacas de milho, terá que pagar aquelas sacas
de milho mais ju ros de 3% ao ano, com as condições
de carência e toda aquela situação que já permite ao
agricultor contrair essa dívida, seja para custeio, seja
para investimento.
Outro mudança importante foi a criação do fundo de aval, para que a União possa realmente dar as
garantias nos empréstimos a categorias, tais como:
Grupo A, constituído pelos assentados, Grupo B e
Grupo C. O agricultor é inserido num dos grupos de
acordo com a faixa de renda em que se encontra.
Além disso, há o chamado Banco da Terra, o
crédito fundiário. Para este ano, temos R$160 mi lhões entre re cursos do Banco Mundial e recursos do
Governo Federal, num total, para os próximos três
anos, de R$720 milhões, para que o rendeiro, o posseiro possam adquirir suas propriedades.
Saliento também o aumento dos recursos para
a assistência técnica aos agricultores contemplados
pelo Pronaf. O orçamento passou de R$9 milhões
para R$40 milhões, para assistência técnica exclusiva a esses agricultores que participam do Programa
Nacional de For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar. O
próprio plano de safra para o biênio 2000/2001 cresceu R$1 bilhão em relação ao de 1999/2000, porque
teremos R$4,24 bilhões para a próxima safra.
Houve também emissão de Títulos da Dívida
Agrária para garantir a descentralização da reforma
agrária. Serão emitidos adicionalmente mais R$176
milhões de TDAs, para permitir a desapropriação de
propriedades com o fim da execução da reforma
agrária.
Enfim, há uma série de medidas econômicas e
financeiras que foram adotadas em relação a esse
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Programa, como as garantias do Tesouro Nacional,
que subiram para R$410 mi lhões, pos si bi li tan do a es ses agri cul to res a to ma da de em prés ti mos, tan to para
custeio como para investimento. Tudo isso mostra
que o Governo Fe de ral, que o Go ver no do Pre si den te
Fernando Henrique, tendo o Ministro Raul Jungmann
à frente, empresta importância especial à chamada
agricultura familiar, o que aliás não é favor nenhum,
tendo em vista sua grande importância social e eco nômica, demonstrada pelos próprios dados que aca bei de mencionar aqui.
Aproveitando a ocasião deste pronunciamento
em que ressalto as medidas tomadas pelo Governo
do Presidente Fernando Hen ri que e pelo Ministério a
car go do Mi nis tro Raul Jung mann, peço aten ção ma ior para o Nordeste, considerando que em nossa Re gião se concentram 52% dos agricultores envolvidos
na agricultura familiar. No entanto, o crédito concedi do à Região é pou co mais de 10% do to tal, como disse anteriormente.
Também faço um apelo para que os recursos
que ainda estão como restos a pagar, da execução
or ça men tá ria de 1999, sejam liberados. O Presidente
Fernando Henrique já sancionou a Lei Orçamentária.
Agora há necessidade de que se paguem esses re cursos do exercício de 1999 que estão pendentes.
Como dis se o Se na dor Ger son Ca ma ta, há uma sé rie
de obras executadas nos municípios – mais de mil
municípios no Brasil fazem par te do Pro gra ma Na ci onal de Agricultura Familiar – em função de decisões
tomadas pela própria comunidade, pelos próprios
agricultores.
Faço este apelo no momento em que ponho em
destaque essas medidas, para a liberação dos restos
a pagar do exercício de 1999, a fim de que os municí pi os pos sam com ple tar es sas obras que es tão em andamento e também para que o Governo reveja a alo cação desses recursos, considerando as diferentes
regiões do País, uma vez que o volume de crédito co lo ca do à dis po si ção do Nor des te é mu i to des pro por cional em relação ao número de famílias envolvidas
nes sa cha ma da agri cul tu ra fa mi li ar. Do to tal do Bra sil,
há mais de 52% de famílias envolvidas na agricultura
familiar, mas há apenas 12% do crédito.
Essa era a observação que eu desejava fazer,
mostrando que há decisões sen do to ma das e que há
providências em curso no sentido de dar condições
de produção a es ses agri cul to res que estão cobertos
pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar –
Pronaf.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Prorrogo, na forma regimental, a Hora do Expediente.
Concedo a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao Se nador Eduardo Suplicy, para uma comunicação inadiável.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que me per mi ta fa lar depois.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Ernandes Amorim, V. Exª quer permutar com o Senador Eduardo Suplicy?
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Pois
não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra por cin co mi nu tos, para uma co mu ni cação inadiável.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, te mos dis cutido muito o Código Florestal Brasileiro. Já que o Gover no Fe de ral vai re e di tar a me di da pro vi só ria so bre o
assunto, quero chamar a atenção em relação a al guns aspectos.
Amanhã, farei um discurso a respeito dos boatos que cor rem no País de que o pro je to so bre a Me dida Provisória nº 1.556, discutido na Câmara, visa
desmatar 50% da Ama zô nia. Isso não é ver da de. Não
se tem procurado es tu dar o pro je to an te ri or e o que foi
relatado na Comissão.
Nessa semana, em São Paulo, houve um encontro para tratar do tema. Qu e ro in for mar que Pro curadores do Estado de São Paulo, reunidos com Professores de Direito Ambiental de todo o Brasil, em
Jornada de Defesa do Código Florestal, lançaram
manifesto contra a reedição da Medida Provisória nº
1.956/49, que acrescenta dispositivo ao Código Florestal, e, em especial, contra a inclusão de proposta
apresentada pelo Conama, que não foi acolhida na
Comissão do Congresso que examinou aquela medida provisória.
Os Pro cu ra do res e Pro fes so res de Di re i to Ambien tal en ten dem que a pro pos ta do Co na ma apre sen ta
imperfeições graves e sugerem que alguns aspectos
podem ser aproveitados para regulamentar o art. 15
do Código Florestal.
Acontece que o Ministro do Meio Ambiente tem
anunciado que o Presidente da República vai incluir,
em reedição de Medida Provisória, a proposta do Conama, que uma Comissão do Congresso Nacional
não aceitou.
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So bre essa ques tão, ama nhã devo fa zer um discurso mostrando que a proposta está a serviço do
G-7 e imobiliza o território nacional para servir de ab sorvente da poluição produzida no Primeiro Mundo.
Na verdade, devemos exigir a redução da eliminação de carbono nos países desenvolvidos, que
provoca alterações climáticas, e não entregar o terri tório nacional à política ambiental desses países.
Peço a aten ção das Li de ran ças des ta Casa, junto ao Presidente da República, para uma melhor dis cussão da questão do aquecimento global, trazendo
a proposta do Conama ao Legislativo na forma de
pro je to de lei, de modo que possamos estudar meios
de trazer vantagens estruturais à nossa economia e
não o sim ples pa ga men to em di nhe i ro, que re tor na no
dia se guin te, na for ma de ju ros ou re mes sa de lu cros.
Sr. Presidente, essa conversa de que querem
desmatar a Amazônia não é verdadeira, pois 75% da
Amazônia já são compostos de reserva florestal, de
reservas indígenas e de vários outros tipos de reser vas, in clu si ve área de vo lu ta. O que se dis cu te é o fato
de 25% da Amazônia estarem nas mãos de proprietá rios particulares e o desmatamento de 50% dessa
área, algo já contemplado pelo Código Florestal e
ace i to no pa re cer da Co mis são que es tu dou a me di da
provisória.
Existe um exa ge ro da par te de al guns in te res sados. Há uma meia dúzia de pessoas que têm interes se em ser subservientes ao G-7, em detrimento do
povo que quer produzir, que quer trabalhar. Isso tem
que ser esclarecido.
Às vezes, as pessoas ficam mal informadas por
preguiça ou por não quererem se aprofundar no as sunto. A imprensa tem divulgado o assunto erronea men te. Inclu si ve, o próprio Jornal do Senado pu bli cou
matéria sem ter lido sobre o assunto, repetindo o que
dizem os interessados em entregar o País.
Lamentavelmente, o nosso Mi nistério do Meio
Ambiente está claramente a serviço dos interesses
dos gran des pa í ses nes sa ques tão do Có di go Flo restal. Precisamos discutir o assunto.
Sr. Presidente, no próximo dia 6, em Rondônia,
o Ministério Público promoverá um encontro para de bater o assunto, para que ele não fique restrito ao in teresse dos Procuradores de São Paulo. Esse assun to já interessa a vários segmentos. O encontro se
dará em Guajará-Mirim, Mu ni cí pio de Rondônia onde
90% das terras são reservas e onde – entendo – de vem ser discutidas as ques tões am bi en ta is da Re gião
Norte, principalmente da Amazônia e do meu Estado,
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para que não fiquem vendendo, a custo zero, a soberania do País a grupos interessados.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ERNANDES AMORIM.
CÓDIGO FLORESTAL
PROCURADORES DE SP
VÊEM IMPERFEIÇÕES EM DOCUMENTO
Encon tro faz crí ti cas a pro pos ta do Co na ma
Marcelo Leite
Editor de Ciência
A reforma do Código Florestal continua dan do o que fa lar.
Ontem foi a vez dos procuradores do Estado de São Paulo, que
lan ça ram um ma ni fes to e cri ti ca ram até mes mo a pro pos ta ela bo rada pelo CONAMA (Con se lho Na ci o nal do Meio Ambiente), na qual
enxergam “imperfeições”.
A ma ni fes ta ção se deu numa Jor na da de De fe sa do Có di go
FLo res tal. Era para ser um re pú dio ao re la tó rio do de pu ta do Mo a cir
Micheletto (PMDB-PR), que previa re dução das áreas de reser va
na Ama zô nia e teve sua apre ci a ção no Con gres so adi a da, há uma
se ma na. Aca bou in clu in do, uma ex pli ci ta ção de di ver gên ci as en tre
os que se uniram contra o relatório.
De acordo com o manifesto, o texto do Conama não é um
bom ponto de partida. Mesmo tendo resultado de um processo
mais de mo crá ti co de dis cus são, te ria tam bém al guns re tro ces sos.
O manifesto foi assinado, entre outros, pelo procurador-geral do Esta do, Már cio So te lo fe lip pe, e pelo se cre tá rio es tadual do Meio Ambi en te, Ri car do Trípoli.
Um dos pontos cri ti ca dos é a pos si bi li da de aber ta para que
municípios declarem toda sua área como de “expansão urbana”,
excluindo-a da jurisdição do Código Florestal. Outro problema le vantado na reunião é a exploração florestal de terras indígenas.
Embora preveja manejo sustentável, re presentaria um retrocesso
em relação à preservação permanente hoje em vigor.
O governo vai editar a proposta do Conama como medida
provisória, reafirmou ontem o ministro José Sarney Filho (Meio
Ambiente) A me di da que mo di fi cou o có di go ex pi ra sex ta-feira.
Sar ney Fi lho dis se que téc ni cos le gis la ti vos ad ver ti ram o gover no de que a co mis são mis ta que apro vou o re la tó rio Mi che let to
não poderia ser ampliada para estudar a mes ma ma té ria. Os lí deres dos partidos na Câmara Federal haviam resolvido derrubar o
relatório de Micheletto e elevar de 14 para 28 o número de membros.
Colaborou a Su cur sal de Bra sí lia.

Durante o discurso do Sr. Ernandes
Amorim, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
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cia, que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Pa tro cí nio) – Consulto o eminente Senador Edu ar do Su plicy se pre tende usar da palavra para fazer sua comunicação ina diável.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V.
Exª tem a palavra por cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Se na dor Car los Patrocínio,
Srªs e Srs. Senadores, encaminhei ontem o seguinte
ofício aos Sr. Governador Má rio Co vas e ao Sr. Mi nistro José Serra a respeito dos episódios ocorridos no
último final de semana:
Expresso a V. Exªs a minha desapro vação pela maneira segundo a qual dois
manifestantes, o primeiro em São Bernardo
do Campo e o segundo, em Sorocaba, re solveram protestar atingindo-os com um
cabo de bandeira e um ovo.
É importante procurarmos compreen der as razões da insatisfação de ambos os
protagonistas dos protestos, mas quero re gistrar que os atos de violência e de desrespeito físico aos que representam governos
eleitos pelo povo não constituem diretriz,
muito menos re comendação, do Partido dos
Trabalhadores, que represento no Senado
Federal. Não se sabe até o momento quem
teria sido o autor do ferimento no Governador. Ede Paraíso, de 27 anos, da União Sorocabana de Estudantes, vestibulando que
está desempregado, assumiu a responsabilidade pela ofensa ao Ministro da Saúde.
Ele se deu conta da impropriedade de seu
ato, dizendo que não o repetiria. Afirmou,
entretanto, que se tratava de um protesto
contra a política governamental. Filiado ao
PT, esclareceu que não recebeu qualquer
orientação do partido para aquela ação.
Por outro lado, gostaria de transmitir
ao Governador Mário Covas o sentimento
de tantas entidades que me procuraram nos
últimos dias, como a Central Única dos Trabalhadores, a Central de Movimentos Populares, o Movimento dos Trabalhadores Ru rais Sem Terra, a Coordenação Nacional de
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Associações de Moradia, a União Nacional
dos Estudantes, a União Brasileira de Estu dantes Secundaristas, as Pastorais Sociais
da CNBB, o Movimento Evangélico Progressista, a Coordenação Nacional de Entidades
Negras, a União Brasileira de Mulheres,
aquelas que representam os servidores públicos estaduais e os aposentados, a respeito da forma com que as autoridades responsáveis pela Segurança Pública reprimiram
as manifestações na última quinta-feira, na
Avenida Paulista, em São Paulo, com uma
violência injustificável.
Visitei, ontem, no Hospital das Clínicas, o fotógrafo Alessandro Wagner Oliveira
Silveira, do jornal Agora São Paulo, que
hoje está sendo submetido a uma operação
bastante séria em seu olho [a carta é datada
de ontem; portanto, a operação se deu on tem]. Descreveu-me como um soldado da
PM apontou uma arma para o seu rosto,
atingindo-o com uma bala de borracha jus tamente junto à sua vista, com a qual ainda
tinha capacidade de enxergar [infelizmente,
Alessandro já havia so fri do um ou tro acidente há anos; por isso, tinha uma vista prejudicada, e essa bala de borracha atingiu a outra vista]. Alessandro diz ter ficado impressionado com a rapidez com que o comando
policial passou da fase de “diálogo” com os
manifestantes, para que liberassem uma
pista da avenida, para o lançamento de
bombas e tiros: um intervalo de apenas três
minutos. O procedimento contrasta com o
tratamento que tem sido dado pelas mes mas autoridades aos manifestantes por ocasião das comemorações de torcidas de futebol ou das memoráveis manifestações cívicas pelas “Diretas Já” ou “Por Ética na Política”.
Na última sexta-feira, juntamente com
os presidentes das entidades representativas do funcionalismo estadual, conversamos com o Secretário do Governo, Professor Antonio Inácio Angarita da Silva, a res peito da importância de haver um entendimento com os servidores estaduais. O Pro fessor Angarita, que reportaria ao Governador o que foi expresso por todos, ficou de
responder à Presidente da Apeoesp, Maria
Isabel Noronha, a respeito dos estudos que
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o Governo Estadual está realizando com
vistas à política de remuneração dos servidores, face as limitações orçamentárias e
da legislação de responsabilidade fiscal. Fiz
o apelo ao Secretário para que uma resposta possa ser dada nesta semana.
Gostaria de transmitir a solicitação das
entidades acima nominadas que desejam
uma audiência com o Governador o mais
breve possível!
Assi no a car ta.
Assim, Sr. Presidente, aqui está expresso que
não estou de acor do com ma ni fes ta ções de violência
física contra au to ri da des gover na men ta is ele i tas di re tamente. Entretanto, é importante que o Governador
Mário Covas e o Ministro José Serra compreendam
que há ra zões pro fun das que le vam à in sa tis fa ção de
mu i tos seg men tos da sociedade brasileira.
No Estado de São Paulo, a recomendação é de
que as manifestações de protesto se façam sempre
de maneira pacífica. Mas não é jus ti fi cá vel a violência
que acabou ferindo 38 pessoas; entre eles, havia al guns manifestantes, jornalistas e até mesmo policiais
militares.
Tenho conhecimento, Sr. Presidente, de que os
membros da Polícia Militar que receberam ordem
para reprimir os manifestantes sentiram-se muito
constrangidos com aquela ação. Quando se trata de
comemoração de torcidas, de alegre confraterniza ção na Avenida Paulista pela vitória de times como o
Palmeiras, o São Paulo ou o Corínthians, a atitude do
Governo não é a de reprimir as manifestações, como
aconteceu na última quinta-feira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Para
uma comunicação inadiável, concedo a palavra, por
cin co mi nu tos, à emi nen te Se na do ra Ma ria do Car mo.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Para uma comunicação inadiável.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, no último dia 17 deste mês, a
TV Atalaia, instalada em Sergipe, meu Estado, com pletou 25 anos de existência. Eu não poderia deixar
de fazer referência a essa data, pois se trata de uma
empresa pioneira em transmissão televisiva no Nor deste brasileiro.
Em 1975, a TV Atalaia foi a segunda estação de
TV a efetuar transmissão colorida no Nordeste. Essa
estação possibilitou aos telespectadores sergipanos
mais uma opção diária em entretenimento, informa -
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ção e cul tu ra. Abriu também muitas frentes de trabalho. Não são poucos os funcionários, que ainda em
atividade na TV Atalaia, acompanharam a sua instalação.
Hoje, a TV Ata la ia goza de gran de au diên cia em
todo o Esta do de Ser gi pe. Sua programação é avançada e tem como ponto forte o telejornalismo, que,
com a experiência de profissionais competentes, traz
duas horas diárias de informação. A TV Atalaia já faz
parte do cotidiano de todos os sergipanos. Com equipamentos de última geração, é objeto de audiência
em todos os rincões do Estado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não há
dúvida da importância dessa estação de TV para o
desenvolvimento do Estado de Sergipe. Por isso,
quero neste momento deixar registrado nos Anais
desta Casa a nossa homenagem à TV Atalaia e a
todo o seu corpo de funcionários por esses 25 anos
de relevantes ser vi ços prestados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Pa trocínio) –
Excepcionalmente, concedo a palavra, para uma comunicação ina diá vel, ao Se na dor Pa u lo Har tung, que
dispõe de cinco minutos para fazer o seu pronunciamento.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Estou
excepcionalmente inscrito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Isso
porque os três oradores inscritos na forma regimental
já usaram da palavra.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como Líder do
PPS no Senado, venho manifestar o meu repúdio e o
da direção nacional do meu Partido ao assassinato, a
sangue frio, do nosso companheiro Clóvis Pereira
Fernandes, ocorrido no último sábado, no Município
goiano de Cidade Ocidental.
Era uma tarde de sábado, por volta das 18h30.
Clóvis chegara de um passeio com a mulher, Sandra
Ferreira Costa, e os dois filhos. Deixou-os em casa e
foi guardar o seu automóvel na ga ra gem. Qu an do retornava, já na porta de casa, foi atingido com um tiro
no tórax por um homem encapuzado, ar mado de revólver. Socorrido pela mulher, ele já chegou sem vida
ao pronto-socorro da cidade. Clóvis foi enterrado no
último domingo.
Pequeno comerciante, lídercomunitário, o companheiro, aos 30 anos de idade, preparava-se para
disputar a próxima eleição municipal para vereador
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ou vice-prefeito, numa coligação na Cidade Ociden tal.
A Polícia de Goiás trabalha com a hipótese de
crime político. Qu e ro re gis trar ser ab sur do que cri mes
dessa natureza continuem acontecendo no nosso
País – e não são poucos, Sr. Presidente. Isso é sinal
de que ain da es ta mos mu i to dis tan tes de um am bi ente saudável e de consolidação da nossa democracia,
inclusive que perceba e valorize as Oposições, que
cumprem um papel essencial na vida democrática de
um País, de um Estado Federado ou de um Municí pio, por menor que seja.
No ano passado, foi assassinado o Secretário
do PPS dessa mesma cidade, Jorge Guerreiro, e, no
início deste ano, mataram, em Águas Lindas, um mili tante do PT, João Elísio. Portanto, esse é o terceiro
assassinato de políticos de Oposição, de Esquerda,
no Entorno da Capital Federal. Tratava-se de líderes
comunitários com grande capacidade de mobilização
popular, que morreram em circunstâncias ao mesmo
tempo estranhas e repugnantes.
Quero exi gir, em nome do nos so Par ti do, o PPS,
que a polícia de Goiás trabalhe e elucide, o mais ra pidamente possível, esse crime violento e atroz. Isso
mancha, seguramente, a imagem da democracia no
nosso País, como tantos outros crimes políticos que
ocorrem no território na ci o nal.
Observo, Sr. Presidente, com uma ponta de satisfação, que o Governo Federal prepara um Plano
Nacional de Segurança. Acho que ele vem tar de, mas
é melhor que ve nha. Espe ro, sin ce ra men te – e o digo
em meu nome, em nome dos demais Partidos e do
povo brasileiro –, que não se tra te de mais um pla no
bonito, com bom texto, mas com pouco conteúdo e
resultados pífios.
Já é positivo que o Governo en tenda que não
pode dar de ombros para a questão da segurança pú blica do nosso País, que não pode simplesmente em purrar esse problema para os Estados Federados,
por que es ses cri mes têm co ne xão quan do são po lí ticos, quando estão ligados ao crime organizado, ao
crime de mando, ao narcotráfico e assim por diante.
No entanto, esperamos mais do que um plano, espe ramos uma força-tarefa que una a Polícia Federal, o
Ministério Pú bli co Fe de ral, o Ban co Cen tral e a Re ce ita Federal, para que possam quebrar sigilos bancári os, ve ri fi car a evo lu ção pa tri mo ni al de fi gu ras no tó ri as
do crime em nos so País, e es pe ra mos que o Go ver no
possa agir em relação a isso, trazendo segurança
para a po pu la ção e afir man do as nos sas ins ti tu i ções.
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Fica, pois, Sr. Presidente, este rápido registro –
engasgado e cha te a dís si mo, é cla ro – do as sas si na to
do companheiro Clóvis, em relação ao qual peço providências à polícia goiana. Ao mesmo tempo, espero
que esse Pla no Na ci o nal de Se gu ran ça não seja mais
um Brasil Empreendedor, lançado com pompa e circunstância, e do qual, hoje, nem ouvimos falar. Era
um pro gra ma que ti nha o in te res se de ba i xar as ta xas
de juros, atender o pequeno e o microempresário e
desenvolver uma área que gerasse emprego, esperança, segurança e que trou xes se fe li ci da de ao nos so
povo.
Era esta a comunicação que queria fazer, Sr.
Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Har tung, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu pada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Vamos fazer a Ordem do Dia e depois V. Exª
falará.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Serei rápido, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Concedo a pa la vra a V. Exª.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Como
Líder, para uma comunicação. Sem revisão do ora dor) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a TV
Centro América de Cuiabá, afiliada da Rede Globo
em Mato Gros so, di vul gou on tem à no i te, no te le jor nal
MT-TV, uma reportagem-denúncia da maior gravidade, da qual me sinto na obrigação de dar conhecimento a V. Exªs.
De acordo com a TV Centro América, funcionários do Ibama estão exi gin do pro pi na dos ma de i re i ros
do Estado para liberar guias de ATFPs, que são as
autorizações para o transporte de madeira. Segundo
vários madeireiros entrevistados pelo repórter nos
Municípios de Guarantã do Norte e Matupá – no Nortão do Esta do –, a cor rup ção cor re sol ta en tre os fiscais do Ibama na região e na própria Superintendência do órgão, em Cuiabá.
A denúncia é clara: os fiscais exigiriam propina
para liberar guias de transportes e licenciamento de
atividade florestal. Segundo os madeireiros, o esquema está tão institucionalizado que ha ve ria até uma tabela de preços. Um madeireiro chegou a declarar, no
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vídeo transmitido pela TV, que o preço é de R$1,00
por metro cúbico. Se gun do a re por ta gem, há gui as de
até 3.500 metros cúbicos de madeira, o que significa
que a propina, nesse caso, seria de R$3.500,00.
Os denunciantes foram além: informaram que a
prática de propina é comum na própria Superinten dên cia do Iba ma, em Cu i a bá. Dis se ram que em cada
setor é preciso deixar a chamada “CPF”– que são as
iniciais de “comissão por fora”.
O interventor do órgão em Mato Grosso foi es cutado pela reportagem e disse que não poderia to mar providências porque as denúncias eram anôni mas. Orientou ainda os madeireiros a conseguirem
“provas”, como “escuta telefônica”, para que ele pu desse punir eventuais culpados.
Ora, se nho res, a ati tu de do in ter ven tor do Iba ma
diante desse problema é preocupante. Há muito que
a Superintendência do Ibama em Mato Grosso vem
sendo usada por funcionários inescrupulosos para
saquear as reservas naturais do Estado. Neste Go verno, já foi nomeado um superintendente sé rio para
colocar ordem na casa e ex pur gar os corruptos, mas
a máfia do Ibama em Mato Gros so re a giu com fúria e
con se guiu ven cê-lo me ses atrás, quan do o Iba ma enviou um interventor para, mais uma vez, tentar colo car ordem na casa. Mas parece que ficou pior.
O que mais preocupa nessa re portagem da TV
Centro Amé rica não é a denúncia de existência de
mais esse esquema de propina, mas sim a atitude do
interventor diante da denúncia. Em vez de investigar
o caso, acusou os madeireiros de estarem fazendo
denúncias anônimas. Pior, incitou-os a cometer um
crime, o de grampear te lefones.
A TV Centro América conclui a re portagem com
um recado ao interventor do Ibama: “Queremos infor mar que a prática de quebra de sigilo telefônico é um
crime...”
Eu só espero que essa estranha docilidade do
interventor do Ibama não seja um indício de que a
máfia to mou con ta de vez da Su pe rin ten dên cia do órgão em Mato Gros so, ou de fal ta de co ra gem para enfrentar a máfia, para que não aconteça com ele o que
aconteceu com seu antecessor, que tentou enfren tá-la.
Encer ro esta co mu ni ca ção fa zen do um ape lo ao
Ministro do Meio Ambiente, Deputado José Sarney
Filho, para que verifique com urgência o que está
acontecendo no Ibama de Mato Grosso. Por que ta manha condescendência com a máfia que há muito
transita por aquele órgão?
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 284, DE 2000
Senhor Presidente,
Requeiro, nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons tituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, e
216, ambos do Regimento Interno, sejam prestadas
pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das
Comunicações informações referentes à transferência, da TV Man che te para a TV Ôme ga, da con ces são
para exploração de serviço de radiodifusão de sons e
imagens nas ci da des do Rio de Ja ne i ro/RJ, Belo Ho rizonte/MG Re cide/PE, Fortaleza/CE e São Paulo/SP,
bem como, nos termos do art. 217 do Regimento
Interno, sejam encaminhadas ao Se na do Fe de ral cópias do contrato respectivo.
Justificação
Por meio do Decreto s/n, de 14 de maio de
1999, a concessão para exploração de serviço de radiodifusão de sons e imagens originalmente outorgada às TV Manchete foi transferida para a TV Ômega
Ltda., que passou a ser a detentora do direito de explorar ser vi ço de te le vi são aberta nas cidades do Rio
de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e São
Paulo.
O contrato entre as duas empresas, resultante
de negeociações patrocinadas pelo Ministério das
Comunicações, diz, textutalmente, em sua cláusula
terceira, constituir responsabilidades da Ômega a liqui da ção das se guin tes obri ga ções da TV Man che te:
- recolhimento das parcelas das contribuições
parafiscais devidas ao INSS e do FGTS de vi do à Ca ixa Econômica Federal;
- efetuar, por conta e ordem da TV Manchete, o
pagamento dos sa lá ri os em atra so re la ti vos aos fun cionários daquela empresa.
Não é o que vem ocorrendo, na prática. Até o
momento, a TV Ômega pagou apenas até a sexta
parcela das doze prometidas por conta de salários
atrasados (data do último pagamento: 28-10) e honrou apenas as duas primeiras parcelas da dívida com
o INSS. Não houve qualquer acerto quanto à dívida
da TV Manchete com o FGTS, nem há registro de
qualquer depósito no Fundo, desde a assinatura do
acordo em maio de 1999.
Por entendermos que a transferência da outorga só tenha sido concretizada na presunção do cum-
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primento das condições acordadas, aguardamos um
posicionamento do Ministério das Comunicações so bre a questão.
Consideramos que as pendências jurídicas e
trabalhistas que envolvem este caso têm reflexos di retos sobre o tipo de televisão que a TV Ômega se
pro põe a ofe re cer à so ci e da de bra si le i ra. Nes se sentido, o Congresso Nacional não pode se furtar a inter me di ar uma so lu ção a contento para o caso.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. – Geraldo Cândido.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 285, DE 2000
Senhor Presidente,
Requeiro, nos ter mos do § 2º do art. 50 da ConstituiçãoFederal e do in ci so I do art. 215 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, se jam pres ta dos pela Secretaria da Receita Federal, por intermédio do Minis tério da Fazenda, os dados relativos aos incentivos e
benefícios fiscais de toda natureza, agregados por
tipo da receita (natureza tributária) e por Unidade da
Federação, relativos aos exercícios de 1996 a 1999.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2000, – Senador Paulo Souto
(Á Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE(Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa
para decisão, nos termos do Regimento Interno.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 286, DE 2000
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos do Parecer nº 514, de 2000, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobe a Mensa gem nº 109, de 2000, a fim de que matéria conste da
or dem do Dia da pró xi ma ses são de li be ra tiv ca or di nária.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. –
José Sarney – Edison Lobão – Bello Parga.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Aprovado o requerimento, a mensagem
constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa or di ná ria de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Passa– se à
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ORDEM DO DIA
Item 1:
Terceiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 1995, tendo como primeiro
signatário o Senador Pe dro Si mon, que altera dispositivos constitucionais re lativos aos
limites máximos de idade para a nomeação
de magistrados e mi nistros de tribunais e
para a aposentadoria compulsória do servidor público em geral, tendo
Parecer favorável, sob nº 267, de
1996, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Ney Suassuna.
Transcorre hoje a terceira sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra o Senador Casildo Maldaner,
para discutir.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Colegas, a proposta do eminente Senador
Pedro Si mon, que teve como Re la tor o Se na dor Ney
Suassuna, na verdade merece desta que es pe ci al, já
que essa matéria tem sido comentada há tempos no
Brasil. A proposta oferece, àqueles que estejam na
vida pública, condições de nela continuar por mais
tem po. Con for me a le gis la ção atu al, ao che gar aos 70
anos, o pro fes sor, o ma gis tra do, o mi li tar, ou qual quer
outro servi dor pú bli co é obrigado a ir para a inatividade. De acor do com essa pro pos ta, quem qui ser con tinuar ainda servindo, quer na magistratura, quer no
magistério, quer no ser vi ço mi li tar, quer no ser vi ço público federal – e aí, por extensão, po de rá ser adap tada aos servidores estaduais e municiais –, poderá fazê-lo até completar 75 anos.
Há quem argumente que, com a compulsória
aos 70 anos, haverá mais mercado para os mais jovens. Quanto a isso, não há dúvida. Mas, por outro
lado, se considerarmos o aumento da ex pectativa de
vida, que se verifica não só no Brasil como no mundo
todo, graças aos avanços científicos e tecnológicos,
veremos que é plenamente viá vel e mu i to bem-vindo
que profissionais queiram oferecer por mais um pe ríodo sua contribuição. Dessa forma, Sr. Presidente,
nós, brasileiros, poderemos contar com a participa-
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ção de cabeças importantes – professores, magistra dos, ser vi do res pú bli cos –, que, pela sua ex pe riên cia,
pelo seu conhecimento, haverão de continuar a aju dar o nosso País.
Há ainda um outro aspecto a ser considerado:
as restrições que a Previdência sofre hoje. Uma vez
aprovada a proposta do Senador Pe dro Simon, em
vez de pagar a duas pes so as, ou seja, ao apo sen ta do
e ao ser vi dor que ocu pa o seu lu gar, pa ga ria ape nas a
uma. Assim sendo, a Previdência teria condições de
fazer uma certa economia du ran te um cer to tem po.
Sr. Presidente e nobres Colegas, entendo ser
muito boa a proposta do Senador Pedro Simon na
medida em que faculta às pes so as a pos si bi li da de de
contribuírem por mais cinco anos. Para aquelas que
não qui se rem, não há pro ble ma. Che ga do seu tem po,
po dem pe gar o chapéu e ir para casa.
Acredito ser esse debate muito importante para
o Brasil. Por isso, cumprimento o nobre Senador Pe dro Simon pela iniciativa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Con ti nua em dis cus são a Pro pos ta de Emenda à Constituição n.º 57, de 1995. (Pausa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são
terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa
ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Item 2:
Segundo dia de discussão, em segun do turno, da Proposta de Emenda à Consti tuição nº 67, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Antonio Carlos Magalhães, que altera o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que criam o Fundo de Combate e Erradicação da Po bre za, ten do
Parecer sob nº 473, de 2000, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se nador Lúcio Alcântara, oferecendo a redação para o segundo turno.
Transcorre hoje a segunda sessão de discussão.
Em discussão.(Pausa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su plicy, para discutir.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden -
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te, Senador Antonio Carlos Magalhães, Srªs e Srs.
Senadores, quiséramos que a proposta de emenda à
Constituição que V. Exª apresentou no ano passado
para constituir um Fundo de Combate à Po breza, e
que foi objeto também de outra iniciativa por parte da
Comissão Mis ta que ana li sou as ca u sas da po bre za e
as proposições para erradicar a pobreza no País, pudesse hoje ser objeto de um consenso no Congresso
Nacional e aqui no Senado, sobretudo.
Entretanto, o que sentimos é que o Palácio do
Planalto orientou o Re la tor, Se na dor Lúcio Alcântara,
no sentido de não acatar proposições que haviam
sido acatadas pelo Relator na Comissão Mista de
Combate à Pobreza, Deputado Robert Brant, e que
vi sa vam tor nar o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da
Pobreza mais sensato, racional e eficaz na sua ação
em relação ao objetivo para o qual se apresenta. Ou
seja, fazer com que as pessoas no Brasil possam viver com dignidade, e que possa haver ações efetivas
no sentido de dar dignidade a todos os brasileiros.
O relatório do Senador Lúcio Alcântara desconsi de rou al guns as pec tos fun da men ta is, como a ini ci ativa da Senadora Marina Silva de propor a constituição de um Conselho Nacional de Solidariedade paritário, com doze membros, que poderiam ser designados pelo Presidente da República levando em consideração pelo menos seis re pre sen tan tes da sociedade civil.
Importante também, ava lio, é a pro po si ção que
fizemos no sentido de que pelo menos três quartos
dos recursos do Fundo pudessem ser destinados diretamente às famílias cuja renda estivesse abaixo do
nível considerado de pobreza.
Avaliamos que, na forma como está, o Fun do de
Combate à Pobreza acabará gerando recursos que
poderão ser, de alguma maneira, destinados a certas
ações de natureza social. Dessa forma, é possível –
como alguns Senadores, inclusive o Senador Paulo
Sou to, co men ta ram co mi go – que, com a cons ti tu i ção
desse Fundo, o Governo simplesmente coloque recursos do Fundo em programas de ações já existentes e retire os re cur sos do Orça men to que já es ta vam
destinados para essas finalidades. Assim, vamos ter
um efeito ínfimo e muito aquém do que seria a intenção expressa tanto pelo Senador Antonio Carlos Magalhães, quando fez a proposição, quanto pela Co missão Mista de Combate à Pobreza, quando elaborou essa proposta. Assim, ainda há tempo para que o
Senador Lúcio Alcântara e o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que hoje esteve muito atento ao
que se passa no Senado, possam refletir.
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Senadora Heloisa Helena, hoje, na Comissão
de Assuntos Econômicos, tivemos uma demonstra ção de que o Presidente da República presta aten ção, pelo menos em alguns momentos, ao que se
passa aqui no Senado. Tanto é que, durante a vota ção do projeto de lei de autoria do Senador Álvaro
Dias, soubemos – e incluo o próprio Senador Álvaro
Dias – que o Presidente estava muito preocupado
com o que se discute e vai votar no Senado, a ponto
de ter telefonado para alguns Senadores, procurando
convencê-los, persuadi-los a votar, in fe liz men te, con trariamente ao projeto do Senador Álvaro Dias. Se
Sua Excelência esteve atento a ponto de dialogar
com os Se na do res logo an tes da vo ta ção, quem sabe
o Presidente da República, Senador Álvaro Dias,
tam bém es ta rá aten to à dis cus são do pro je to que cria
o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
Quem sabe o Presidente dialogará conosco sobre a
me lhor so lu ção. Quem sabe Sua Exce lên cia está ouvindo os argumentos que aqui estamos apresentan do, no sen ti do de tor nar mais efi caz a des ti na ção desse fundo, para que chegue diretamente às pessoas
e/ou famílias cuja renda não alcance pelo menos
meio salário mínimo per capita, ou que tenham cri anças em idade escolar, até 14 ou 16 anos. Portanto, é
necessário que se estabeleça uma maior racionalida de. De outra forma, temo que recursos destinados às
ações sociais sejam re tirados do Orçamento, como,
aliás, ocorreu na semana passada, quando o Poder
Executivo resolveu fa zer cortes significativos no
Orçamento da União para o ano 2000.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, amanhã
continuaremos o debate desta matéria; ou seja, te mos ain da mais um dia de dis cus são, quan do es pe ramos ter a possibilidade de persuadir o nosso querido
Senador Lúcio Alcântara a modificar as atitudes no
âm bi to do Governo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador Casil do Maldaner, para discutir a matéria.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden te, nobres colegas, esta matéria vem sendo discutida
já há algum tempo. V. Exª, Sr. Presidente, apre sen tou
a proposta de criação de um fundo para combater e
erradicar a pobreza. Para relatá-la, foi designado o
Senador Lú cio Alcân ta ra, que a to dos tem sen si bi li zado pelo cuidado com que vem tratando a matéria.
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Senadores, nes te momen to, sem en trar nos de ta lhes da for ma como es ses

532

ANAIS DO SENADO FEDERAL

recursos destinados a minimizar a pobreza no Brasil
chegarão aos que dele mais precisam, quero discutir
como se evitar o paternalismo.
Embora seja necessário algum resguardo, se
houver centralização no momento de aplicação desses recursos, todos que quiserem participar desse
bolo terão de vir ao Governo Federal ou entrar na fila
ou depender de vários outros fatores, e é claro que
essa não é a melhor maneira. Espero que a distribuição desses recursos ocorra da melhor forma, que
chegue aos que deles realmente precisam e que os
critérios a serem adotados sejam os melhores possíveis.
as

Pensando dessa forma, Sr. Presidente, Sr e
Srs. Senadores, quero deixar claro que a proposta é
merecedora de aplausos, pois pretende, de qualquer
modo, que o nosso País seja menos in justo. O que
acontece no Brasil é a injustiça na dis tri bu i ção da renda, e a proposta tem o mérito justamente de diminuir
essa injustiça. Devemos inclusive buscar alguns argumentos, al gu mas ma ne i ras de mi ni mi zar os pro blemas, como o caso a que se referiu há pouco o Senador Paulo Har tung, que me re ce toda a nos sa so li da riedade: os casos de violência, os assassinatos, que
acontecem no Brasil em função do banditismo, o que
não pode mos to le rar de forma alguma.
Mas há uma série de acontecimentos que ocorrem em fun ção da po bre za, como mos tram os jor na is.
Em vários lugares do Brasil, é grande o número de
massacres, de assaltos. Então, afora os crimes violentos, praticados por profissionais, há muitos crimes
cometidos por aque les que não têm o que co mer, que
roubam por necessidade.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, acredito
que este projeto, se for bem aplicado, irá beneficiar
grande parte dos excluídos, dos injustiçados deste
País, e fará com que tenham condições de participar
da sociedade, para que não fiquem nas noites, nas
madrugadas, mu i tas ve zes usan do de me i os es cu sos
para sobreviver. Aí, sim, teremos condições de racionalizar algo neste País. Ainda não é a solução, mas é
o início para se encontrar uma saída. Para isso é necessário um fundo constitucional, que esteja inserido
no Orçamento. Apesar de haver dúvidas quanto à
apli ca ção des ses re cur sos, es pe ra mos que a dis tri bui ção ocor ra da for ma mais jus ta pos sí vel e que se destine aos que realmente pre cisam ser contemplados.
O projeto, em sua essência, merece os nossos
aplausos.
Eram essas as considerações, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He lena, para discutir a matéria.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi dente, Sr as e Srs. Senadores, para falar do combate à
po bre za no Bra sil se ria ne ces sá ria uma ou tra eli te política e econômica. Diante do quadro de miséria, hu milhação, sofrimento e desemprego que se apresen ta, falar de combate à pobreza num país que compro me te qua se 40% do seu PIB e qua se a me ta de de seu
Orçamento para pagar juros e serviços da dívida, fo mentando a orgia financeirainternacional, é algo, evi dentemente, que não pode ser sério. Deixam-nos
profundamente indignados o quadro de miséria e de
humilhação de mu i tos e o dis cur so de ma gó gi co de alguns poucos, espalhados pelas instituições, porque
sabemos que isso pode ser diferente, porque existe
um projeto alternativo para garantir o desenvolvimen to eco nô mi co, a di na mi za ção da eco no mia, a ge ra ção
de emprego e ren da e para minimizar os efeitos per ver sos da po bre za.
É evidente que isso fica para um outro país, em
que o comando político e econômico não se ajoelhe
covardemente diante do Fundo Monetário Internacio nal, em que o Congresso Nacional cumpra suas sim pló ri as obri ga ções constitucionais e impeça que a so berania na cional seja golpeada; um país que não te nha a ousadia de abrir mão de um patrimônio gigan tes co, como a Pe tro bras, ven den do uma par te pre ci osa dessa empresa por míseros e ridículos R$8 bi lhões, os quais não pagam sequer um único mês de
juros e serviços da dívida, para financiar a agiotagem
internacional.
Como falar em Fundo de Combate e Erradicação da Po bre za – que não che ga a R$4 bi lhões e, portanto, não representa nem R$4,00 por mês para cada
fa mí lia mi se rá vel deste País –, com os cortes que, na
semana passada, foram feitos justamente nos seto res essenciais, naqueles que desenvolvem ações
que efetivamente poderiam minimizar os efeitos da
pobreza?
Mais de R$800 milhões arrancados covardemente da saúde; mais de R$120 milhões arrancados
da educação; mais de R$54 milhões arrancados da
reforma agrária, mais de R$300 milhões arrancados
da Previdência: efetivamente, não existe o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza. Falar em Fundo
de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za é uma men ti ra
tão maldita, é pisar com tanta força nos corações dos
miseráveis deste País, que deveríamos dar-lhe outro
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nome, como várias vezes já sugeri. Ou inventamos
outro nome para esse projeto, ou cumprimos nossa
obrigação constitucional, fazendo com que as políticas sociais funcionem no Brasil.
Quando falo desse valor – ou da mentira, porque não são R$4 bi lhões –, sem pre me lem bro de um
momento primoroso no Senado: em poucos minutos,
Senador Paulo Hartung, aprovamos uma operação
de crédito de R$4 bilhões, que não poderiam sequer
ser convertidos em moeda corrente, portanto não poderiam ser transformados em real. O objetivo era deixar dólar em caixa, para financiar a agio tagem internacional, a orgia fi nan ce i ra, por tan to, a subserviência
desses que fazem com que o Brasil se ajoelhe covardemente perante as grandes nações. E qual era a
desculpa? A de que se tratava de uma operação de
crédito fantástica, fundamental para viabilizar a rede
de proteção social, que são justamente aquelas
ações e programas destinados à população mais pobre e miserável deste País.
Sr. Presidente, Sra s e Srs. Senadores, efetivamente, exercitamos apenas o que nos cabe. É claro
que ficamos indignados, quando alguns, arrogantemente, estufam o peito e falam em soberania nacional por causa de uma omelete na cabeça de um Ministro; ou falam em lei de segurança nacional, para
evitar enfrentar conflito agrário, mas não têm a coragem de se pronunciar, quando este País, este gigante, ajoelha-se, covardemente, diante da orgia financeira, do Fundo Monetário Interna ci o nal, ar ran can do
dinheiro, saqueando os cofres das áreas sociais. E
ainda dizemos que estamos cons ti tu in do o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Hartung.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Para dis cutir. Sem revisão do orador.) – O tema em pauta é o
Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, a de sigualdade social, a exclusão e a miséria em nosso
País. Por isso, achei por bem usar da pa la vra para divulgar um excelente trabalho, do conhecimento de
poucos, publicado pelo IBGE muito recentemente, o
qual tive oportunidade de ler nos últimos dias.
Trata-se da síntese dos indicadores sociais do
nosso País, um trabalho de fôlego, baseado na Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar – Pnad,
que seguramente ajudará os Parlamentares interessados na questão social bem como as Comissões
desta Casa a discutirem, com maior conhecimento e
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profundidade, o drama da desigualdade social em
nosso País – a desigualdade entre os que mu i to têm,
que são uma parcela muito insignificante da popula ção, e aqueles que nada ou qua se nada têm, que são
milhares de brasileiros; a desigualdade entre bran cos, ne gros e par dos; a de si gual da de en tre ho mens e
mulheres; as desigualdades que afetam a juventude
e aqueles que passaram dos 60 anos; as desigualda des regionais profundas, Sr. Presidente.
A média, no Brasil, não é boa, embora o seja
para nós, economistas. Esses números precisam ser
abertos, para se conhecer a mortalidade infantil em
Alagoas, na cidade de Vitória, onde moro, no Rio
Grande do Sul, e assim por diante. As diferenças são
muito significativas.
A im pres são que se tem, lendo-se cada folha ou
grá fi co des se do cu men to – um belíssimo trabalho do
IBGE, cujos diretores e técnicos quero pa ra be ni zar –,
é a de que vi a jar pelo Sul, pas sar pelo Su des te e Nordeste e chegar ao Norte do País é semelhante a sair
da Eu ro pa e ir para a Índia, em ter mos de in di ca do res
sociais.
Dessa forma, a tarefa do Parlamento, do Poder
Público, da so ciedade civil organizada é muito gran de, para podermos enfrentar esses enormes proble mas sociais, que nos envergonham – ainda vou à tri buna, na tarde de hoje, para falar sobre esse tema. E
nos envergonham, porque são desproporcionais com
o patamar de desenvolvimento econômico a que o
País chegou, que não nos agra da, é in su fi ci en te, mas
já poderia garantir um padrão de vida muito melhor à
população brasileira.
Por isso, uso da pa la vra e di vul go esse tra ba lho,
que, penso, servirá muito à Comissão de Assuntos
Sociais – até sugiro ao seu Presidente, Senador
Osmar Dias, que venhamos a debatê-lo – e às outras
Comissões que cuidam da área social em nossa
Casa.
É um quadro triste, de sofrimento agudo, do
qual seguramente políticas compensatórias não da rão conta. E a posição do PPS, que eu e o Senador
Roberto Freire de certa forma já expressamos na dis cus são des se pro je to, le van do em con ta, vol to a di zer,
que é importante que o Senado discuta esse assunto,
e muito mais importante que o Senado possa se de bruçar sobre esse problema, conhecê-lo na sua pro fundidade, no seu drama expresso, nas pouquíssi mas habitações ligadas à rede de saneamento, co nhecê-la no seu drama em re la ção à qualidade da habitação das famílias brasileiras, e assim por diante.

534

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Essa a comunicação que que ria fa zer, Sr. Pre sidente, dando uma contribuição a mais ao debate do
tema e, ao mesmo tempo, divulgando um trabalho,
que eu tenho certeza, que os Senadores que se interessam pela questão social no nosso País poderiam
se debruçar e ler. Alguns Senadores só che ga ram depois do meu pronunciamento, e eu queria repetir o
nome do trabalho que o IBGE acabou de divulgar:
Síntese dos Indicadores So ci a is do Nos so País.É um
passeio, não digo que agradável, um passeio sofrido,
mas necessário para quem tem vontade de sacudir
este País, colocar como agenda a questão social, e
fazer com que os brasileiros possam ter uma parte
desse desenvolvimento econômico que o País já alcançou. O País – alguém já dis se isso – é muito mais
pobre e desigual do que pouco desenvolvido. Essa é
a dura realidade. Tenho certeza que nós vamos ter
que mudar e aperfeiçoar a política social formulada
para atender aos pobres, mas que, muitas vezes, param nos segmentos mais abastados da sociedade.
Esse é um diagnóstico e uma contribuição importante. Senador Osmar Dias que se encontra presente, agora, quero su ge rir que os técnicos do IBGE
possam expor, na Comissão de Assuntos Sociais,
esse importante trabalho, que é um mapa da miséria
e da desigualdade do nosso País, mostrando brutais
diferenças en tre regiões do nos so País e den tro dessas próprias regiões.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, estamos na reta final da tramitação
do pro je to que che gou a em pol gar esta Casa e que foi
apresentado como Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza. À margem desse Fundo, criou-se uma
comissão especial para debater essa matéria.
Está sendo uma sessão morna e sem graça,
mas que, de certa forma, diz o que foi a votação da
matéria. Com todo o respeito a V. Exª, que teve um
entusiasmo tão grande na criação do projeto, e à Senadora Marina Silva, que concebeu a criação de uma
comissão, na qual nós nos movimentamos tanto, na
expectativa de que alguma coisa seria criada, estamos aqui votando, entre hoje e amanhã, o segundo
tur no de algo que sa be mos não ter ma i or sig ni fi ca do.
Sr. Presidente, não sei se o crime foi V. Exª ter
sido o autor, e sendo algo de iniciativa do Senador
Antonio Carlos Magalhães, não poderia progredir...
Imagine se ia dar certo criar-se um fun do que ia olhar
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com profundidade e erradicar a pobreza tendo como
autor o Senador Antonio Carlos Magalhães, não po dia ser. Não sei. O que sei é que impediram que esse
pro je to fos se adi an te. Estra nhas co in ci dên ci as es sas.
Qu an do vo ta mos esse pro je to no pri me i ro tur no,
daquela tribuna, dizia eu: Não vote uma emenda mi nha, que aumentava em R$10 bilhões o dinheiro do
Fundo. Dos R$40 bilhões do Fundo criado pelo Go verno para usar como ele bem entende, eu apresen tava a proposta de que 10% fos se des ti na do ao Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za. Mas isso é
um absurdo, não pode ser! O FEP é algo de básico, é
algo de fundamental, o Governo tem de aplicar onde
ele é abso lu ta men te ne ces sá rio! E perguntava eu se
há algo mais necessário, mais absolutamente neces sário do que o combate à pobreza?! Foi rejeitado.
Hoje, estamos no segundo turno, Sr. Presidente. Estamos vo tan do a criação de um Fundo que nasce morto, porque o Governo diz que não encontra di nheiro para aplicar na erra di ca ção da pobreza.
Votei hoje, no plenário da Comissão de Assuntos Econômicos, contra os US$8 bilhões tirados da
Petrobras para apli ca ção no fun do de pa ga men to dos
juros. Votei contra e não me arrependo. É um escân dalo evaporar o patrimônio da Petrobras num Fundo
que não tem fim. Mas os Parlamentares, os Deputados do Go ver no, que hoje, há uma hora, na Co mis são
de Assuntos Econômicos, votaram a favor de vender
o patrimônio da Petrobras para aplicar a verba no pa gamento da dívida externa, por que não colocaram
esse dinheiro no Fun do? Se ria, pelo me nos, uma matéria, teria, pelo menos, lógica, teria, pelo menos, sig nificado. Vamos pegar 8 bilhões da Petrobras, que
não são neces sá ri os – em tese, di zem eles – para garantir o patrimônio, ou seja, vamos vender o patrimô nio e aplicar o dinheiro no Fundo da Pobreza. Assim,
teria pelo menos uma destinação, teria pelo menos
um objetivo, teria pelo menos uma ra zão de ser. Agora, colocar esses 8 bilhões num fundo que não tem
fim, para pagar os juros da dí vi da, como vão fazer, é
uma demonstração de quem não tem o que fazer, Sr.
Presidente.
E quan do vejo como está a ses são hoje, Sr. Presi den te, V. Exª pre o cu pa do com seu au xi li ar, e é mu i to
importante, por que está co chi chan do, cada um co chichando alguma coisa, o Plenário vivendo um outro
ambiente, é porque a pobreza já passou, Sr. Presi den te. A po bre za já era. Esta mos aqui – é só V. Exª reparar, e gostaria que a câmara filmasse – cada dois
falando sobre um assunto. Todo assunto é mais im portante que a pobreza. Não tenho ne nhuma dúvida.
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Esta sessão, em que se tem que tentar falar um pouco mais alto para ser ouvido, esta sessão espelha a
sessão fúnebre do Projeto da Pobreza. Era uma vez
um cidadão da República, tido como muito valente,
que teve uma atitude mu i to co ra jo sa e falou em criar
um Fundo para combater a pobreza. Era uma vez
uma Senadora muito querida, humilde, ingênua, aspecto de santidade, que achou que, em cima do Senador, poderia criar uma comissão e empolgar o Senado para se criar um Fundo de Combate à Pobreza.
Era uma vez uma época de mo vi men ta ção es pe ta cular em que, lá no Se na do, si len ci a ram-se to das as vozes e todos deram-se as mãos, e dessa vez vai nascer algo de concreto. E era uma vez uma sessão
como esta, fúnebre, triste, cruel. E a pobreza ficará à
espera de uma outra expectativa, de um outro Antonio Carlos, com a mesma bravura, mas com mais
chance, de uma outra Senadora, com a mesma pureza, mas com mais graça. E nós, com um pouco mais
de espírito público, o que, lamentavelmente, falta
nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Quero dizer a V. Exª que este projeto, se os
Srs. Senadores o aprovarem amanhã, funcionará e
ajudará na erradicação da pobreza.
Posso garantir-lhe que esta Casa tem espírito
público e a prova de que o tem é o fato de V. Exª ser
Senador. V. Exª não seria membro de uma Casa que
não fizesse nada. Renunciaria,desistiria de seu mandato, tenho certeza.
Daí por que, esta Casa, para ser maior, os seus
membros devem exaltá-la.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a palavra o Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Para
as
discutir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sr
e Srs. Senadores, gostaria de confessar a minha perplexidade.
Pensei que, quando concluísse meu mandato, levaria para casa, entre ou trosmotivos de alegria e satisfação, o de ter contribuído, ainda que minimamente e
modestamente, para a solução deste grave problema,
que é a desigualdade e a pobreza no Brasil.
Verifico ago ra, pe los pro nun ci a men tos que ou vimos de Senadores destacados, homens e mulheres
dedicados com exação e com espírito público ao
cumprimento de seus mandatos, que o projeto é natimorto, que nada oferece e nada contribui para o enfrentamento de uma ques tão tão gra ve como a po breza no Brasil.
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Sempre disse, em todos os debates e discussões, que não tinha veleidade em imaginar que pro blema de tal gravidade iria resolver-se com a criação
do Fundo. O problema é complexo e tem vários as pec tos que evi den te men te não po dem ser en ca ra dos
apenas mediante a aprovação de um projeto como
este.
Sr. Presidente, V. Exª foi, acertadamente, o autor da iniciativa de criação do Fundo. Quero dizer-lhe
que tive o cuidado de manter diálogos intermináveis
com autoridades do Poder Executivo, com os ilustres
Srs. Se na do res, dos qua is que ro sem pre men ci o nar o
Senador Eduardo Suplicy, por sua obstinação em re lação à matéria. O Senador Suplicy pedia a atenção
do Presidente, que, segundo S. Exª, vive mu i to fi xa do
nos debates do Senado, o que é um sinal de que em presta a nossos trabalhos uma importância muito
grande. O nobre Senador não nos deu o privilégio de
nos acom pa nhar, quan do es ti ve mos, a Se na do ra Marina Silva, o Senador Casildo Maldaner, o Deputado
Roberto Brant e eu, por mais de uma hora, na Biblio te ca do Pa lá cio da Alvo ra da, com o Pre si den te da República.
O Presidente debateu, discutiu, argumentou,
ouviu. Não podemos di zer que Sua Excelência seja
insensível à questão.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Logo mais, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É a
respeito desse ponto.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Logo mais, Se na dor Edu ar do Suplicy. Tenha paciên cia. Aguarde um pouco.
O Sr. Eduardo Su plicy (Bloco/PT – SP) – É que
V. Exª fez uma referência agora como se não se lem brasse de que o Presidente, explicitamente, deixou
de me convidar. Ao contrário, deu orientação para
que estivessem pre sen tes ape nas V. Exª, o De pu ta do
Roberto Brant, o Senador Ma gui to Vi le la e a Senado ra Marina Silva. Explicitamente, tanto eu como o Se nador Pedro Simon, que havíamos proposto o diálo go, juntamente com o Senador Maguito Vi le la, não fomos convidados, assim como não o foram outros
mem bros da Co mis são Mis ta. Eu te ria ido e di a lo ga do
com o Presidente a res pe i to do as sun to e a res pe i to...
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – A
escolha foi ins ti tu ci o nal. O Se na dor Ma gui to Vi le la era
Presidente, a Senadora Marina Silva, a vice-Presidente, e eu, o Relator. Mas, se V. Exª e o Se -
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nador Pedro Simon houvessem comparecido, certamente teriam sido muito bem recebidos pelo Presidente, que pode ter ou tros de fe i tos, mas é um ho mem
muito educado, cordial, e os teria recebido com grande fidalguia.
O que quero dizer é que não sei se, com relação
ao nosso esforço, o Presidente Anto nio Car los Ma galhães resolveu, antes de me conceder a palavra...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Senador Pedro Simon, o assunto é muito
grave. V. Exª está ao telefone. Pediria a sua atenção
para o Relator.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Pois
bem. O Presidente Antonio Carlos Magalhães logo
disse que a iniciativa e o projeto que daqui saírem
para exame na Câmara dos Deputados não podem
ser des me re ci dos. Gos ta ria que hou ves se mu i to mais
valor, muito mais recursos e que fosse muito mais
abrangente.
To da via, nós te mos uma li mi ta ção de or dem material. Muitas vezes, tenho lido na imprensa críticas
so bre os que se opõem à vin cu la ção de re cur sos. Ainda ontem, a coluna Painel da Folha de S.Paulo mencionava o meu nome, relacionando-o à vinculação de
recursos. É preciso que se diga que os recursos do
Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za são novos, são recursos adicionais, que estão sendo gerados em função do processo de privatização, da alienação de em pre sas de pro pri e da de da União. Por outro lado, o debate na Câmara dos Deputados, a realidade, poderá contribuir para que o Fundo tenha suas
receitas ampliadas.
Não estou aqui atrás de marcar posição; estou
aqui atrás de produzir, efetivamente, medidas que
pos sam con tri bu ir para ate nu ar o qua dro, ra zão de ter
oferecido o meu pa re cer fa vo rá vel nos ter mos em que
o projeto está baseado.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Se na dor Lúcio Alcân ta ra, V. Exª me permite um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Senador Pedro Simon, entre o microfone e o celular, V.
Exª vai fazer uma opção.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Quero dizer,
em primeiro lugar, que eu respeito muito V. Exª e que
não penso, em nenhum minuto, que se deva a V. Exª
algum equívoco com relação a não encontrarmos a
solução. Lamen to que o Go ver no en tre gou V. Exª nas
garras do Ministro da Fazenda. O Governo tinha que
ter tido a sensibilidade de co locar outros Ministros
junto com V. Exª para estudar a so lu ção. O Governo
ti nha que ter tido a sensibilidade de co lo car mais gen-
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te junto a V. Exª para encontrar a solução. Mas o Ma lan? Ain da mais na sua fase de três meses atrás. Tal vez o Malan agora. Quem sabe V. Exª não procura
agora, na última hora, o Sr. Malan? Porque agora ele
está na fase do amor, da paz e da pobreza. Pode ser
que agora ele encontre a solução. Eu e o Senador
Eduardo Suplicy, em um jantar no Pa lá cio da Alvo rada, fizemos a proposta ao Presidente para que ouvis se os membros da Comissão. Sua Excelência disse:
“Acho muito bom. Acho muito interessante. E vou ou vir”. Lamentavelmente, quando tomamos conheci mento de que a reunião iria se realizar, soubemos
que se tratava de uma reunião fechada. Nem eu nem
o Senador Eduardo Suplicy havíamos sido convida dos. Gostaríamos de ter estado presentes, para dizer
algumas verdades. V. Exª fez seu papel; o Governo
não. Ain da ago ra, Se na dor, hoje, às 14 ho ras e 30 minutos, na Comissão de Assuntos Econômicos, resol veram liberar R$8 milhões. Resolveram vender a Pe trobras, para colocar no fundo sem fim dos juros da
dí vi da. A quantia seria muito bem-vinda. Se V. Exª ti ver um rasgo de bravura e confiança no Presidente,
ainda é possível fazer com que esses R$8 milhões
se jam em pre ga dos no Fun do de Com ba te e Erra di cação da Po bre za. La men ta vel men te, não te mos sa í da.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Senador Pedro Simon, V. Exª e o Senador Eduardo Su plicy sugeriram ao Presidente que ouvisse a Comis são. Se pudessem ter estado presentes, certamente
teriam contribuído muito para o debate que se travou.
Já não digo por mim, mas a Senadora Ma ri na Sil va, o
Deputado Roberto Brant e o Senador Maguito Vilela
certamente terão sido intérpretes bem fiéis do pensa mento de V. Exªs.
Aproveito, Sr. Presidente, este debate para fazer men ção a um tra ba lho di vul ga do pelo jor nalFolha
de S.Paulo, de segunda-feira, sob o tí tu lo: Subir na
vida fica mais difícil nos anos 90. Essa matéria se ba seia num trabalho feito por uma pesquisadora, a de mógrafa Flávia Cristina Drumond, do Centro de De senvolvimento e Planejamento Regional da Universi da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is, que fez um es tu do sobre a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio do
IBGE, de 1988 e de 1996, e verificou que a mobilida de social, ou seja, a possibilidade de ascensão social
no Brasil diminuiu nos úl ti mos anos, quer di zer, a possibilidade de que os nossos filhos te nham uma vida
me lhor do que a que te mos está di mi nu in do.
Em cada dez pessoas, nas pes qui sas fe i tas nas
cinco regiões me tro po li ta nas, em 1988, seis me lho raram de vida, três se man ti ve ram no mes mo pa ta mar e
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uma piorava; em 1996, de dez pessoas, cinco melhora ram, três se man ti ve ram no mes mo pa ta mar e duas
pioraram.
O Estado do Rio Grande do Sul é justamente o
que mostra o maior agravamento dessa situação, lá,
comparando-se o ano de 1996 com o de 1988, a elite
gaúcha reduziu em 42%. Houve, portanto, um agravamento das condições econômicas, das condições
de vida dessa população no Rio Grande do Sul e,
num percentual menor, o mesmo ocorreu no Rio de
Janeiro. Isso só mostra a urgência e a necessidade
que temos de deliberar sobre essa questão.
Quando fui escolhido Relator dessa matéria,
pensei que tramitaria nes ta Casa com mu i ta ra pi dez.
Não me lem bro ago ra se a ini ci a ti va do Se na dor Antonio Carlos Magalhães é de setembro ou de outubro
do ano passado e, no entanto, não conseguimos votar a matéria e ainda vamos concluir sua votação
amanhã. Se essa emenda constitucional vier a ser
aprovada pela Câmara dos Deputados e for promulgada, teremos que elaborar uma lei complementar.
Embora cada um marque sua posição, a diferença de pontos de vista e de conceitos, apelo para
que possamos aprovar esta matéria o mais rápido
possível, a fim de que tenhamos um instrumento em
tor no do qual pos sa mos con ti nu ar dis cu tin do o as sunto e lutando para melhorá-lo e aperfeiçoá-lo. Negar o
projeto, simplesmente não reconhecendo nele nenhum mérito, parece-me uma atitude niilista, pouco
construtiva. Se o projeto está longe do ideal que desejamos, certamente representa um passo, um avanço; e é justamente do esforço do tra ba lho de senadoras e se na do res atu an tes, res pon sá ve is e com pro metidos com essas causas que ampliaremos o instrumento de combate à pobreza no Brasil. O Senador
Pedro Simon citou, com brilhantismo e ironia, o caso
do Mi nis tro Pe dro Ma lan, que se ria um ne o con ver so à
sensibilidade pela questão social. Espero que S. Exª
nos ajude ainda mais nessa questão de combate à
pobreza.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Quero apenas dizer a V. Exª que a imprensa toda está noticiando que há uma reviravolta da maior importância, do
ma i or sig ni fi ca do no dis cur so do Mi nis tro Ma lan. O Ministro Malan ultimamente vem dando importância ao
problema da fome e das enormes injustiças sociais
que o Brasil vive hoje. Há pessoas, de má-fé – o que
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não acre di to, pen so ser um exa ge ro – de que já é uma
nova plataforma de candidato à Presidência. Não
acredito, penso que S. Exª está sentindo, efetivamen te, o problema social. Talvez hoje, ao contrário do
mês passado, se fôssemos falar com S. Exª, talvez
encontrasse uma fórmula... Creio que S. Exª concor de que os oito milhões da Petrobrás sejam utilizados
no Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Espe ro que ama nhã pos sa mos apro var essa ma té ria,
que ela vá ao exame da Câmara para que delibere
aperfeiçoando e melhorando, para que possamos ter
brevemente esse instrumento para combater essa
que é uma das maiores chagas do Brasil: a enorme
dimensão que a pobreza tem ainda no nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aprovei to a oportunidade desta última sessão de discussão
desta matéria – ou penúltima, como diz o Senador
Eduardo Suplicy -, para registrar a nossa posição em
relação a tema tão candente em um País com tantas
distorções e injustiças sociais como o nosso.
É evidente que todos nós entendemos que o
mérito principal da proposta do Senador Anto nio Carlos Ma ga lhães, Pre si den te des ta Casa, foi es ti mu lar o
debate, aprofundar a inves ti ga ção e buscar alternati vas para o combate à pobreza neste País.
Nin guém, em mo men to al gum, afir mou ser esse
Fun do de Com ba te à Po bre za a pa na céia ca paz de liqui dar, por si só, a miséria em nosso País. Mas, sem
dúvida, ensejou estudos, pesquisas, debates que,
por certo, enriqueceram esse arsenal de propostas
que visam diminuir as injustiças sociais no Bra sil, propor ci o nan do uma me lhor qua li da de de vida aos bra sileiros.
É claro, todos nós sabemos, que o combate à
pobreza passa por reformas estruturais: reforma do
modelo e do Esta do. Pas sa por uma reforma tributária, que é precioso instrumento de distribuição de ri que za, uma re for ma tri bu tá ria progressiva que possa
realmente estabelecer a justiça fiscal e permitir a dis tribuição de renda. A reforma agrária, que, sem dúvi da, é outro mecanismo indispensável a ser utilizado
com eficácia no combate à pobreza, especialmente
no campo; e, evidentemente, o modelo econômico,
porque, sem a retomada do desenvolvimento econô mico para todos, com geração de emprego e justiça
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social, não reduziremos as mazelas pro vocadas por
esse estado de injustiça social no País.
Portanto, Sr. Presidente, esta iniciativa, liderada
por V. Exª, vai permitir ao Governo novos mecanismos para uma ação governamental suplementar de
combate à pobreza, sem a pretensão da solução das
causas que produzem a miséria no País, mas certamente com os objetivos salutares de reduzir o sofrimento de uma camada extremamente sacrificada da
população brasileira.
Creio que poderíamos sintetizar a ação em favor de uma melhor distribuição de renda no País com
a afir ma ti va de que é pre ci so or ga ni zar esta Na ção. O
Brasil é um País tremendamente desorganizado e,
sem dúvida, residem na desorganização do nosso
País os grandes problemas econômicos e sociais.
Qu an do o País, du ran te mu i tos anos, per mi tiu essa irresponsabilidadeno gerenciamento das contas públicas, apro fun dou a po bre za e a mi sé ria. Qu an do o Governo tomou a iniciativa de enviar ao Congresso um
projeto de lei de responsabilidade fiscal, polêmico e
com de fi ciên ci as, ele deu o primeiro pas so na di re ção
de frear a irresponsabilidade que promove o crescimento assustador da dívida pública e que leva o Governo a atitudes como as de hoje, em que se vendem
ações da Petrobrás sem se levar em conta a necessidade de uma visão estratégica de futuro, em favor de
reduzir alguns milhões de dólares da dívida pública
brasileira. Evidentemente, são valores insignificantes
diante do gigantismo assustador da dívida deste
País.
Portanto, Sr. Presidente, reduzir a miséria e a
po bre za no Bra sil é ad mi nis trar de for ma mais com petente e eficaz a dívida pública.
Esse registro é apenas para nos posicionarmos
fa vo ra vel men te a essa pro pos ta. Se ela – re pi to -, não
so lu ci o na o pro ble ma, re duz as di fi cul da des de mi lhares de brasileiros sofridos e, por conseqüência, reduz
injustiças sociais dramaticamente perversas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Con ti nua em dis cus são a Pro pos ta de Emenda à Constituição n.º 67, de 1999. (Pausa.)
Não ha ven do mais quem que i ra dis cu tir, a ma téria constará da Ordem do Dia da sessão de li be ra ti va
ordinária de amanhã, para prosseguimento da discussão e votação da matéria.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Tem a palavra V. Exª.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
eu gos ta ria de cha mar a atenção de V. Exª, como Presidente do Congresso Nacional, para um fato grave
que acredito seja de grande responsabilidade: no art.
6º de sua nova mensagem sobre a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, o Governo Federal, na responsabili dade do Ministro do Planejamento, cortou o item que
mencionava: “...devendo a correspondente execução
orçamentária e financeira ser totalmente registrada
no Siafi” – Sistema Integrado de Administração Fi nanceira da União”.
O Ministro Mar tus Ta va res jus ti fi cou, em ma té ria
publicada pela Folha de S.Paulo no domingo, que
isso não se ria mais pre ci so, por que ago ra, pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, bimestralmente o Governo
tem que mostrar todas as suas despesas e relatórios
– isso, no papel.
Ora, Sr. Presidente, se isso significa que o Governo Fernando Henrique Cardoso está querendo
cortar o acesso dos Deputados Federais e dos Sena do res ao co nhe ci men to da exe cu ção or ça men tá ria no
Siafi, o caso é extremamente grave.
Eu gostaria de recordar que o Siafi foi iniciativa
do Ministro Dilson Domingos Funaro no Governo
José Sarney, e passou a ser acessado pelos Parla mentares no início do Governo Fernando Collor de
Mello, em 1991, por solicitação nossa, facilitando o
importante papel de fiscalização exercido por nós,
Senadores e Deputados. Quando foram divulgados
al guns gas tos, seja da LBA, do Pa lá cio do Pla nal to ou
do Palácio do Alvorada, o Presidente Fernando Col lor, por iniciativa de um de seus principais auxiliares,
cortou aquele acesso. Por 100 dias, ressaltamos, se manalmente, a importância do restabelecimento do
acesso. Foi então que o Presidente do Senado, Mauro Benevides, falou sobre a questão com o então Mi nistro da Fa zen da, Mar cí lio Mar ques Mo re i ra, que estava em Tóquio. O Sena dor con ver sou com o Ministro
às 8 da manhã, argumentando que aquilo não era
possível, não era admissível. Finalmente, foi restabe lecido o acesso, após 100 dias.
Sr. Presidente, o Siafi permanece aberto a consultas, mas eu gostaria de alertar para o fato de que
isso pode ser um si nal de que o Go ver no que i ra cor tar
o aces so ao Sis te ma, pelo qual os De pu ta dos e Se nado res po dem ve ri fi car os gas tos de qual quer ór gão do
Governo Federal. É isso que dá transparência! É um
instrumento notável para que nós, Parlamentares,
pos sa mos exer cer nos sa fun ção cons ti tu ci o nal de fiscalizar os atos do Executivo. Como isso se refere às
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prerrogativas do Congresso Nacional, eu gostaria
que V. Exª estivesse atento e que pudesse dialogar
com o Ministro Martus Tavares, dizendo da importância de não termos cortado o acesso. Esse assunto foi
objeto de artigo da jornalista Maria Cristina Fernandes, publicado no Jornal Valor de sexta-feira última,
como também de Denise Madueno, na Folha de
S.Paulo de domingo, e possivelmente de outros ór gãos de imprensa que estão aten tos a essa prer ro gativa.
Por isso, faço a recomendação a V. Exª nesse
sentido, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Agradeço a atenção de V. Exª ao assunto. A
Mesa terá a mes ma aten ção jun to ao Po der Exe cu ti vo
para que isso não aconteça.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 3:
Terceiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ademir Andrade, que al tera o art. 101 da Constituição Fe deral e dá
outras providências (alternância de nomeações entre pessoas do sexo masculino ou
feminino para Ministro do Supremo Tribunal
Federal), tendo
Parecer sob nº 575, de 1999, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Lúcio Alcântara, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação,
que apresenta, com votos contrários dos
Senadores Álvaro Dias e Iris Rezende.
Transcorre hoje a terceira sessão de discussão
em conjunto, da proposta e da emenda.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a matéria
constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de amanhã, para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 4:
Terceiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 63, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ra mez Tebet, que dá nova
redação ao inciso II e à alínea “b” do inciso
III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal
(aposentadoria baseada em parâmetros etários), tendo
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Parecer sob nº 293, de 2000, da Comis são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que
apresenta, com abstenções dos Senadores
Lúcio Alcântara e Roberto Freire.
Transcorre hoje a terceira sessão de discussão
em conjunto da proposta e das emendas.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a matéria
constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa or dinária de amanhã, para prosseguimento da discus são.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 172, de 1999 (nº
10/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Cultura de Porto Novo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Além Paraíba,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do
Parecer favorável, sob nº 899, de
1999, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Francelino Pereira, com abstenção
do Senador Ge ral do Cân di do.
Em discussão o projeto em turno único.
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cerro a discussão.
Em votação.
a
As Sr s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com voto contrário do PT, com exceção do Senador Tião Viana.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto ra, oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto
Legislativo n.º 172, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 528, DE 2000
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 172, de 1999 (nº 10, de 1999,
na Câmara dos Deputados).
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A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 172, de 1999 (nº
10, de 1999, na Câmara dos De pu ta dos), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Cultura de
Porto Novo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia na ci da de de Além Pa ra íba, Estado de Minas Gerais.
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de maio de
2000 – Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Geral do Melo, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Mar lu ce Pinto.
ANEXO AO PARECER Nº 528, DE 2000
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Inter no, pro mul go o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000
Aprova o ato que renova a concessão
de “Rádio Cultura de Porto Novo Ltda.,”
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Além Paraíba,
Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato que se refere o Decreto s/nº, de 22 de setembro de 1997, que renova por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão de “Rádio Cultura de Porto Novo Ltda.,” para
explorar, sem direto de exclusividade serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci dade de
Além Paraíba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos Magalhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
a
As Sr s e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 185, de 1999 (nº
37/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão do
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Sistema Clube de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda curta na cidade de Ribeirão Preto,
Esta do de São Pa u lo, ten do
Parecer favorável, sob nº 904, de
1999, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Romeu Tuma, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto em turno único.
Não havendo mais quem peça a palavra, en cerro a discussão.
Em votação.
a

As Sr s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com voto contrário do PT, salvo o
Senador Tião Viana.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto ra, oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto
Legislativo n.º 185, de 1999, que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocí nio.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 529, DE 2000
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 185, de 1999 (nº 37, de 1999,
na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação fi nal
do Projeto de Decreto Le gislativo nº 185, de 1999 (nº
37, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão do Sistema Clube de
Comunicação Ltda., para ex plo rar ser vi ço de radiodi fusão sonora em onda curta na cidade de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de maio de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Geral do Melo, Re la tor –Ca sil do Mal da ner – Mar lu ce Pinto.
ANEXO AO PARECER Nº 529, DE 2000
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se-
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guinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000
Aprova o ato que renova a concessão
de “Sistema Clube de Comunicação Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda curta na cidade de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De creto s/nº, de 4 de fevereiro de 1993, a concessão de
“Sistema Clube de Comunicação Ltda.,” para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda curta na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 245, de 1999 (nº
141/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fun dação Educacional do Município de Assis
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Assis, Esta do de São Pa u lo, ten do
Parecer favorável, sob nº 442, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Antero Paes de Barros, com abs tenções dos Senadores Geraldo Cândido e
Jefferson Peres.
Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u 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.)
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Aprovado, com voto contrário do PT, à exceção
do Senador Tião Viana.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto Le gislativo n.º 245, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 530, DE 2000
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 245, de 1999 (nº 141, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação fi nal
do Projeto de Decreto Le gislativo nº 245, de 1999 (nº
141, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fundação Educaci onal do Município de Assis para executar serviço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci dade de Assis, Estado de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de maio de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Geraldo Melo, Relator – Casildo Maldaner – Marluce
Pinto.
ANEXO AO PARECER Nº 530, DE 2000
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000
Aprova o ato que outorga permissão a
“Fundação Edu cacional do Município de
Assis” para exe cu tar ser vi ço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade
de Assis, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se re fe re a Por taria nº 316, de 21 de dezembro de 1998, que outorga
permissão a “Fundação Educacional do Município de
Assis” para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre qüência modulada, com fins exclusivamente educati vos, na cidade de Assis, Estado de São Paulo.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Item 8:
Votação, em turno único, do Requerimento nº 241, de 2000, de autoria do Senador Moreira Mendes, solicitando a retirada,
em caráter definitivo, do Projeto de Lei do
Senado nº 621, de 1999, de sua autoria.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 287, DE 2000
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos regimentais a re tirada do
Requerimento nº 241, de 2000, de minha autoria.
Sala das Ses sões, 23 de maio de 2000, – Moreira Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Em votação o requerimento.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A ma té ria vol ta à Co mis são de Assun tos Eco nômicos em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem
do Dia.
Sobre a mesa, requerimento de urgência que
será lido...
A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
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dente, antes da leitura do requerimento de urgência,
questiono V. Exª sobre o requerimento que apresen tei.
Esse projeto trata de uma operação de crédito
que ain da não foi ana li sa da pela Co mis são de Assuntos, e apresentei um requerimento so licitando a sua
apreciação pela Comissão de Assuntos Sociais.
Como tem sido uma prática da Mesa sempre
possibilitar a aná li se des ses requerimentos e da ma téria nas comissões antes da votação do requerimen to de urgência, solicito um parecer de V. Exª sobre o
fato.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Informa o Secretário da Mesa, que esse re querimento será votado juntamente com a matéria.
Antes da matéria, será votado o requerimento, como
uma preliminar. Sendo aprovado, irá para a Comis são de Assuntos Sociais. Fora daí, ele sendo rejeita do, o Plenário votaria a matéria.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Está bom. Vou encaminhar contrário ao requerimen to de urgência, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – So bre a mesa, re que ri men to de ur gên cia que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 288, DE 2000
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para Mensagem nº
99, de 2000
Sala das Sessões 23 de maio de 2000, – José
Roberto Arruda – Jader Barbalho – Romero Jucá –
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Em vo ta ção o requerimento.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE(Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Concedo a palavra à Senadora Heloisa Helena.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar. Sem revisão da ora do ra.) – Sr. Presi den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma vez, es ta remos votando um requerimento de urgência para uma
daquelas fra u des de ope ra ção de cré di to, cujo di nhe iro vem su pos ta men te para o Bra sil, não pode se quer
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ser transformado em moeda corrente, simplesmente
para haver dólar em caixa para o pagamento dos juros e ser vi ços da dí vi da, por tan to, para ga ran tir a agiotagem internacional.
Então, é exa ta men te por isso que nós, do Blo co,
votamos contra o requerimento de urgência, até porque ele sequer foi analisado na Comissão de Assuntos Econômicos, quando deveria, por tratar de questões da Previdência, o que, inclusive, possibilitaria
sua ida à Comissão de Assuntos Sociais.
Sei que é regimental a apresentação do requerimento de urgência para a matéria antes de sua aprova ção na co mis são, mas por tra tar de ma té ria tão grave – até porque aqui já foi votada outra operação de
crédito dessa forma –, referindo-se a dinheiro que supostamente en tra rá no Bra sil, mas que não vai en trar.
Pelo que sei, apesar da vontade do Go ver no Fe de ral,
a nossa moeda ainda não é o dólar.
Como são mais US$500 mi lhões que se quer podem ser convertidos em reais, simplesmente serão
dólares que ficarão em caixa a fim de continuar financiando a agio tagem internacional, votamos contra o
requerimento de urgência, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Apenas informo a V. Exª que, se o requerimento for
aprovado, a matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. E só poderá vir a plenário com parecer.
Em votação o Requerimento nº 288, de 2000.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Passa-se à apreciação do Requerimento nº 283, de
2000, lido no Expediente, de autoria do Se nadorFreitas
Neto e outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo
destinado aos oradores da hora do Expediente da sessão do dia 14 de junho seja dedicado a reverenciar a
me mó ria do jor na lis ta Car los Cas tel lo Bran co, que completaria dez anos de morto nessa data.
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 Ma galhães) – Volta-se à lista de oradores.
Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta tarde, farei
dois registros extremamente importantes.
O primeiro deles diz respeito ao anúncio, por
parte do Ministro dos Trans por tes, Eli seu Padilha, de
que o Governo estuda, e dentro em breve anunciará,
taxas e condições especiais para a reativação e o re forço da atuação da indústria naval brasileira. Para
nós que temos nos ba ti do por isso ao lon go dos anos,
sem dúvida nenhuma, esse anúncio é extremamente
importante para a economia do nosso País. O Minis tro Eliseu Padilha fez esse registro em solenidade no
Rio de Janeiro, um evento da Petrobras.
Com a imen sa cos ta e gran des ba ci as flu vi a is, em
especial na mi nha re gião da Ama zô nia, o for ta le ci men to
da indústria naval e, conseqüentemente, do transporte
fluvial e marítimo de carga e de passageiros, teremos
condição de implementar ações extremamente impor tantes para o desenvolvimento do País, inclusive do
ecoturismo na Amazônia e no Centro-Oeste.
Portanto, quero aqui aplaudir e registrar essa
proposição e esse encaminhamento do Ministério dos
Transportes, que, como eu disse, não apenas estuda
novas taxas e prazos de empréstimo para a reativa ção do se tor na val mas tam bém já dis cu te na Câ ma ra
dos De pu ta dos a cons ti tu i ção da Agên cia Na ci o nal de
Transportes Marítimos, que, efetivamente, definirá e
implementará uma nova política para o setor.
Um outro registro, Sr. Presidente, diz respeito à
determinação da Caixa Econômica Fe de ral, que de fi niu
pro gra ma e ação de modo que, ain da nes te pri me i ro semes tre, os ex tra tos do Fun do de Ga ran tia por Tem po de
Serviço estarão disponíveis nos sites da Internet, para
que os de ten to res de con tas pos sam acom pa nhar o de sem pe nho de seu Fun do de Ga ran tia. Essa me di da, extremamente democrática e transparente, proporcionou
à Caixa Econômica aperfeiçoar o processo de fiscalização e acompanhamento do FGTS.
Parabenizo a Direção da Caixa pelo importante
procedimento que possi bi li ta rá a mi lha res de de ten tores de contas acompanhar pari passu o desenvolvimento de suas contas.
Eram as comunicações que gostaria de fazer
esta tarde.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/ PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi dente, preciso de um esclarecimento.
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O requerimento de urgênciavotado há pouco diz
respeito a matéria ainda não apreciada pela Comissão
de Assuntos Econômicos. Não recebi qualquer convocação para a reunião, amanhã, da Comissão.
O Regimento Interno diz que, sendo o requerimento apro va do, a ma té ria ob je to da ur gên cia en tra rá
na pauta da segunda sessão subseqüente.
O requerimento foi aprovado. No entanto, se a
Comissão não apreciar a matéria, ela não será incluída na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Entrará, se hou ver pa re cer da Comissão.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/ PT –
SE) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a palavra o Se na dor Pa u lo Hartung, por
cessão do Senador Roberto Freire.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Pronuncia o seguin te dis cur so. Sem revisão do orador.) – Sr.
as
s
Presidente, Sr e Sr Senadores, o IBGE divulgou recentemente um importante documento sobre os indicadores sociais do País. Trata-se, na minha opinião,
de valioso estudo, detalhado, rico em informações,
com análises, gráficos e cartogramas que abordam
temas como aspectos demográficos, saúde, educação, trabalho e renda, crianças, adolescentes, jovens, idosos, famílias e desigualdades raciais, revelando novos aspectos da dinâmica soci al bra si le i ra.
Intitulada Síntese de Indicadores Sociais – 1999,
a publicação tem como principal fonte a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizada em 1998. A
PNAD foi criada em 1967 no intuito de pro du zir in for mações básicas para estudos do desenvolvimento socioeconômico do País. Creio que esse documento poderá
enriquecer consideravelmente os trabalhos das Comissões desta Casa, sobretudo aqueles voltados para as
questões sociais e deve representar um excelente instru men to de apo io a po lí ti cas ur gen tes e ne ces sá ri as de
minimização das nossas desigualdades.
Nas palavras da Diretora de Pesquisas do IBGE,
Maria Martha Malard Ma yer, “a pu bli ca ção dá con ti nu ida de à pro du ção e à sis te ma ti za ção de re le van tes es tatísticas sociais e demográficas atualizadas e desagregadas para as unidades da federação e regiões metropolitanas”. O que considero muito importante.
Ao mesmo tempo em que a publicação é primorosa, ela é preocupante, pois traz à tona um quadro
social incompatível com o nosso nível de de sen vol vimento econômico. A nossa economia, que cresceu
significativamente nos últimos 40 anos, busca uma
posição favorável de competitividade internacional.
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Mas, socialmente, vemos o reverso dessa situação,
com brutais e injustificáveis relações de desigualda des em todas as esferas: entre homens e mulheres,
raças, regiões, pessoas de faixas etá rias diferentes,
padrões de vida e tantas outras.
No capítulo Aspectos Demográficos, o documento re ve la que os anos 90 man ti ve ram um in cre mento demográfico da ordem de 1,3%, contrariando expec tativas de que haveria no País uma explosão demográfica com base no crescimento populacional de 3% ao
ano, que eram registrados nas décadas de 50 e 60.
Hoje temos, se gun do as es ti ma ti vas do IBGE, uma população de 167,7 milhões, seguindo numa taxa anual
estimada de crescimento demográfico declinante, chegando a 1,1% em 2010 e 0,8% em 2020.
O Brasil caminha para se tornar um país de idosos, a exemplo do que já ocorre em alguns países da
Eu ro pa que já atingiram valores bem abaixo dos níveis
cha ma dos de re po si ção na tu ral, que é de dois fi lhos por
mu lher. Na ma i o ria das si tu a ções, es ses ní ve is eu ro peus já oscilam entre 1,3 e 1,6. No Brasil, em 1998, os ní veis estimados de fecundidade foram da ordem de 2,4
filhos por mulher, quando, nas décadas de 60 e 70,
eram de 6 filhos por mulher, revelando um acelerado
declínio da fecundidade no País. Na amostragem, o Rio
de Janeiro foi, em 1998, o único Estado com nível total
de reposição abaixo do padrão, com 1,94 filho por mu lher.
Quanto à mortalidade, atingiu um patamar um
pouco mais baixo e estável no Brasil, revelando uma
fase de transição em que a mortalidade na infância
vem caindo – é importante situar isso – e a estrutura
etária vem gradualmente envelhecendo. Em relação
à esperança de vida, houve ganhos, que não foram
maiores de vido ao efeito inverso ocasionado por um
fato so ci al que pre o cu pa a to dos: a in ci dên cia da mortalidade por causas ditas externas, especialmente os
homicídios e acidentes de trânsito, sobretudo entre
os jovens do sexo masculino. Em 1998, a média de
vida era de 68,1 anos con tra 62 anos em 1980. Embora apresentando uma elevação nos indicadores naci onais, as diferenças re gi o na is são graves: enquanto
na Região Sul a expectativa é de 70,6 anos, no Nor deste cai para 65,1, o que exemplifica a disparidade
regional nas condições de vida da população. A dis tância em relação às regiões mais ricas do Planeta é
ainda ma i or, já que na Amé ri ca do Nor te a ex pec ta ti va
de vida é de 77 anos, e na Europa é de 73 anos.
As mulheres continuam apresentando uma ex pectativa de vida melhor que a dos homens. Enquan to em 1980 a diferença era de 5 anos de expectativa
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em re la ção aos ho mens, em 1998, su biu para 7 anos.
Esse fenômeno é registrado em todos os Estados,
sendo, no entanto, maiores as diferenças na Região
Sudeste, onde ela chega a 11 anos.
A população de idosos, ou seja, de pessoas com
mais de 60 anos, que para este ano está estimada em
13,2 mi lhões de pes so as, re pre sen tan do 7,8% da po pulação nacional, chegará, em um prazo muito pequeno,
em 2025, a um total de 30,3 milhões de brasileiros.
Penso que isso traz toda uma reflexão em relação
ao nosso presente e ao nosso futuro muito próximo.
O documento apresenta também relevantes aspectos sobre a saúde da nossa população. A queda da
taxa de mor ta li da de in fan til, um bom in di ca dor das con dições de saúdeda população, vem caindo desde o início
da década de 90, atingindo, em 1998, aproximadamente
36 óbi tos por mil nas ci men tos. Isso de mons tra que o que
avan ça mos ain da é pou co e o que ha via an te ri or men te a
esse quadro era absolutamente inconcebível.
Estamos longe – convém ressaltar – do percentual atingido pelos países mais ricos. Enquanto nestes a taxa de mortalidade de menores de 5 anos, em
1997, variava de 4 a 8 mortes por mil nascimentos,
nos sos ín di ces de mor ta li da de in fan til, que co lo cam o
Brasil atrás de 104 países e variam de 71,9 mortes
em Alagoas até 19,4 no Rio Grande do Sul, demonstram que, muitas vezes, a apresentação das famosas
“médias” no Brasil não explicitam o gravíssimo proble ma que há em de ter mi na das re giões pou co de senvolvidas do nosso País. E o acesso desigual aos serviços e recursos, principalmente a renda, mais a ausência de saneamento básico e a precariedade do
atendimento dos serviços específicos da mulher e da
criança são, seguramente, os fatores re levantes que
ajudam a explicar a persistência localizada de elevados níveis de mortalidade infantil, principalmente na
região nordestina. Lá, há 58 óbi tos de me no res de um
ano por mil nascidos vi vos. To me mos o número que
citei anteriormente, a fim de que não per ca mos o ra ciocínio: o Brasil chegou a 36 óbitos por mil nascimentos, mas está muito longe do percentual dos países
de sen vol vi dos. Em relação aos 36 óbi tos, per ce be-se
uma de si gual da de re gi o nal que agri de e nos de sa fia.
No to can te à edu ca ção, o ce ná rio na ci o nal apresen tou, em 1998, uma sen sí vel me lho ria se com pa rado com os anos anteriores. Convém salientar que
caiu a taxa de analfabetismo e aumentou a taxa de
escolaridade e de escolaridade média da população.
A situação, no entanto, ainda é muito grave em todas
as regiões. Por exemplo, dos 15 milhões de analfabetos, 8 mi lhões es tão no Nordeste e outros 4 milhões,
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no Sudeste. O analfabetismo continua mais significa tivo nas áreas rurais, em especial no Estado de Ala goas, onde atinge 53,4% da população de 15 anos ou
mais de idade. A título de ilustração e para servir de
referência, em toda a Eu ro pa e nos Esta dos Uni dos, o
índice de analfabetismo em adultos é zero.
A escolaridade da população bra si le i ra, além da
baixa, é desigual. Entre os indivíduos de 10 anos ou
mais de idade, a média de estudo é de apenas 6,2
anos, enquanto jovens do Nordeste têm uma média
de 5,8 anos de estudo, seus irmãos do Sul e do Su deste conseguem chegar a 8 anos de estudo.
As ta xas de es co la ri za ção que ex pres sam a freqüên cia es co lar ates tam que, na fa i xa etá ria de 7 a 14
anos, o Brasil apresenta um quadro de aproximação
da cobertura universal, o que é um fato positivo, pois
94,7% das nossas crianças freqüentavam os bancos
escolares já em 1998.
Embora com alguns aspectos quantitativos positivos a expansão do sistema educacional não eliminou, é
bom frisar, graves problemas, como por exemplo a de fasagem entre a idade do aluno e a correspondente sé rie escolar. O grande desafio de hoje é receber e reter
toda a população em idade escolar e oferecer possibilidade de escolaridade para jovens e adultos que aban donaram o estudo prematuramenteou que nunca tiveram a oportunidade de se instruir. Além, é claro, de dar
condições dignas aos professores, equipar e modernizar as escolas, elevar a qualidade do ensino, promo vendo reciclagens e atualizações, e, por que não dizer,
levar a informática e a Internet para as escolas públicas
do nosso País, o que hoje é um grande desafio na for mação de qualquer cidadão.
Merecem consideração ainda os indicadores do
mercado de trabalho. O capítulo do documento do
IBGE destinado a estudar trabalho e renda revela uma
estrutura socioeconômica dualista a concentradora de
renda, na qual a maior parcela da População Economicamente Ativa (PEA) encontra-se na área urbana. A
PEA, em 1998, envolveu aproximadamente 76,9 milhões de pes so as con tra 50,8 mi lhões de ina ti vos, o que
significa uma taxa de atividade de 60,2%. Ainda que os
homens dominem o mercado de trabalho, as mulheres
vêm aumentando consideravelmente sua participação,
ultrapassando 31 milhões de trabalhadoras.
Dois dados referentes à taxa de atividade reforçam a constatação da injustiça que reina em nossa
eco no mia: 2,8 mi lhões de cri an ças en tre 10 e 14 anos
estão no mercado de trabalho, bem como um quarto
dos idosos de 65 anos ou mais, o que pressupõe cla ramente que a ren da fa mi li ar é insuficiente e, na mai-
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oria das vezes, a aposentadoria não cobre as necessidades básicas de quem dela depende.
A taxa de desemprego aberto, para o ano de
1998, calculada com base na Pesquisa Mensal de
Emprego – PME – variou entre 6,3% a 8,2%, apre sentando um comportamento sazonal com elevação
ao longo do primeiro semestre. A população jovem
detém as maiores taxas de desemprego, chegando a
atingir 20% da PEA entre 15 e 17 anos. Isso comprome te a eco no mia como um todo e re ti ra de nos sos jovens a perspectiva de futuro.
Outro indicador inquietante, porque revelador da
baixa cobertura da nossa legislação trabalhista, diz respeito ao número de empregados com car te i ra as si na da,
representando apenas 61,8% da população ocupada.
Mais gra ve ain da é a si tu a ção dos em pre ga dos do mésticos, com 75,4% sem posse da carteira.
Todo esse qua dro, além de de mons trar o quan to
ainda precisamos avançar em termos de relações do
mer ca do de tra ba lho, re fle te de for ma ne ga ti va para a
Previdência Social, porque somente 25,5 milhões de
ocupados contribuem para fins de aposentadoria, tornando-a uma bomba relógio prestes a explodir e penalizando seus beneficiários, que recebem proventos
cada vez mais baixos.
No que concerne à distribuição de renda, não
temos nada a festejar. Histórica, nosso traço marcante continua sendo a desigualdade. Uma parte significativa da população ocupada vive em família cuja
renda não supera meio salário mínimo per capita, e o
rendimento médio dos ocupados ficou, em 1998, em
torno de 4,1 salários mínimos. Relativizando essa
mé dia na ci o nal, en con tra re mos dis pa ri da des en tre os
Estados: enquanto no Distrito Federal e São Paulo
fica próximo de sete, no Maranhão e no Piauí não
consegue atingir dois salários mínimos.
Frei Betto, em re cen te ar ti go naFo lha de S.Pa ulo, dá a exatidão do problema que estou tratando
aqui: “1% da população de tém uma riqueza superior
à de 50% dos brasileiros”.
O quadro habitacional brasileiro também é desolador. As características dos domicílios e dos serviços de infra-estrutura são elementos básicos para se
medir a qualidade de vida da população. Sem dados
para a área ru ral, o do cu men to do IBGE mos tra que, numericamente insuficientes,ashabitações ur ba nas compor tam uma mé dia de 3,8 mo ra do res por uni da de do miciliar e apresentam diversidades de tipos e materiais.
A pro por ção de do mi cí li os abran gi dos pe los serviços de água por rede geral de canalização interna
chegou, em 1998, a 88,6% do total de habitações ur-
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banas brasileiras, com a região Norte apresentan do-se como a mais deficitária: apenas 70,9% do con junto de moradias.
A precariedade do esgotamento sanitário salta
aos olhos na publicação do IBGE e produz conseqüênci as di re tas so bre a qua li da de de vida e sa ú de da po pulação e sobre o meio ambiente. Excetuando-se o Su deste, com 78,3% de cobertura da rede de esgoto, o
que ainda é muito pou co, te mos aí um cer to ni ve la mento nos baixos índices de cobertura: Norte (7,3%), Sul
(20,8%), Nordeste (23,2%) e Centro-Oeste (39,8%).
De acordo com as informações do IBGE, 51,1%
do total de domicílios urbanos brasileiros utilizaram a
rede geral de esgotamento, 23,8%, as fossas sépti cas, 18,1%, fossas rudimentares e 6,8% usam como
escoadouro os valões a céu aberto ou escoamentos
destinados diretamente a rios, mares, lagoas etc.
A co le ta de lixo é ou tro dado que so fre va ri a ções
de acor do com as re giões. Tam bém nes sa ques tão as
regiões Norte e Nordeste são as que apresentam os
menores índices de cobertura: 60,6% e 66,5%, res pectivamente, de coleta direta e 16,7% e 16,2% de
coleta indireta (com a utilização de caçambas ou ou tros recipientes). Esta, sabemos, totalmente inade quada por expor re sí du os perecíveis que resultam em
risco de contaminação ou foco de roedores e mosqui tos. Chama aten ção a si tu a ção da re gião me tro po li tana de Sal va dor, onde ape nas 45% dos do mi cí li os têm
o lixo coletado diretamente.
Pela análise dos indicadores do IBGE, considerando-se como ideais os domicílios urbanos ligados
simultaneamente à rede de água com canalização in terna, à rede geral de esgotamento sanitário ou com
fossa séptica e atendidos pela coleta de lixo domicili ar, temos, no Brasil, uma paisagem frustrante: ape nas 61,8% das moradias dis põem de con di ções adequadas, sendo que, se analisadas sob o aspecto da
renda familiar per capita, para as famílias que perce bam de 1 a 2 sa lá ri os mí ni mos, te mos, en tão, uma tragédia, com os índices caindo para assustadores
32,8%, comprovando a exclusão de tantos brasilei ros.
O capítulo da Fa mí lia tam bém traz as pec tos que
ajudam a compor o perfil da nossa so ci e da de. Tínha mos no País, em 1998, 45,2 mi lhões de fa mí li as, sendo 74,1% delas chefiadas por homens e 25,9% por
mulheres.
Tendo a renda como parâmetro, os indicadores
apontam para uma realidade que choca todos nós, já
que, do total de famílias brasileiras, 19,6% poderiam
ser consideradas pobres tendo em vista possuírem
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uma renda per capita inferior a meio salário mínimo,
como já citado no início deste pronunciamento. Nesse quesito existe uma triste igualdade, com as diferen ças re gi o na is não mu i to acen tu a das e o Ma ra nhão
adquirindo um incômodo pódio: 50,7% das famílias
estão nesse patamar.
A comparação entre os estratos mais pobres e
os mais ricos revela que, em termos de renda, prevalece a histórica concentração e a nefas ta dis tri bu i ção
desigual. Os 10% mais ricos têm uma renda familiar
106 vezes maior que a dos 10% mais pobres.
Digno também de registro é a parte do documento que trata das desigualdades raciais em nossa
sociedade. Histo ri ca men te, a apropriação da renda é
bastante desigual em relação à composição de
cor/raça da po pu la ção, in de pen den te men te da re gião
tratada. Invariavelmente, a população branca, da ordem de 54%, tem melho res ren di men tos que a parda
(39%), que a ne gra (5,7%) e que a ama re la e a in dí gena. No Brasil, 12% das famílias cujos chefes são
brancos, vivem com meio salário mí ni mo per capita,
enquanto as proporções de negros e pardos variam
entre 24,5% e 30,4%. Na outra ponta, com mais de
cinco salários mínimos de renda, estão quase 15%
das famílias brancas e apenas 3% de negras e pardas.
Quanto ao número de analfabetos com mais de
15 anos, o descompasso ra ci al con ti nua: 21,6% são negros, 20,7% são pardos e 8,4% são brancos. No Piauí,
a situação é ain da mais gra ve, com uma taxa de anal fabe tis mo da or dem de 67,2% na po pu la ção de cor ne gra.
A Srª. Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Senador Paulo Hartung, V. Exª me concede um aparte?
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Concedo um aparte à Senadora Heloisa Helena, com muita
satisfação.
A Srª. Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Senador Paulo Hartung, quero saudar V. Exª pelo seu pronun ci a men to, por dois mo ti vos: tan to por que V. Exª foi
Prefeito de Vitória, fez um esforço gigantesco para
trabalhar o planejamento ur ba no, à luz da pos si bi li dade concreta de me lho ria das con di ções so ci a is da população, quanto por estar trabalhando com as frias
estatísticasoficiais. Durante toda a mi nha vida na universidade, tive a oportunidade de trabalhar com estatísticas – até em função de trabalhar na área de epidemiologia, de planejamento de ser vi ços de saúde –,
portanto, necessariamente investigando as condições objetivas de existência, as condições objetivas
de vida, e não há nada que pos si bi li te mais o dis cer nimento do que a análise das frias estatísticas oficiais.
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Claro que muitos de nós sabemos, inclusive V. Exª,
que por trás das frias estatísticas oficiais existem his tórias de vi das sen do des tru í das; são ex pe riên ci as individuais dolorosas, humilhantes, estruturas anato mofisiológicas submetidas às mais diversas formas
de dor, de sofrimento e humilhação, como mu i to bem
mos tra V. Exª no dia de hoje. E traz cir cuns tân ci as em
re la ção ao meu que ri do Esta do – o qual me sin to mu ito hon ra da em re pre sen tar por que sei que re pre sen to
as mulheres e os homens de bem daquele Estado –,
que envergonha todos nós, pois Alagoas é um dos
Estados com maior potencial de desenvolvimento
não apenas do Nordeste, mas também do Brasil. Ala go as pos sui, sem dú vi da, o mais belo li to ral do Bra sil,
portanto um gigantesco potencial para a dinamização
da economia por meio do turismo. E, infelizmente, a
elite política e econômica do Estado, incompetente,
decadente, irresponsável e insensível não foi capaz
de in ves tir em in fra-estrutura a fim de que o tu ris mo viesse a ser uma alternativa. Possuímos um dos maio res e mais importantes complexos lagunares do País,
que já foi referência mundial na produção de proteína
alimentar fornecida por um determinado molusco, o
sururu. Temos margeando praticamente todo o ser tão – o meu sertão de fome, de mi sé ria, de so fri men to
– o Rio São Francisco. É por isso que devemos ter
muita revolta e temos que enfrentar com todas as
nos sas for ças a mal di ta eli te po lí ti ca e eco nô mi ca do
meu querido Estado de Alagoas e do Brasil também,
por que é jus ta men te essa op ção de mo de lo eco nô mico decadente, irresponsável e incompetente que leva
a essas tragédias demonstradas pelas frias estatísti cas oficiais na minha querida Alagoas, mas demons tradas também em muitas outras lo calidades espa lha das por aí afo ra. V. Exª tra ba lha mu i to bem a questão das médias, dos coeficientes, das estatísticas e
dos gráficos. E, assim como as médias nacionais, as
médias re gionais e, às vezes, alguns coeficientes es tabelecidos para alguns Municípios também escon dem grandes tragédias nos bairros mais pobres, nas
favelas, nas periferias, na zona urbana e na zona ru ral deste País. Portanto, saúdo V. Exª pelo seu pro nunciamento e quero dizer o quanto é importante a
apresentação desses dados para que, à luz desse di agnóstico, nós possamos es ta be le cer pro pos tas concre tas, áge is e efi ca zes para su pe rar mos isso. O Brasil é um gigante. O Brasil não merece se ajoelhar tan to diante de tão pouco, abrindo mão da sua história,
do seu desenvolvimento econômico e social e do res gate da dignidade de milhões de brasileiros que me re cem um fu tu ro me lhor. Por tan to, pa ra béns a V. Exª.
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O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Senadora Heloisa Helena, acolho e agra de ço o aparte de
V. Exª, que só vem enriquecer este pronunciamento e
até lhe dar um pouco mais de alma, o que é muito
bom. A mi sé ria, a fome, en fim, o qua dro so ci al dra matiza a realidade brasileira. O pior de tudo é constatar
que o desenvolvimento econômico dos últimos 50
anos já deu condi ções ob je ti vas para o brasi le i ro vi ver
melhor. Se não vive é porque o desenvolvimento tem
por característica a desigualdade e a exclusão. E
esse diagnóstico mostra isso claramente. O modelo,
usando a expressão de V. Exª, tem essa marca. Quis
divulgar os números do documento do IBGE porque
os con si de ro im por tan te. Tra ta-se de uma sín te se dos
indicadores sociais feita no final de 1999. Estou de compondo o documento em relação aos indicadores
de meu Estado. Voltarei à tribuna para falar sobre o
Espírito Santo. Temos que olhar de frente, com olhos
bem abertos, a questão so cial do Brasil. Não sou daqueles que crêem que podemos virar o rosto para o
que está acontecendo no mundo. A realidade econômica mundial nos obriga a prestar muita atenção no
que está acontecendo, às bolsas de valores etc. No
entanto, não podemos ter olhos para a realidade
mundial e nos distrairmos em relação à realidade
dura e cruel em que vivem milhões de brasileiros, milhões de famílias. Em nosso País ainda há pessoas
que são tratadas de forma diferente dependendo de
sua raça, da sua localização geográfica.
O Sr. Geral do Cân di do (Bloco/PT – RJ) – V. Exª
me concede um aparte?
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Concedo um aparte ao Senador Geraldo Cândido, representante do Rio de Janeiro.
O Sr. Geral do Cân di do (Bloco/PT – RJ) – Senador Paulo Hartung, quero para be ni zar V. Exª pelo pronunciamento desta tarde. V. Exª traz a esta Casa um
debate da ma iorimportância. Na Hora do Expediente,
quando discutimos o projeto de emen da à Constituição sobre a criação do Fundo de Erradicação da Pobreza no Brasil, o Senador Pedro Simon chamava a
atenção para aquele meritório projeto e também comentava outro projeto de autoria do Senador Álvaro
Dias sobre a venda das ações da Petrobrás; contudo,
como estava discursando sem que ninguém o ouvisse, S. Exª teve de aumentar o tom de voz para tentar
chamar a atenção de alguns Senadores. Pen so que,
na verdade, ainda que isso não se tenha dado por
descaso, é importante que todos estejamos mais
atentos a essas discussões. V. Exª traz hoje a esta
Casa um tema da maior re levância: a situação social
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do Brasil. Estão aí estatísticas oficiais que demons tram as enormes desigualdades existentes. O Brasil,
hoje, é um dos campeões nos índices de desigualda de social e de miséria. É claro que a miséria não existe só no Brasil; o mundo todo conhece a miséria – a
África, países da Ásia, a América Latina toda. Toda via, o Brasil, oitava economia do mundo, não poderia
ser o campeão mundial de miséria. Eis um paradoxo
que precisa ser superado. O que existe é uma grande
concentração de riqueza nas mãos de poucos, fican do a maioria da população na mi sé ria. O Se na dor Lú cio Alcântara disse que, segundo estatísticas, no Rio
de Janeiro, foi constatada uma melhoria nas condi ções de vida da população. Até gostaria que isso fos se verdade – e não estou dizendo que o Senador es teja faltando com a verdade. Penso que quem disse
isso não está bem informado, porque, a meu sentir, a
miséria no Rio de Janeiro a cada dia aumenta mais.
As favelas proliferam – e, se existem mais favelas,
existe mais miséria. A favela é sinônimo de miséria,
pois o cidadão desempregado, que não pode pagar
aluguel, vai morar embaixo do viaduto, próximo da
periferia, perto da maré, construindo palafitas. Este é
um sinal da miséria e da situação do País, que cada
vez se degrada mais, com o desemprego aumentan do os grau de mi se ra bi li da de do nos so povo, como indi cam as es ta tís ti cas. Não te mos ne nhu ma pers pec tiva. Considero importante que se traga a esta Casa o
debate so bre o tema, pelo que parabenizo V. Exª.
Esta discussão precisa ser aprofundada a fim mesmo
de que todos estejamos atentos às questões do nos so País, já que as coisas tendem a piorar. Por exem plo, no Rio de Janeiro, em uma semana, houve apro ximadamente cinco confrontos entre a Polícia Militar
e a população. Contudo, é de se perguntar: a popula ção é composta de traficantes? Não; aquela é uma
população desesperada, sofrida, massacrada, em
con fron to com uma Po lí cia Mi li tar des pre pa ra da e vi olenta, que vai à favela e co me ça a ati rar sem olhar em
quem, acabando por atingir o cidadão. A Polícia, que
al ve jou e ma tou um ga ro to de 14 anos, diz que se trata va de um tra fi can te. Sa be mos que co lo cam ali, jun to
ao corpo, uns pacotes de maconha e depois dizem
que se tratava de um meliante. Com fatos como este
a população se revolta, indo às ruas queimar ônibus,
incendiar carros, depredarprédios públicos. A situação
de mi sé ria está le van do o povo a esse tipo de con fron to.
É pre ci so que nos sas au to ri da des fi quem aten tas a isso
e não peçam ape nas que criemos dispositivos como a
Lei de Segurança Nacional, para aumentar a segurança
dos Ministros de Estado, haja vista que a maior segurança dos Ministros e do Pre sidenteda República é ga-
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rantida por uma situação de estabilidade econômica
com em pre gos para o povo, com mo ra dia, sa ú de e educação. É isso o que garante a segurança; não as leis ou
o Exército na rua. Muito obrigado.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Muito
obrigado, Se nador Ge ral do Cân di do.
Quero agradecer a tolerância do Sr. Presidente
e passo à conclusão do meu pronunciamento.
Evidentemente, uma viagem pelos indicadores soci a is do nos so País, do Sul ao Nor te, pas san do pelo Nordeste, seria como irmos da Europa à África e à Índia. É
este o sentimento. Quando olhamos para o Sul, vemos
que não há indicadores ideais; toda via, quan do vi a ja mos
pelo resto do País, defrontamo-nos com uma situação
que se agrava pe los Esta dos do Nor des te e do Nor te.
Por tudo que vi mos, Sr. Pre si den te, po de mos perceber o quão dis tan tes es ta mos da so nha da e es pe ra da
Nação justa, onde a pluralidade se refira apenas a diferenças de aptidões, opiniões e interesses pessoais.
Os índices revelados pelo estudo do IBGE exigem a formatação de uma outra agenda social e demandam uma redefinição das políticas de inserção
econômica e inclusão social, para evitar a re cor rên cia
de erros históricos, que reforçam a estrutura desigual
de nosso País e impossibilitam a promoção das mesmas oportunidades para todo o povo.
Radiografia de nossa atual sociedade, o documento, indiscutivelmente, faz emergir um novo perfil
demográfico, novos padrões etários – deve-se perceber isso –, novos arranjos familiares, novos indicadores de saúde e educação – inclusive com in di ca do res
positivos no meio deles –, baseados, no entanto, na
velha concentração de renda, na velha e gritante desigualdade re gional e nos velhos preconceitos cristalizados em antigas relações humanas díspares. Ou
seja, Sr. Presidente, nossa espinha dorsal é a desigualdade, e sua ruptura é condi ção pri me i ra para darmos a cada brasileiro a liberdade e a possibilidade de
buscar sua própria felicidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, inclusive pela presença de V. Exª assistindo ao meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a palavra o Senador Pa u lo Sou to.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos últimos 15 dias,
dois assuntos foram abordados por autoridades do
Governo Federal, inclusive, pelo próprio Presidente
da Repú bli ca. Um deles diz respeito à falta de investimentos em um setor importantíssimo para todos, e
que, aliás, foi aqui fo ca li za do de forma extremamente
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detalhada pelo Senador Paulo Hartung: a área de sa neamento básico, onde realmente estão faltando in vestimentos, o que nos leva a uma situação realmen te muito difícil. Mais recentemente surgiu a questão
da segurança pública, que, nos últimos 15 ou 20 dias,
chegou a ser focalizada com muita in tensidade, tanto
pelo Governo como também pela imprensa.
Com relação à segurança, há poucos dias co me çou a haver uma mobilização intensa de parte do
Governo Federal, talvez resultante de pesquisas que
chegaram a colocar a segurança pública acima, em
al guns lu ga res, até mes mo de ques tões mais cru ci a is
como as relacionadas ao emprego e outras extrema mente importantes para o País.
Em virtude disso, o Governo passou a falar em
um Plano Nacional de Segurança Pública, que come ça a ser esboçado e que, neste momento, tem sido
uma pri o ri da de ab so lu ta para o Go ver no, a pon to de o
Presidente dizer que, neste momento, a prioridade é
segurança, segurança e segurança.
Hoje, os jornais já começam a versar sobre uma
certa preocupação no tocante à forma como seriam
obtidos os recursos para levar adiante o Plano de Segurança Pú blica. O Fundo, pelo que se diz, começa ria com R$100 milhões, va lor que con si de ro ab so lu tamente insuficiente.
O outro foco de atenção, como disse, é a área
de saneamento, assunto inclusive abordado há 15
dias pelo Sr. Ministro da Saúde, José Serra, o qual,
com mu i to pro pri e da de, ao di zer que a fal ta de in ves timento nessa área no Brasil é um problema crucial,
cri ti cou in clu si ve os cri té ri os de alo ca ção do dé fi cit público, talvez do Fundo Monetário Internacional e de
outras entidades internacionais. Isso, segundo S.
Exª, estaria sendo causado pela restrição dos em prés ti mos, pela fal ta de ca pa ci da de de en di vi da men to
dos Estados e até mesmo pela expectativa de privati zação das empresas de saneamento.
Particularmente, penso que isso não se deve à
expectativa de privatização de tais empresas, mas,
na realidade e principalmente, à incapacidade de os
Estados obterem recursos a fim de promoverem es ses investimentos e até mesmo a algumas medidas
do Governo Federal nesse sentido.
Ninguém pode ignorar a enorme importância do
setor de saneamento. Há estatísticas que comprovam,
inclusive, que, para cada real investido no re fe ri do se tor,
economizamos quatro ou cinco reais na área de saúde.
Prova disso é que mais de 60% das internações hospitalares de crianças até determinada faixa etária se de -
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vem a doenças por veiculação hídrica, resultantes basicamente da falta de saneamento básico.
Ora, como a questão é falta de recursos – e talvez V. Exªs já sa i bam onde eu es tou que ren do che gar
– quero dar uma contribuição. Sei que, provavelmente, por tudo a que assisti, sou um voto vencido neste
Senado, mas nem por isso vou deixar de assinalar a
minha opinião.
Acho que tudo isso pode ser resolvido. Nós fazemos uma vinculação para o setor de saneamento,
para o se tor de se gu ran ça pú bli ca e para to dos os setores onde faltam recursos e tudo vai estar perfeitamente resolvido, como se vinculação fosse resolver o
problema da falta de investimento do País.
Sr. Presidente, eu gostaria de tecer algumas considerações sobre um pro je to de emenda constitucional
que está tramitando neste Senado Federal. Não sei por
que é chamado PEC da saúde, devia ser chamado
PEC do SUS e do IPTU, porque ao mesmo tempo que
trata da saúde, trata também do aumento do Imposto
Territorial Urbano, que pode até se justo; todavia, não
sei por que ninguém até agora falou nesse au men to do
IPTU.
Eu não posso admitir que este assunto sequer
seja par tidarizado. Invo car ou fa lar nes te as sun to como
se fos se uma ques tão de dis pu ta en tre mi nis tros de partido é um absurdo. Eu, particularmente, já expressei a
minha opinião a esse respeito em diversosartigos. Não
posso entender que esse assunto seja focalizado como
se fosse simplesmente uma disputa entre ministros
deste ou daquele partido. Além do mais, para ficar tranqüi lo, que ro di zer que esse tam bém não é um pro ble ma
baiano. Muitas vezes, quando estamos aqui defendendo certas questões, diz-se sempre que é um problema
baiano. O Estado da Bahia já está aplicando outros recursos, além dos inicialmente previstos nessa PEC, de
modo que isso não afeta absolutamente o Estado da
Bahia. Naturalmente, se o projeto vier a ser aprovado,
vai che gar ao que o Se na do vier a de ter mi nar, e eu di ria
que sem muitas dificuldades.
Neste momento, quero sobretudo focalizar o
comportamento do Governo Federal e de sua base
em relação a essa questão. Não quero absolutamente
antecipar qualquer tipo de problema e não tenho qualquer reparo a fazer ao comportamento do chamado
Bloco de Oposição, que sempre tem tido uma atitude
coerente a esse respeito. Mas como posso analisar a
atitude do Governo em relação a essa ques tão? Pri me iro, aprova mos aqui no Senado um projeto de emenda
constitucional chamado DRU – Desvinculação dos Recursos da União, ou seja, o Governo Federal compare-
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ce ao Senado, diz que está com dificuldades nas suas
contas públicas e que é essencial desvincular os recur sos da área social. Então, desvinculam-se recursos da
saúde, da educação e muitos outros recursos, porque
isso é es sen ci al para que ele ob te nha um cer to con for to
para chegar ao equilíbrio das contas públicas.
A base do Governo – da qual faço parte, ten do
vo ta do a favor por uma questão de coerência – apro vou a des vin cu la ção dos re cur sos da União. Se gun do
pas so: a Co mis são de Orça men to e o Con gres so Naci o nal apro vam, nes te Orça men to, re cur sos adi ci o nais para o setor da saúde, visando a algo justíssimo,
qual seja, equalizar a distribuição per capita, que é
extremamente diferente entre Estados brasileiros. É
inacreditável que essa dis tri bu i ção per capita seja in versamente proporcional ao desenvolvimento. Os
Estados de sen vol vi dos têm per capita maior e os menos desenvolvidos, Senador Paulo Hartung, como
conseqüência dos dados que V. Exª apresentou, re cebem um recurso menor. O Governo Federal, ale gan do ra zões que cer ta men te deve ter, ve tou e re ti rou
recursos da saúde. Então, pede a desvinculação, de po is veta re cur sos adi ci o na is para a sa ú de e, num terce i ro mo men to, vem até o Se na do Fe de ral e apre senta uma pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal, vin cu lando dessa vez os recursos para o setor de saúde.
Ora, é evidente que se trata de uma atitude extremamente contraditória. Não é possível que nos tenham
pe di do aqui a des vin cu la ção de re cur sos e, logo de po is,
venha uma outra emenda constitucional pedindo que
esses recursos sejam vinculados. Não é possível que
possamos aceitar que o que é bom para o equilíbrio fis cal do Governo Federal não seja bom para o equilíbrio
fiscal dos Estados. Se a vinculação engessa o Governo
Federal, se evita que o Governo Federal cumpra os
seus com pro mis sos fis ca is, é evi den te que tam bém tem
esse mes mo efe i to so bre as fi nan ças dos Go ver nos estaduais. Esse o ponto que eu gostaria de focalizar.
Não es tou aqui cri ti can do ab so lu ta men te a po si ção
de ninguém. Muitos perguntam por que não falo nada,
que a minha posição é ingrata, mas acredito que se trata
de uma questão de coerência e que, portanto, posso falar. Não é possível que fiquemos a vida toda falando na
autonomia dos Estados e dos Municípios, nos princípios
federativos,nas van ta gens da des cen tra li za ção, e no primeiro momento – nós, Senadores e Deputados – virmos
aqui impor a Estados e Municípios condições que, sem
dúvida alguma, a meu ver, não eram e não são de nossa
responsabilidade.Não é possível que al guém pen se que
ferir o princípio federativo é entrar aqui e fazer uma
emen da “está abo li da a Fe de ra ção”. Não há nada que dê
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mais autonomia aos Esta dos do que a de ci são de po der
aplicar seus recursos de acordo com a vontade de sua
Assembléia Legislativa e do Governo. Quando retiramos
isso deles, estamos, inegavelmente, retirando a autonomia dos Estados federados.
Por isso, cre io que esse pro je to é in cons ti tu ci o nal.
Não quero nem entrar nes sa li nha, so bre a qual os ju ristas vão seguramente ter que se manifestar. Quero apenas lembrar que, quando o Senado Fe de ral apro vou um
pro je to de re so lu ção de au to ria do sa u do so Se na dor Wilson Kleinübing, pedindo, ou impondo, que os recursos
provenientes da privatização fossem aplicados exclusivamente no abatimento da dívida – o que alguns vêem
como uma medida salutar, mas muitos não pensam assim -, um dos Esta dos foi até o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
e derrubou esse projeto de resolução. Imagino que o Ministro que prolatou a sentença ainda em decisão liminar
acreditou que se tratava de uma interferência na autonomia dos Estados, de se estarretirando a capacidade de
gestão dos Estados. Isso me parece extremamente eloqüen te. O pro ble ma não é sa ber se é emen da cons ti tu cional, se é simplesmente um projeto de resolução, se é
uma lei ou uma lei complementar; a questão é saber se
essa disposição interfere na autonomia dos Estados Federados.
Fico perguntando, di an te dis so: para que Go ver nadores? Para que Assembléias Legislativas, para que
Prefeitos, para que Vereadores? Vamos substituir todos
eles por um bom contador, que receberá aqui as nossas
ordens – 10% para um se tor, 20% para outro, 30% para
outro qualquer. Fica tudo resolvido e não precisamos
mais ter o trabalho de eleger Governadores, Assembléias Legislativas, Prefeitos e Vereadores, porque nós, que
so mos mais ilu mi na dos e que en ten de mos mais de tudo,
va mos di zer exa ta men te o que pode e o que deve ser fe ito.
Qual é a justificativa da emenda? É muito simples.
Alguns Esta dos não es tão apli can do re cur sos su fi ci en tes
na área de saúde. Ora, isso não é bom. Não há nada
mais relevante, esse é um dos setores mais importantes
e, portanto, os Estados e Municípios deveriam estar aplicando recursos na saúde de forma suficiente para realizar um bom atendimento.
Temos que acabar com esse mistério. Que Estados são esses? Se o Governo quer ou se os autores da
emenda querem que comece com 7%, vão primeiro saber que Estados estão aplicando menos 7%. Não sei por
que esse mis té rio. Se sou bes se, di ria qua is os Esta dos e
qual a razão de estarem aplicando menos de 7%. Não é
justo que os Estados não apliquem os recursos na área
de saúde. Vamos, primeiramente, saber quem são. E
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acho que não é através de emenda constitucional que
precisamos corrigir isso. Acho, primeiro, que o Ministério
da Saúde, através de mecanismos puramente ad ministra ti vos, para mim, tem toda a le gi ti mi da de para con vo car
os Governadores e para discutir com eles uma participação que seja considerada expressiva nos gastos com a
saúde pública neste País. Acho que tem toda condição
de fazer isso. Acho, inclusive, que tem a condição de, eu
diria, em casos extremos, che gar até ao cú mu lo de es tabelecer que os recursos do SUS não deveriam ser re passados para Estados que não estão cumprindo seus
compromissos. Acho que, do ponto de vista administrativo, podemos resolver essa questão — e gos ta ria de chamar a atenção dos Senadores para isso, que aprovaram
aqui a Emenda Constitucional nº 20, que estabelece, no
seu art. 195, o se guin te: “Art. 195. A Lei de fi ni rá os cri té rios de transferência dos recursos para o Sistema Único
de Sa ú de e de ações de as sis tên cia so ci al da União para
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e dos
Estados para os Municípios, observada a respectiva
contrapartida de recursos”. Isso foi uma emenda constitucional aprovada pelo Senado. Então, talvez uma lei
que tratasse de estabelecer essas contrapartidas fosse
uma coisa razoável. Agora, engessar tudo isso através
de uma emenda constitucional, sinceramente, a meu
ver, não parece muitojusto.
A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Senador
Paulo Souto, V. Exª me concede um aparte?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Concedo um
aparte à Senadora Heloisa Helena. Tenho muita satisfação em ouvi-la.
A Srª. Heloisa He lena (Bloco/PT – AL) – Senador Paulo Souto, quero saudar o pronunciamento de
V. Exª, porque, de alguma forma, traz um debate ao plenário, debate este que estava acontecendo nas co missões. Quero, primeiro, dizer que respeito o pronunciamento de V. Exª, já tivemos a oportunidade de dis cu tir as
questões relacionadas à vinculação de recursos. Gostaria muito, e compartilho com V. Exª, que não trabalhássemos vinculação de recursos. Pessoalmente, não acredito nos mecanismos administrativos que o Governo Fe deral possa estabelecer para obrigar alguns Estados a
estabelecer um montante, uma destinação maior de percentuais da receita líquida dos Estados, para a questão
da saúde. Não sei de vários outros Estados, mas, no
caso do Paraná, o Senador Osmar Dias já teve a oportunidade de demonstrar, na Co missãode Assuntos Socia is, a aberração, e, no caso de Ala go as, com pro me te menos de 2%. Agora, objetivamente, talvez não seja nem
malevolência de alguns governos em relação aos per centuais que comprometem a receita com a sa ú de. Eu, a
vida toda, até por acom pa nhar a área de sa ú de e não ter
dúvidas de que a legislação desta área é uma das mais
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avançadas do mundo – talvez seja a mais avançada do
mundo na área de saúde, por estabelecer mecanismos
de controlesocial, mecanismos administrativos extremamente importantes – sei que é claro que existem problemas, inclusive no âmbito do governo central: as tabelas
de procedimentos, o re pas se que é fe i to, não se gun do a
população ou o diagnóstico, e, portanto, o perfil epidemiológico das populações. Até aí, tudo bem! Ago ra, há uma
co i sa que me move mais ain da a de fen der a PEC da Saúde, mesmoentendendo todas as motivações de V. Exª,
conhecendo todos os cálculos que são apresentados,
sei exatamente os cálculos que são apresentados. Sei
exatamente os cálculos que são apresentados quando
re ti ram os 25% da edu ca ção, quan do de ve ri am ti rar para
a Ciência e Tecnologia, deveriam tirar para cumprir a Lei
Orgâ ni ca da Assis tên cia So ci al. Mas há algo que me movimenta a fazer isso, Senador Paulo Souto. É porque
quem tem pago a fim de que o Governo Federalcontinue
estabelecendo essa política econômica irresponsável, o
comprometimento cada vez maior das receitas do Estado com o pagamento dos juros e serviços da dívida, é a
população miserável. Assim, sou favorável à PEC da saúde. Talvez assim, empurrando prefeitos e governadores no can to da pa re de, a fim de que in vis tam um per centual na área da saúde, administradores, chefes de Executivo, Câmaras de Vereadores, Assembléias Legislativas e Congresso Nacional se movimentem para que
possamosmodificar o per fil da dí vi da do País e, por tan to,
modificar os percentuais de comprometimento das receitas. Exatamente por isso. V. Exª tem toda ra zão do pon to
de vista concreto, administrativo, em relação ao fato.
Cada vez mais, voto favorável e defendo, pois talvez assim com prefeitos, chefes de Executivo e governadores
pressionados, a conta não sobre mais uma vez para a
população miserável do País, que, como sabe V. Exª, é
quem realmente paga os juros e os serviços da dívida e
tem como única referência o setor público, quer seja na
educação, quer seja na suposta política habitacional ou
agrícola e de saúde. V. Exª tem toda ra zão do pon to de
vista objetivo. Eu, V. Exª e muitos nesta Casa já fizemos
as contas. Eu me movimento mais ainda para aprovar a
PEC da saúde, porque talvez assim alguns chefes de
Executivo se mobilizem para forçar o Governo Federal a
mudar essa política econômica irresponsável, essa sim,
que está acabando com o princípio federativo, desmantelando a autonomia de Estados e Municípios. Portanto,
parabéns a V. Exª por trazer esse debate à Casa.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Agradeço à
Senadora e devo dizer que reconheço sobretudo a coerência que V. Exª tem demonstrado durante toda essa
discussão. De modo que podemos até discordar em relação a alguns aspectos fundamentais, mas o básico
nessa ques tão é a co e rên cia que V. Exª tem de mons trado durante essa discussão.
Para fi na li zar, não te nho o di re i to de cha mar a atenção, mas que ro di zer que va mos des mo ra li zar, no nas ce-
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dou ro, a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Mal ela nas ceu,
vamos ter consciência de que vamos desmoralizá-la in teiramente. Por quê? Porque está lá muito bem dito que
qual quer des pe sa con ti nu a da só pode exis tir de duas formas – isso até foi discutido durante a Lei de Responsabilidade Fiscal -: ou temos que aumentar impostos, que
não é exatamente o que queremos; ou temos que au men tar alí quo tas ou base de cál cu lo; ou te mos que re duzir despesas. Ou seja, vamos aprovar isso e vamos im por aos go ver na do res que au men tem im pos tos ou ar ranjem um jeito – tenha ou não tenha um jeito – de reduzir
des pe sas em ní ve is que, em al guns ca sos, se rão dra máticos. Então, estou convencido – embora sinta antecipadamente que a minha voz, nesse caso, não é uma voz
que tenha ecoado nesta Casa – de que vamos iniciar a
desmoralização de uma lei que foi consideradaum grande avan ço nes te País. Ou seja, não po de mos co brar responsabilidade de quem não tem autoridade. Se os go vernadores e as assembléias legislativas não têm autoridade para dizer o quanto devem gastar em cada setor,
se lhe impõem isso, não podemos cobrar que venham a
cum prir a Lei da Responsabilidade Fiscal.
Estou convencido até que para essa lei que está
para chegar ao Senado, a Lei de Responsabilidade Pe nal para Gestores – por favor, não tomem isso de outra
for ma – te re mos que fa zer – como os ho mens da pu bli cidade – uma auto-regulamentação. Qual é a situação de
um prefeito que diz: “Vou fazer isso porque o Congresso
me impõe que faça. Não posso gastar. Há uma emenda
constitucional me impondo que gaste e outra que não
gaste”. Creio que esses homens não podem ser responsabilizados pelo fato de não cumprirem a Lei da
Responsabilidade Fiscal, que espero que não seja
desmoralizada.
Eram as observações que gostaria de fazer. Quero registrar que, sobretudo, que ro que a saúde continue
avançando no País, que disponha de cada vez mais re cur sos. No en tan to, não cre io que essa seja a me lhor forma para ajudar o se tor e para per mi tir que este te nha, de
forma duradoura, a atuação que todos desejamos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exer cí cio, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 289, DE 2000
Requeiro, nos ter mos dos ar ti gos 218 e 219 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to do De pu ta do
Paulo Jackson, que morreu no último dia 20.
Justificação
Nascido no município de Caetité, na Bahia, o companheiro Paulo Jackson foi um incansável defensor dos
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interesses sociais e principalmente um lutador contra a
privatização dos recursos hídricos de nossos país.
Formado em engenharia pela Escola Politécnica
da Universidade Federal da Bahia, Paulo Jackson era
funcionário da Empresa Baiana de Água e Saneamento
– Embrasa. Foi diretor do Sindicato dos Engenheiros da
Bahia, de 1981 a 1986, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Água e Esgoto, no período de 1986 a
1992, e Secretário-Geral do Departamento Nacional dos
Urbanitários da Central Única dos Trabalhadores, de
1992 a 1993. O movimento sindical sentirá mu i to sua falta. Nas negociações entre trabalhadores e empregadores no Estado da Ba hia, Pa u lo sem pre lem bra do pela seriedade e austeridade como defendia os interesses dos
trabalhadores.
Desde 1993, ocupava uma cadeira de deputado
estadual na Assembléia Legislativa da Bahia, onde marcou sua atu a ção na luta em de fe sa do di re i to de to dos receberem água e tratamento sanitário. Seu domínio do
Regimento Interno da Casa, bem como sua perspicácia
para usá-lo nos momentos mais oportunos, serão lembrados por muito tempo.
O Partido dos Trabalhadorese o povo baiano perderam um re fe ren ci al. Um ho mem que tra zia a es pe rança de dias melhores. Sua partida não significa que sua
luta aca bou, pelo con trá rio, sua lem bran ça nos dará forças para que possamos continuar atu an do para que todos brasileiros tenham o direito de desfrutarem das riquezas naturais do Brasil.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. – Eduardo Matarazzo Suplicy – Geraldo Cândido – Heloisa Helena
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Em votação o requerimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – Sr.
Presidente, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Para encaminhar a votação, tem a palavra o Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nascido no Município de Caetité,na Bahia, o companheiro Paulo Jackson
foi um incansável defensor dos interesses sociais e,
principalmente, um lutador contra a privatização dos recursos hídricos de nosso País.
Formado em Engenharia pela Escola Politécnica
da Universidade Federal da Bahia, Paulo Jackson era
funcionário da Empresa Baiana de Água e Saneamento
– Embasa. Foi Diretor do Sindicato dos Engenheiros da
Bahia, de 1981 a 1986; Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Água e Esgoto do Estado, no período de
1986 a 1992; Secretário-Geral do Departamento Nacio-
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nal dos Urbanitários da Central Única dos Trabalhadores, de 1992 a 1993. O movimento sindical sentirá muito
sua falta. Nas negociaçõesentre trabalhadorese empre gadores, no Estado da Bahia, Paulo sempre será lem bra do pela se ri e da de e aus te ri da de com que de fen dia os
interesses dos trabalhadores.
Desde 1993, ocupava uma cadeira de Deputado
Estadual na Assembléia Legislativa da Bahia, onde marcou sua atu a ção na luta em de fe sa do di re to de to dos receberem água e tratamento sanitário. Seu domínio do
Regimento Interno da Casa, bem como sua perspicácia
para usá-lo nos momentos mais oportunos, serão lem brados por muito tempo.
Não foi por outra razão que, por diversas vezes, o
Co mi tê de Imprensa da Assembléia Legislativa da Ba hia o considerou o melhor Deputado da presente Legis latura e de anos anteriores.
O Partido dos Trabalhadores e o povo baiano perderam um re fe ren ci al, um ho mem que tra zia es pe ran ça
de dias me lho res. Sua par ti da não sig ni fi ca que sua luta
acabou; pelo contrário, sua lembrança nos dará forças
para que possamos continuar atuando, a fim de que todos os brasileiros tenham o direito de desfrutar das ri quezasnaturais do Brasil.
Sr. Presidente, gostaria que fosse anexado em
nosso pronunciamento a moção de pesar pelo desa parecimento do companheiro Deputado Estadual Pa ulo Jackson, ex pres sa pelos Deputados Estaduais da
Bahia que compõem o Bloco que S. Exª liderava. E
peço à Mesa que seja enviada aos seus familiares a
cópia do presente requerimento.
Obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga lhães) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.
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As Srªs e Srs. Sena do res que apro vam o Requerimento n º 289/2000 quei ram per m anecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o reque ri men to.
A Mesa se asso cia aos senti men tos do Par tido dos Trabalhadores pelo fa le ci men to do De putado Pau lo Jackson.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Carlos Ma galhães) – Com a palavra o Sena dor Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pro nuncia
o seguin te discur so. Sem revi são do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Sena dor Paulo Sou to é um Sena dor que respe i to muito, pelo
que fez no Gover no da Bahia e pelo que vem fa zendo no Se na do. Mas que ro dis cor dar da po si ção
que S. Exª as su miu aqui. Não en tra rei no mé ri to da
dis cus são. Qu e ro dis cor dar da afir ma ção do Se nador Pau lo Souto de que a Lei de Res ponsabilidade
Fiscal será desmoralizada. Não será, Se nador Paulo Sou to. Ela já foi!
Serei mu i to rápi do, Sr. Presi den te, pois a
hora é avançada e o as sunto é pe sado de ma is,
mas é de extrema gra vidade.
Ve jam a que pon to che gou o Mi nis té rio da Fazenda, na pressa, no aço da men to de assi nar o
contrato de an te ci pa ção de ro yal ti es de Ita i pu com
o Gover no do Para ná. Tenho, des de feve re i ro, levantado esta ques tão aqui, não por que, como di zem al guns do Pa ra ná, es te ja que ren do pre ju di car
o meu Estado. Pelo con trário, estou queren do proteger o Esta do do Pa ra ná do de sas tre para o qual
ele está sendo car re ga do, pela ir responsabilidade
daqueles que geren ci am de forma tem erária as finanças pú blicas do meu Estado.
No entan to, tenho batido em fer ro frio, Sr.
Presidente, porque, por mais que eu in sista, o assunto não tem re cebido na Comis são de Assuntos
Eco nô mi cos o trata men to que me rece. A Comissão de Assuntos Eco nô mi cos tem a res pon sa bi lidade de in terpretar suas reso lu ções. A Comis são
de Assuntos Econô mi cos, ao so li ci tar um pare cer
do Banco Central, trans fere para ele a in ter pre tação de uma resolução que ela própria criou.
Refiro-me à Reso lu ção nº 78, onde está es crito que to das as ante ci pa ções de re ceita e to das
as operações de cré dito devem ser au torizadas ou
não pelo Senado Fe de ral, mas de vem ser apre ci adas por esta Casa.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu art.
37, trata di retamente des se as sunto, Senador Paulo Har tung, quando diz: “Aos Esta dos e Mu ni cí pi-
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os é ve da do an te ci par re ce i tas de qual quer na tu re za”.
Não há o que dis cutir!
Senadora He lo í sa Hele na, pres te atenção no
que vou dizer aqui, para ver, Senador Pa u lo, como
V. Exª foi benevolente. A Lei de Responsabilidade
Fis cal foi torpedeada pelo con trato assi na do entre
o Governo do Pa raná e o Governo da União.
A le tra “L” do con tra to – não vou lê-lo na ín tegra – diz: “...que medi das des sa na tu re za são do
interesse na ci o nal, fundamentais para o ajus te fis cal do Estado, para o fortalecimento da Fe deração
e para a ma nutenção da po lí ti ca de es ta bi li za ção”
– ago ra, prestem atenção V. Exªs – “com o atendi men to da Lei Com ple men tar nº 96, de 1999.”
Ora – e vejo à Mesa um advogado -, a Lei de
Res pon sa bi li da de Fiscal foi publicada no dia 4 de
maio de 2000. O contra to, que te nho em mão, as sina do pelo Go ver no do Pa ra ná e a União, para a antecipação dos cré ditos re ferentes aos royalties de
Ita pu, foi assi na do no dia 10 de maio, por tanto,
seis dias depo is da pu bli ca ção da Lei de Respon sabilidade Fis cal.
E sa bem qual é o úl timo ar ti go da Lei de Respon sa bi li da de Fiscal?
Art. 75: “Revoga-se a Lei Com plementar nº
96, de maio de 1999”.
Ora, o con tra to foi assinado com base numa
lei que foi re vogada: a Lei Comple men tar nº 96,
que não existia mais no dia em que o Ministro Pe dro Malan e o Go vernador do Para ná assinaram o
contrato de ro yal ti es.
Então, o que é isso? Alguém pode ex plicar-me, por que não con si go entender!
Obvi a men te, pas saram por cima da Reso lução nº 78! O que se faz aqui é uma ope ração de
crédito, sim! É um finan ci a men to, sim!
Ita i pu é uma binacional, emi nente Se na dor
Eduardo Su plicy, e os cré di tos não pertencem ao
Paraná, mas à União. E a União está an tecipando
os di reitos que tem so bre os créditos da Ita ipu, fa zen do um fi nanciamento ao Para ná, con ceden do-lhe, portan to, um empréstimo de três bi lhões –
e não estou fa lando aqui de ni nharia, não.
Hoje, disse ram que há as sun tos mais im portan tes para tratar do que este.
Re al men te, há tema mais rele van te, como a
questão da Pe trobras. Mas não é por isso que va mos jo gar este as sun to de ba i xo do ta pe te e es quecer que Esta dos es tão an tecipando re ce i tas, des cum prin do a legis la ção.

MAIO 2000

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Aqui, Sr. Presi den te, exis te algo mui to sério.
Vou repetir: o con tra to foi as si na do ci tan do uma lei
revogada pela Lei de Res ponsabilidade Fis cal. O
contrato é do dia 10 de maio; a Lei de Respon sa bilidade Fis cal é do dia 4 de maio. Seis dias depois,
es que ce ram que havi am revo ga do uma lei e assinaram um contra to com base naque la lei.
Não sou ad vogado, Sr. Presi den te. Mas, para
mim, esse contra to não vale. A lei que fundamenta
o contra to não existe mais! Logo, o contra to também não existe. Além dis so, o con tra to não foi publicado. Para que os efe i tos de um contra to en tre
dois entes públicos possam con cretizar-se, é preciso que esse contra to seja publi ca do. Ele não foi
publicado no Diá rio Ofi ci al da União. Tenho acompanhado tudo isso todos os dias, e não vi no Diário
Oficial da União o con tra to pu bli ca do. E pior do que
isso, Sr. Presidente: a no tícia divulgada pela im prensa do Paraná é que as prime i ras parce las já
fo ram li be ra das. Qu an ta trans gres são em um caso
só!
E aí que ro deixar cla ro que não sou contra a
antecipação de ro yal ti es para o Paraná, como estão dizen do lá, da forma que propus. O Governador tem o direito de propor a an te ci pa ção do royalties para o pe ríodo do seu man dato de governo e
para captalizar o Fun do de Pre vidência por que
esse é o objetivo. Ago ra, dispor do di nheiro de 23
anos, R$3 bi lhões, e gas tar como o fez até ago ra,
como paranaense, não concor do. E quem é pa ranaense e pre ocupa-se com o Estado também não
concorda com isso. Até os donos dos jornais, que
em seus editoriais elo giam a an te ci pa ção de royalties para o Pa raná, deveriam estar pre ocupados
com o futu ro do Estado.
Antes de conceder o aparte ao Se nador Casildo Mal daner, gos ta ria de dizer que recla mei da
tribuna há al guns dias, dizen do que há mu i tos
anos a Rede Glo bo não me en tre vis ta va e não permitia le var uma entre vis ta mi nha ao ar. Sou Se nador do Estado, e preci sa va dar ou tra ver são. A
Rede Glo bo cha mou-me para ser en tre vis ta do, depois que eu disse isso aqui. Fui entrevistado. O repór ter da Rede Glo bo, en tão, per gun tou-me: “Mas,
então, você está contra a opo si ção do Estado porque essa antecipação vai bene fi ci ar o próxi mo Gover no, que pode ser, in clu si ve, um Go ver no do próprio PSDB. Esse Parti do tem vá ri os candi da tos
que podem ser elei tos gover na dor.” Não estou
contra o can didato, não estou contra a antecipação dos royalties; estou contra aque les que en ten-
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dem que bene fi ci ar o Esta do por sete anos e es quecer que o Esta do vai con tinuar existin do com
os seus proble mas e sem a receita es tão fa zendo
uma boa ação para o Estado. Não! Estão compro metendo as fu turas ges tões admi nis tra ti vas do
Estado, por que quem não con segue so breviver
com as receitas presen tes está con fessando que
quebrou o Esta do e, ao querer ante ci par tan to di nhe i ro por tan to tempo, está com pro me ten do o fu tu ro do Estado por longos anos. E quem vai pagar
é o próprio povo do Pa ra ná.
O Sr. Casil do Mal daner (PMDB – SC) – V. Exª
me conce de um aparte?
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Conce do
um aparte ao Se nador Ca sil do Maldaner.
O Sr. Casil do Mal daner (PMDB – SC) – Se nador Osmar Dias, a reflexão fe ita por V. Exª nesta
tar de tem total pro cedência. Com a apro vação e a
sanção da Lei da Res pon sa bi li da de Fis cal, o Bra sil
tem vi bra do. Onde se vai, ouve-se dizer que agora
va mos en trar nos ei xos, que não se vai gas tar mais
do que se arrecada ou que, como diz um adágio
popular, nin guém dará o pas so maior que a perna.
Por si nal, em 1995, cri ou-se no Se na do uma co missão es pe ci al para analisar as obras inacaba das. Tive a honra de ser o Re lator. Encontramos
pelo Brasil afo ra mais de 1200 obras inacabadas
do Go verno Federal. Por quê? Porque al guns Go vernos co meçavam as obras, lan ça vam a pedra
fundamental e não se in te res sa vam por quem as
continuaria, fi cando as obras jo ga das por aí. Com
a Lei da Responsabilidade Fis cal, está-se di zendo
que o Bra sil vai en trar nos ei xos, que ago ra todo
mundo tem de obe decer. Mas ouvi há pou co o Se na dor Pau lo Sou to dizer que aos Estados está se
impondo uma emen da des ta Casa que diz que tem
de se gas tar X nisso e Y naquilo. Como é que um
Estado, para se en qua drar na Lei de Res pon sa bi lida de Fiscal, vai po der seguir as normas, se o pró prio Con gres so está que ren do vo tar al te ra ções impon do no vas re gras? Fica di fícil. Tem razão o Se na dor Pa u lo Sou to, quan do le van ta essa questão.
V. Exª também toda ra zão quan do diz que há uma
lei de respon sa bi li da de fiscal já em vi gor no Brasil
e vem um dos Estados con seguir an tecipação,
como é caso do Para ná, com prometendo fu turas
administrações. Quer dizer, vem ul tra pas san do os
li mi tes do que pre vê a própria legis la ção que foi
san ci o na da recen te men te. Não é pos sí vel isso.
Vai virar uma anar quia, essa é a verda de. Se qui ser an tecipar den tro do pró prio Gover no, como diz
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V. Exª, tudo bem. Agora, não pode rá, de acor do
com a Lei de Respon sa bi li da de Fis cal, comprometer fu tu ro do Go ver no, seja o dele ou de ou tro. Penso que deve valer para to dos, se não vai se transformar, como se diz co m umente, numa bader na.
Não é possível isso. Se for o pre cedente, se a lei
foi sanci o na da, como diz V. Exª, no dia 4 de maio,
e este con tar com a an te ci pa ção de re cur sos – seja
de banco, de em pre sa ou de mul tinacional, mas é
antecipação que o Paraná vai de ixar de usar mais
tarde -, essa an te ci pa ção será ba seada numa lei
que já foi re vo ga da. Isso não é cor re to, mes mo que
fosse fe ito, não é possí vel existir isso. Penso que,
no míni mo, temos que le var à reflexão e al gu ma
coisa terá de ser fe i ta ou a fa zer, por que tem que
se prestar in formações so bre isso; caso contrá rio,
vira uma baderna, re pi to, no Brasil in teiro e cai por
terra uma ne go ci a ção que tanto se debateu no
Brasil in te i ro.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Obrigado, Sena dor Casil do Mal daner.
Quero de i xar bem cla ro, ao conclu ir este curto pronun ci a men to, por que o as sunto é grave e eu
não po de ria de i xar de ma ni fes tar-me, que es tou levantando as even tuais ir re gu la ri da des sobre esse
processo de an te ci pa ção de rece i tas des de dezembro. Te nho enfrentado mu i tas dificuldades
dentro da Comis são de Assun tos Econô mi cos
para tratar essa questão. Hoje, in clusive, tive um
desentendimento com o Presi den te daquela Co missão, que pro te lou a vota ção de uma ma té ria
que pode ria regu la men tar as an te ci pa ções de receitas e, des sa forma, não pude mos votá-la.
Quero lem brar que a CPI dos Pre catórios foi
criada exa tamente por que fo ram autorizados pela
Comissão de Assun tos Econô mi cos do Sena do
Federal no pas sado, pro cessos que origi na ram a
emissão da queles tí tu los preca tó ri os, que depo is
ensejaram a consti tu i ção de uma CPI.
Essa ques tão dos ro yal ti es está mu i to mal explicada. Qu ero dei xar cla ro, para fi nalizar, prin cipalmente para al guns colu nis tas “amestra dos”,
que escrevem o que não sabem por que es crevem
ape nas o que re ce bem do Pa lá cio Igua çu já es cri to
e daí publicam sem sa ber in ter pre tar o que estão
escrevendo, a esses colunistas “ames trados” quero dizer que cumpro meu dever de pre servar as finanças do Estado no pre sente e no futu ro. Caso
esse contrato te nha con seqüência e essas ante cipações con tinuem sen do fei tas, que ro ver a legitimidade e a lega li da de desse con tra to. Não move-
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rei uma pa lha para im pe dir que o di nhe i ro vá para o
Pa ra ná, mas que ro ver se está indo de for ma le gal,
legítima e se a fi na li da de que consta no con trato,
ou seja, ca pitalizar o Fun do de Previdência e
Assistência So cial, esta rá sen do obe de ci da. Caso
contrário, não hesi ta rei em assinar como pri meiro
sig na tá rio, es perando ser acom panhado por pelo
me nos 26 ou tros Srs. Se na do res, um re que ri mento pe dindo uma CPI para inves ti gar as an tecipa ções que estão ocorren do. Cre io que já es tão quase do ta ma nho dos pre ca tó ri os, e os rom bos que fica rão para os próximos Go vernos evi dentemente
se rão mui to gran des para se rem encobertos da
for ma como es tão querendo en cobrir.
Fiz uma denún cia: o contra to as sinado ba seia-se em uma lei que não existe mais. Não sou ad vogado, mas en tendo que o contra to não mais
exis te.
Mu i to obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Carlos Magalhães) – Os Srs. Se nadores Gil vam Bor ges, Car los
Patrocínio e José Agri pi no en viaram dis cursos à
Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to
no art. 203 do Re gi men to Inter no.
S. Exªs. serão aten didos.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Se nadores, lon ge de ser a
primeira vez – e, do modo como meu Esta do está
sen do gover na do, segu ra men te não será a últi ma
– vol to a esta Tri buna para expres sar mi nha pro fun da preo cu pa ção com a in crível ina petência ao
trabalho demons tra da, dia após dia, pelo atual Go vernador do Ama pá. O gra ve, o ina ce i tá vel é que
essa inape tên cia se transfor ma em desca so admi nistrativo e, quan do isso cor re, sa be mos to dos, é o
Estado por in te i ro que sofre as mais ter rí ve is con se qüên ci as.
Hoje, que ro re to mar o caso da BR-156, exemplar sobre to dos os aspec tos. Qual quer pessoa
medianamente in formada acerca da re alidade
amapaense sabe perfe i ta men te bem da vi tal im por tân cia des sa ro do via. Dis pon do de uma área de
qua se 143 mil e 500 qui lômetros qua dra dos, abri gan do uma po pu la ção de cer ca de 500 mil ha bi tantes, o Amapá está divi di do em 16 mu ni cí pi os, sen do que a ca pi tal – Maca pá – e o vi zi nho município
de Santa na con centram algo em torno de 80% da
po pu la ção.
O tra çado da ci ta da ro do via ex pressa o sen tido de sua exis tência. Par tindo do sul, a BR-156
cor ta todo o Estado na di re ção norte, ligan do-o à
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Guiana Fran cesa. É como se fosse uma espé cie
de bússo la a orien tar os pas sos a serem da dos
pela eco no mia do Ama pá. Des ti no, vo ca ção e ge ografia em purram o Esta do na di re ção nor te.
Nos últi mos tem pos, com as mo dificações
apresentadas pelo cenário eco nô mi co mun dial,
um fato novo veio agregar-se, po sitivamente, às
razões já existen tes para a mai or apro ximação entre o Amapá e a Gu i a na Fran ce sa. Tra ta-se do processo em mar cha de cons ti tu i ção de grandes blocos, como forma de se confe rir peso e impor tân cia
aos paí ses, num quadro de acentu a da compe ti ção
por mercados.
Nesse sen tido, não nos esque ça mos de um
ponto essencial: se le varmos em con sideração a
proximidade da Gui a na e , sobre tu do, se não nos
esquecermos que ela é um departamento da França, imediatamente conclu i re mos ser a ro do via
BR-156, ligando Maca pá a Oia po que, a mais ób via
e pró xi ma li ga ção terrestre do Bra sil com a União Euro péia! O ca rá ter es tra té gi co des sa rodovia há mu i to foi
percebido pe los nos sos vi zinhos e pe las au to ri dades france sas. Por isso, do outro lado da fronteira,
as obras estão pra ti ca men te con cluídas.
Em um período de eco nomia altamente glo balizada, em que a compe ti ti vi da de alc ança ní veis
exponenciais, am pliar merca dos, fa cilitando-se as
comunicações entre pro dutores e com pra do res,
passa a ser meta por todos per se gui da. Eis uma
ra zão in dis cu tí vel para que as obras da BR-156 sejam concluídas no me nor espa ço de tempo.
Mas existem outras ra zões, igual men te sig nificativas, que jus ti fi cam a exigên cia que continuamente rei te ra mos de que a BR-156 seja enca ra da
como prio ri da de absoluta. Re fi ro-me, espe ci fi camente, ao quadro de total aban do no em que se encontram as comu ni da des do interior. Impedir a comunicação entre os mu nicípios e en tre eles e a capital é o ca minho mais fá cil para con denar es sas
comunidades ao iso lamento e ao gra dativo em pobrecimento. Quanto a isso, seja mos hones tos, o
Governo Ca piberibe tem tido in discutível su cesso...
O que estou afirman do neste mo mento, para
registro nes ta Casa e, es pe ci al men te, para o conhecimento do povo de meu Estado, é que, por incúria ou in com pe tên cia de seu Governador, Amapá ainda não con seguiu ver a BR-156 con clu í da.
Como é a mais importante ro do via a cortar o território ama paense, dá para imagi nar a di mensão do
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prejuízo que infelicita todo o Estado. Por que motivo,
Senhor Presidente, posso fazer tal afirmação?
Em pri meiro lu gar, como a BR-156 ainda não
foi fe de ra li za da, os re cur sos a se rem uti li za dos em
suas obras são cre ditados ao Estado pela União,
que, por meio de convê ni os, os repas sa ao Depar tamento Na cional de Estradas de Roda gem. É no
transcurso des se proces so que mais se manifesta
a in capacidade admi nis tra ti va do Governador do
Estado.
A in com pe tên cia admi nis tra ti va do Go ver no
do Estado é de tal monta que os pro jetos não são
sequer ela bo ra dos. Isso faz com que o Esta do do
Amapá per ca o di reito à uti lização dos re cursos
alocados no or çamento fe de ral.
Mas a cul pa do Go vernador não pára por aí.
Vejamos o re cen tís si mo pro cesso de ela boração
da propos ta or ça men tá ria. Como sabem todos,
esse é o mo men to da defe sa de projetos de in te res ses dos Esta dos e dos Mu nicípios. Nada mais
natural que as sim ocorra, aqui ou em qualquer de mocracia pelo mun do afo ra. Pois bem: no nosso
caso, foi a ban ca da do Ama pá que se mobilizou e
lu tou incan sa vel men te para garantir os re cursos
necessários para le var o asfal to da BR-156 do muni cí pio de Fer re i ra Go mes ao de Oi apoque, na
fronteira com a Gu i a na Fran cesa. Essa luta, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Se nadores, a ban cada do
Ama pá as su miu so zi nha, ante a im per doá vel omissão do Go vernador.
Na condi ção de Co or de na dor da Ban ca da Fede ral do Amapá junto à Co missão Mista de Orça mento, tra balhamos in ces san te men te, in clusive
du ran te as ma dru ga das, ne go ci an do e exi gin do os
re cur sos para a tão so nhada BR-156, estrada que
já tive o pri vi lé gio de conhecer, duran te 27 (vinte e
sete) dias de caminhada.
Ressaltamos que, este ano, con se gui mos
destinar para a BR-156 o montante de 15 milhões
de re ais. Todavia, caso o Go verno do Estado do
Ama pá de i xe de agir com agi li da de e efi ciên cia, no
sentido de apre sentar os projetos res pectivos, a
história se re pe ti rá e perderemos uma vez mais os
recursos, por ir responsabilidade, in com pe tên cia e
fal ta de dis posição para o tra balho.
Essa omissão é ain da mais des pro vi da de
sentido quan do se sabe que o próprio Presidente
da Re pública, quan do da cam panha para sua re e le i ção, pro me teu publi ca men te desti nar os recur sos ne ces sá ri os para a conclusão das obras da ro do via. Ora, como Gover na dor de Esta do, o Sr. Ca-
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piberibe te ria mu i to mais faci li da de para cobrar a
promessa presi den ci al. No entan to, calou-se, fu giu de uma luta que seria dele em primeiro lu gar.
Estamos, pois, em situação ex tre ma men te difí cil. De duas for mas di fe ren tes, o Go ver na dor consegue atra palhar nos so Estado: de um lado, sua
obtusa e in com pre en sí vel re cu sa em agir po liticamente no senti do de pres sionar a União quan to à
liberação de recur sos para essa que é uma obra
es tra té gi ca para o Esta do; de ou tro, sua no tó ria incapacidade administrativa, que se mani fes ta ex pressamente nos ha bituais e ab sur dos atra sos na
aplicação dos recursos li berados.
Por tudo isso, Sr. Presidente, exi gimos a federalização da BR-156. É a ga ran tia de que precisamos para vê-la concluída, lon ge da admi nis tração perniciosa do atual Governo do Estado. É a
certeza de vê-la transitável em to das as épo cas do
ano, ao contrário do que hoje ocorre – sob as chuvas, o tráfego de ixa de exis tir. É a possibilidade
concreta de vê-la dinamizando a eco nomia do estado e co locando um pon to fi nal no iso lamento das
populações inte ri o ra nas.
O Amapá me rece!
Era o que ti nha a di zer.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Se nadores, à medi da
que a so ci e da de bra si le i ra avan ça em or ga ni za ção
e em “civilidade” aumen ta a pos si bi li da de de se cometerem cri mes, uti lizando-se do apa rato forne cido por essa mes ma so ciedade mo derna. Que ro
abordar, hoje, es pecificamente, o caso das fraudes com do cu men tos e o enor me pre ju í zo que ca usam. São fra udes que acarretam da nos não só a
particulares, mas ao próprio Estado, e , em últi ma
instância, à soci e da de como um todo.
To dos os brasi le i ros são obriga dos a portar
vários docu men tos, cada qual de les apresen tan do
um problema, como enu me ra re mos a seguir.
As cer ti dões de nas ci men to, do cu men to bá sico, não têm chega do a to dos, de vi do a seu custo.
Para resolver esse pro blema, aprovamos uma lei
obrigando os cartó ri os a emi ti rem certi dões de
nascimento gratuitamente para aque les que não
podem pagar por ela. Mes mo assim, resta o problema da fal ta de aces so aos da dos ca das tra is originais dos cartó ri os por outras ins tituições encarregadas de emitir documentos.
Os títu los de ele i tor têm sido utilizados fra udulentamente, por não apre sen ta rem a se gu ran ça
requerida de um documento des se por te. Nos úl ti-
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mos plei tos, fo ram uti li za dos tí tulos de ele itores
mortos, tí tu los “alugados” e ou tros ne fas tos proce di men tos, tudo isso graças a fa lhas na iden tifica ção.
O CPF, que deveria ser uma das ga ran ti as
con tra as fra u des fis ca is, tam bém tem sido usa do
fra u du len ta men te. To dos se lem bram dos epi sódi os das con tas-fantasmas, em que eram movimen tadas somas vul tosas, sem que exis tis sem pesso as que cor respondessem aos CPFs uti lizados.
Também a carte i ra de traba lho está suje i ta a
falsifica ções, pois tem sido uti lizada para “esquen tar” tí tulos de eleitor fal sificados.
As car teiras de mo torista, emi tidas pelos departamentos de trân si to es ta du a is são alvo de mu itas fra udes, am plamente di vulgadas na im prensa.
E quan to às Car teiras de Identi da de? Em
tese, cons ti tu em o docu men to mais importante do
bra si le i ro. Aque le que diz quem é quem. Mas a carte i ra de identi da de apre senta vários pro blemas:
fal ta arti cu la ção entre as Se cretarias de Seguran ça es taduais, res pon sá ve is pela emis são das car te i ras, o que abre es pa ço para fra u des; mesmo
sen do con feccionadas em papel de se gurança,
são pas sí ve is de adul te ra ção, por se rem plas ti fi ca das; os da dos são extremamente volá te is, não há
registro de mu dança de en de re ço, nem atu aliza ção da si tu a ção civil ou mes mo das mudanças de
aparência do por tador do do cu men to.
Já che go, Sras. e Srs. Se nadores, ao pon to a
que me propo nho neste pro nun ci a men to: dese jo
que seja ace le ra do o Projeto de Regis tro de Iden ti ficação Ci vil, com a ado ção do Cartão de Identi da de Ci vil.
O pri me i ro pas so para se che gar a esse do cumen to já foi dado, com a apro va ção da Lei nº
9.454, de 7 de abril de 1997, que ins ti tu iu o nú me ro
úni co de Regis tro de Identi da de Ci vil. Por esse núme ro único, cada ci dadão bra sileiro, nato ou natu ralizado, será iden tificado em to das as suas re la ções com a so ci e da de e com os or ga nis mos go vernamentais e priva dos.
A pri meira pro vidência para que a lei seja
cumprida é a ins tituição do Ca dastro Na cional de
Registro de Iden tificação Ci vil, desti na do a conter
o nú mero úni co de Regis tro Civil acom panhado
dos da dos de identificação de cada ci dadão.
No prazo de cin co anos após a promul ga ção
da lei, em abril de 2002, por tan to, to dos os docu mentos de iden tificação que es tiverem em desa cor do com a lei per de rão a va li da de. Por isso, urge
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serem to madas as pro vidências para cum prir as
de ter mi na ções da lei. Por isso, o Insti tu to Na ci o nal
de Iden ti fi ca ção do De par ta men to de Po lí cia Fe deral tem trabalhado na re gu la men ta ção da lei, para
que ela possa ser cum pri da.
Segundo ar tigos publicados na revis ta
Impres sões, de ou tubro de 1999, mu i tos estudos
já foram fe itos para im plantar o novo Car tão de
Iden ti fi ca ção Ci vil.
Um prime i ro passo é a im plan ta ção informatizada dos ca dastros cri minais e civis de impressões digitais, lançan do mão de sistemas como o
AFIS – Auto ma ted Finger print Identi fi ca ti on
System. Isso consti tu i ria a base da iden ti fi ca ção civil, ao ga ran tir a uni ci da de do ca das tro de in di ví duos.
O Cartão de Iden ti da de Civil tra rá inú meras
vantagens, comu ni ca rá três verda des: a pessoa é
realmente aquela quem diz ser; essa pessoa não
possui outro docu men to igual e vá li do; e seus dados são reais e corre tos; terá quali da de, dura bi lidade e se gurança in trínseca; a base de fa bri ca ção
(plástica) permi ti rá: o uso de qualidade das ima gens digitalizadas, impres são de de senhos es peciais e micro im pres são, grava ção de mar cas de
segurança vi síveis a olho nu ou ve rificáveis com
aparelhos simples e de bai xo cus to; cons ti tu i rá
meio para memó ria como tarjas mag néticas, chips
de contato ou sem contato, códi gos de bar ras.
Isso abre um imen so campo para apli cações
governamentais e co merciais, o que é bom, pois a
emissão de 160 milhões de Car tões de Iden ti da de
traz como pri meiro pro ble ma o cus to. A idéia é explorar o in teresse das empre sas, que têm uma
imensa base ins ta la da de le i to res de cartões, terminais finan ce i ros e pon tos de ven da. Com o estabelecimento de parce ri as cri a ti vas entre o se tor
público e o se tor pri va do, será pos sí vel vi a bi li zar a retaguarda financeira para adquirir equipamentos, treinar pessoal e contratar os serviços de apoio a esse
programa.
Com isso, esta re mos acompanhando uma
tendência mundi al, que é a ado ção de moder nas
tecnologias digi ta is para captu ra de da dos, gerenciamento de bancos de da dos e emiss ão eletrô nica segu ra de docu men tos. Essa ten dência, por
sua vez, é simples men te a resposta ao aumento
da deman da por do cumentos de identi fi ca ção,
quer dizer, aumento do acesso à cida da nia. E a
melhor res posta tem sido a migra ção dos siste mas
tradicionais base a dos em do cumentos de pa pel
para os siste mas ele trônicos di gi ta is. Isso não só
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fa ci li ta o ar ma ze na men to de da dos, mas também
re duz o tem po de ma nuseio e espa ço de ar quiva mento. Do mes mo modo, facilita a re cu pe ra ção e
análise dos da dos com mai or ní vel de se gurança.
Para implantar um siste ma integrado de identificação, são ne cessários al guns re quisitos, como
as particularidades de cada uni da de da Fe dera ção, suas neces si da des, expectativas, re cursos,
pos si bi li da de de manu ten ção, atua li za ção.
Ou tra ne ces si da de é de que o ca das tra men to
populacional seja confiá vel. E como a base da ve ra ci da de de um do cumento ofi cial de iden tidade é
a certidão de nas cimento, os cartó ri os de re gis tro
ci vil preci sam ser parte in tegrante da so lução no
Brasil.
Com todas as pro vidências a se rem to ma das
para implan tar o Regis tro de Identi da de Ci vil e o
novo Cartão de Identi da de, esperamos que as au toridades do Mi nistério de Jus tiça, assim como
seus parce i ros ins ti tu ci o na is, acelerem a re gula mentação des se proje to. Igualmente im portante é
pro vi den ci ar os re cursos ne cessários, pois sem
eles, esse pro je to é in viá vel e a so ci e da de con ti nua rá sendo víti ma das diversas frau des con tra a cidadania e con tra o patrimônio públi co.
Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obrigado.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre sidente, Srªs. e Srs. Se na do res, a edição do dia 21
de maio do cor ren te do jor nal O Esta do de S. Pa u lo
publicou maté ria sob o títu lo “CPI do Finor pode
apu rar ope ra ções do BNB”.
Como a ci tada ma téria faz alu sões à mi nha
pessoa, jul go-me no dever de prestar à Casa os
es cla re ci men tos constan tes da carta que en dere cei ao Sr. Editor da quele Jor nal, e que torno públi ca pela lei tu ra que passo a fa zer:
Brasília, 22 de maio de 2000
Ilmº Sr.
Lourival San tana
Edi tor-Adjunto do Jornal “Esta do de
São Paulo”
Fax 11 857 5488
São Pau lo – SP
Senhor Edi tor,
Re por tan do-me à maté ria publicada
na edi ção de domingo, 21 de maio, sob o
tí tu lo “CPI do FINOR Pode rá apurar operações do BNB”, onde sou ci tado, de se jo
fa zer uma correção e re afirmar decla rações já anteriormente pres tadas.
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1. Não é verdade que, como está escrito na ma téria, pro curado pela re portagem do Estadão, não re tornei os te lefonemas. Pro curado uma úni ca vez pela Jor nalista Eu gênia Lo pes, dia 16 do corrente, infor mei tudo que me foi indagado à
respeito de par ticipação aci o ná ria na
Empresa MAISA. Estranho, por tanto, a
afirmativa fe ita pela ma téria que textualmente diz “o Esta do procu rou Agri pino
Maia que não retor nou os telefonemas”
como que suge rin do estivesse eu me es condendo de algo que me cons trangesse.
2. Confor me já foi dito à Jornalista
Eugênia Lo pes da su cursal de Bra sília,
entre os anos de 1968 e 1975, tra balhei
como Enge nheiro na Constru to ra EIT –
Empresa Industri al Técnica.
3. Dessa Empresa, uti lizando como
moeda de compra gra tificações por pro dutividade, adqui ri ações que, à época,
equi va li am a 0,5% de seu ca pi tal social.
4. Das funções ad mi nis tra ti vas que
exercia no Grupo EIT, retirei-me no final
de 1978 para exercer o cargo de Pre feito
de Na tal.
5. A EIT, num dado momento da dé cada de 70, creio eu, assumiu o con trole
acionário
da
MAISA
–
Mossoró
Agro-Industrial S.A. – fazen do dos seus
sócios aci onistas tam bém da MAISA.
6. Sou sim peque no acio nis ta da
E.I.T., sem nenhu ma inge rên cia ad ministrativa nos seus ne gócios ou nos ne gócios de sua contro la da a Mai sa.
7. Jama is esti ve na Sude ne ou no
BNB para tratar de qual quer in teresse do
Grupo E.I.T., até porque como pe queno
acionista não participo dos seus pro jetos
nem dos seus investimentos.
8. Ingerência po lí ti ca nos ne gó ci os
de qualquer das Empre sas cita das não tenho, nunca tive e nem nunca me foi so licitada, até por que as vin culações po líticas
dos que fazem o Gru po EIT. no RN são
hoje com o PMDB, meu tradi ci o nal ad versário no Esta do.
Esperando com estas infor ma ções
que, repito, estou vol tando a dar, ter deixado cla ra a minha par ticipação no as sunto em tela, peço a V. Sª que as publique
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de modo a infor mar cor re ta men te os seus
leitores que guar dam, como eu, o con ce ito de que o Estadão não fal seia com a
verdade.
Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre sidente, Sras.
e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Carlos Magalhães) – Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia
vai en cerrar os tra balhos, lembrando às Srªs e aos
Srs. Sena do res que cons ta rá da ses são de li be ra tiva ordi ná ria de amanhã, a re alizar-se às 14 horas
e 30 minu tos, a seguinte

ORDEM DO DIA
–1–
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 67, DE 1999
(Votação no minal)
Terceiro e úl ti mo dia de dis cus são, em se gundo tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
67, de 1999, ten do como primeiro sig na tá rio o Se na dor Anto nio Car los Ma galhães, que altera o Ato
das Dispo si ções Constitucionais Transitórias, in troduzindo ar tigos que criam o Fun do de Comba te
e Erradicação da Pobre za, tendo
Pa re cer sob nº 473, de 2000, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Justiça e Cida da nia, Re la tor: Sena dor Lúcio Alcân tara, ofe re cen do a re da ção para o
segundo turno.
–2–
PARECER Nº 514, DE 2000
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
281
do Re gimento Inter no Reque ri men to nº 286, de
2000)
(Votação se creta)
Discussão, em tur no úni co, do Pare cer nº
514, de 2000, da Comis são de Cons ti tu i ção, Justi ça e Cida da nia, Rela tor: Se nador Bernardo Ca bral, sobre a Mensa gem nº 109, de 2000 (nº
625/2000, na origem), de 3 de maio do cor rente
ano, pela qual o Presi den te da Repú bli ca sub mete
à deliberação do Sena do o nome do Se nhor João
Batista Bri to Pe re i ra, para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Traba lho, no car go des tinado a mem bro do
Ministério Pú bli co do Traba lho, na vaga decorren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro Arman do de Bri to.
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–3 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 1995
Quarto dia de discus são, em prime i ro turno,
da Propos ta de Emenda à Consti tu i ção nº 57, de
1995, tendo como primeiro signa tá rio o Se na dor
Pedro Si mon, que altera dis positivos cons titucionais re la ti vos aos limi tes máxi mos de idade para a
nomeação de magistrados e mi nis tros de tribunais
e para a aposen ta do ria compul só ria do servi dor
público em geral, tendo
Parecer favorável, sob nº 267, de 1996, da
Comissão de Cons tituição, Justi ça e Ci da da nia,
Relator: Se nador Ney Su assuna.

–4 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 1999
Quarto dia de discus são, em prime i ro turno,
da Propos ta de Emenda à Constituição nº 7, de
1999, tendo como primeiro signa tá rio o Se na dor
Ademir Andrade, que al te ra o art. 101 da Consti tu ição Fede ral e dá outras p rovidências (al ternância
de nome a ções entre pes soas do sexo mas culino
ou fe mi ni no para Mi nis tro do Su pre mo Tribu nal Federal), ten do
Pa re cer sob nº 575, de 1999, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Justi ça e Ci dadania, Re lator: Se nador Lúcio Alcânta ra, fa vo rá vel, com a Emenda nº
1-CCJ, de redação, que apre senta, com votos contrá ri os dos Se na do res Álva ro Dias e Iris Re zen de.
–5 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 1999
Quarto dia de discus são, em prime i ro turno,
da Propos ta de Emenda à Consti tu i ção nº 63, de
1999, tendo como primeiro signa tá rio o Se na dor
Ramez Tebet, que dá nova re da ção ao in ci so II e à
alínea “b” do inci so III do § 1º do art. 40 da Constituição Fe deral (apo sen ta do ria base a da em pa râmetros etá rios), ten do
Pa re cer sob nº 293, de 2000, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci dadania, Re la to ra: Se nadora Maria do Carmo Alves, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta, com abs-
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tenções dos Se nadores Lúcio Alcânta ra e Roberto
Fre i re.
–6–
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 194, DE 1999
(Incluído em Ordem do Dia nos ter mos do
Recur so nº 23, de 1999)
Discussão, em tur no úni co, do Proje to de Lei
do Se nado nº 194, de 1999, de auto ria do Se nador
Roberto Re quião, que al te ra a Lei nº 9.504, de 30
de se tem bro de 1997, que “esta be le ce normas
para as elei ções” para ampliar a segu ran ça e a fis calização do voto eletrô ni co, tendo
Pa re cer sob nº 829, de 1999, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Justiça e Cida da nia, Re la tor: Sena dor Ro meu Tuma, favo rá vel, com voto contrário do
Senador Fran celino Pe reira; venci do, em separa do, do Se na dor Ra mez Tebet e absten ção do Se na dor Ro ber to Re quião.
(A ma téria constou da Ordem do Dia da Sessão Deli be ra ti va Ordiná ria do últi mo dia 03, quan do teve sua discussão adi a da para esta data, nos
termos do Re que ri men to nº 245, de 2000).

–7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 188, DE 1999
Discussão, em tur no úni co, do Projeto de Decre to Legis la ti vo nº 188, de 1999 (nº 55/99, na Câ ma ra dos Deputados), que aprova o ato que reno va a conces são da Rádio Presidente Pru dente
Ltda. para ex plo rar servi ço de ra diodifusão sono ra
em onda média na cida de de Pre sidente Prudente,
Estado de São Pa ulo , tendo
Parecer favo rá vel, sob nº 905, de 1999, da
Comissão de Educação, Re lator: Se na dor Jonas
Pi nhe i ro, com absten ção do Sena dor Ge raldo
Cân di do.
–8–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 194, DE 1999

Discussão, em tur no úni co, do Projeto de Decre to Legis la ti vo nº 194, de 1999 (nº 57/99, na Câ -

566

ANAIS DO SENADO FEDERAL

mara dos De putados), que apro va o ato que renova a permis são da Rádio Inter continental Ltda.
para explorar ser vi ço de radi o di fu são sono ra em
freqüência modu la da na cida de de Cu ritiba, Estado do Para ná, tendo
Parecer favorável, sob nº 908, de 1999, da
Comissão de Edu ca ção, Relator: Se nador Alvaro
Dias, com absten ção do Sena dor Geraldo Cân dido.
–9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 46, DE 2000

Discussão, em turno úni co, do Pro jeto de Decreto Le gislativo nº 46, de 2000 (nº 340/99, na Câmara dos De putados), que aprova o tex to do Acordo so bre Co o pe ra ção na Área de Pro te ção da Sa úde Animal, cele bra do entre o Go ver no da República Federativa do Bra sil e o Governo da Fe de ra ção
da Rússia, em Bra sí lia, em 23 de abril de 1999,
tendo
Parecer favorável, sob nº 412, de 2000, da
Comissão de Re al ções Exte ri o res e De fe sa Na ci onal, Rela tor: Senador Mo zarildo Ca valcanti.
– 10 –
REQUERIMENTO Nº 250, DE 2000

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
250, de 2000, de auto ria do Sena dor Álvaro Dias,
so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta das Pro pos tas de
Emenda à Consti tu i ção nºs 58 e 70, de 1999, por
regularem a mesma matéria.
– 11 –
REQUERIMENTO Nº 253, DE 2000
Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
253, de 2000, de auto ria da Sena do ra Helo í sa Hele na, so li ci tan do que, sobre o Pro jeto de Lei do Senado nº 320, de 1999, além da Co missão cons tante do despacho ini ci al de distri bu i ção, seja ouvida,
também, a de Servi ços de Infra-Estrutura.

MAIO 2000

– 12 –
REQUERIMENTO Nº 254, DE 2000
Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
254, de 2000, de auto ria do Se nador Lú cio Alcân ta ra, soli ci tan do a tramitação conjun ta do Proje to
de Lei do Se na do nº 521, de 1999 – Complemen tar, com os Projetos de Lei do Se na do nºs 419 e
678, de 1999-Complementares, que já se encon tram apen sa dos, por re gu la rem a mes ma ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Carlos Magalhães) – Está encer ra da a ses são.
(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e
38 mi nutos.)
––––––––––––––
CONVOCAÇÃO
O Pre sidente do Conse lho de Ética e De co ro
Parlamentar con voca a 9ª Reunião do Con selho a
realizar-se no dia 31 de maio do cor ren te ano, às 9
ho ras, na sala nº 6 da Ala Se nador Nilo Coelho,
des ti na da à apre sentação do pa re cer do Se nador
Jefferson Peres, na con di ção de re la tor da Repre sentação nº 2, de 1999.
Bra sí lia, 17 de maio de 2000, – Sena dor Ra mez Tebet
Pre si den te do Con selho de Éti ca e Deco ro
Parlamentar.
AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
23-5-000
Terça-feira

10h – Des pa cho Interno
15h30 – Ses são De li be ra ti va Ordi nário do Se nado Fe deral.
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Questão de ordem, nos termos dos arts. 403 a 405
do Regimento Interno, que será examinada pela Mesa e
oportunamente respondida pela Presidência
.
Requerimento n° 276, de 2000, solicitando ao
Ministro de Estado da Justiça as informações que men
ciona
.
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n° 54,
de 1999, que dispõe sobre a concessão do seguro-de
semprego aos trabalhadores da pesca, durante o peliodo
de defeso, e dá outras providências
..
Comentários ao trabalho desenvolvido pela Fun
dação Cearense de Amparo à Pesquisa (FUNCAP), de
incentivo à formação de mestres e doutores para o Esta
do do Ceará
..
Regozijo com a iniciativa da livraria Siciliano,
que passará a comercializar livros de autores regionais
brasileiros, em todo o País
.
Parecer nO 522, de 2000, das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania. e de Educação,
respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara
n° 73, de 1997 (n° 3.500/97, na Casa de origem), que
institui a Semana Nacional de Combate e Prevenção
ao Câncer de Próstata
..
Apelo ao Governo Federal pela destinação de re
cursos do Pronaf para o Nordeste
..
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LEOMAR QurNTANILHA
Justificativas à apresentação de projeto de lei que
estabelece nova pena aos crimes cometidos com a utili-
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LAURO CAMPOS
Cliticas à administração do Governador do Dis
.
trito Federal, Joaquim Roriz
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Homenagem pelo transcurso dos 150 anos do Te
atro Santa Isabel, em RecifelPE
..
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LUIZ ESTEV ÃO
Parecer n° 492, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 17, de
2000 (n° 256/99, na Câmara dos Deputados), que aprova
O ato que outorga permissão à Valente Propaganda e Pu
blicidade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade de Caçu, Esta
do de Goiás.
..
..
Parecer n° 518, de 2000, da Comissão de Assun
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 557, de
1999, de autoria do Senador Arlindo Porto, que dispõe
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sobre o ressarcimento, pejo Sistema Único de Saúde,
dos gastos com medicamentos de uso contínuo indispo
níveis na rede local do Sistema
.

277

LUIZ PONTES
Requerimento n° 214, de 2000, de autoria do Se
nador Luiz Pontes, solicitando que sobr~ o Projeto do
Senado n° 84, de 2000, de autoria do Senador Ronaldo
Cunha Lima, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assun
tos Sociais
.
Requerimento n° 277, de 2000, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei do Senado
n° 81, de 2000, de sua autoria, que altera a redação
do art. 2° da Lei nO 7.292, de 19 de dezembro de
1984, que autoJ1za o Departamento Nacional de Re
gistro do Comércio a estabelecer modelos e cláusu
las padronizadas destinadas a simplificar a constitui
ção de sociedades mercantis, para tornar obrigatória
a inclusão do número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) na qualificação completade
todos os sócios das empresas
.
Parecer nO 516, de 2000, das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania, e de Assuntos So
ciais, respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câ
mara n° 64, de 1999 (n° 990/99, na Casa de origem),
que dispõe sobre a produção de cloro e dá outras pro
vidências
.
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Registro de pesquisa realizada pelo Banco do
Brasil, com o apoio do IBGE, que considerou o mu
nicípio de JataílGO, o maior produtor de grãos do
.

.

124

MARIA DO CARMO AL VES
Homenagem pelo transcurso dos 25 anos da TV
Atalaia de Sergipe.
.
.

534

MARLUCE PINTO
Considerações sobre o papel das universidades
brasileiras
.
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174

Comunica a aprovação, pela Assembléia Legisla
tiva do Estado de Rondônia, de decreto legislati vo sus
tando os efeitos de contratos firmados com a União,
para o ref1l1anciamento de dívidas com a Caixa Econô
mica Federal e abertura de crédito destinado a assunção
dos passivos de suas instituições financeiras
.
Críticas à diminuição pelo Governo Federal da
ação do Banco da Amazônia - BASA.
.
Registro da sentença do juiz da I" Vara da Fazen
da Pública de Porto Velho, Dl'. Sansão Saldanha, que
culminou na cassação dos direitos políticos do ex-Go
.
vernador Valdir Raupp por \Tês anos
Requerimento nO 288, de 2000, de urgência para a
Mensagem n° 99, de 2000, que autoriza a contTatação de
operação de crédito externo no valor eLjuivalente a até
US$ 505,060,000.00 (quinhentos e cinco milhões e ses
senta mil dólares dos Estados Unidos da América), de
principal, ent"re a República Federativa do Brasil e o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvi
mento - BIRD, na modalidade de ajuste setorial - Re
forma da Previdência Social/Segunda Fase
.
Requerimento n° 241, de 2000, solicitando a reti
rada, em caráter defi.nitivo, do Projeto de Lei do Senado
n° 621, de 1999, de sua autoria
.
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MOZARILDO CAVALCANTI

MAGUITO VILELA

Brasil........................................

174

MOREIRA MENDES

LUZIA TOLEDO
Parecer n° 521, de 2000, da Comissão de Edu
cação, sobre as Emendas nOs I e 2-Plen., e o Projeto
de Lei do Senado n° 109, de 1995, de autoria do Se
nador Pedro Simon, que dispõe sobre a outorga e re
novação de concessão ou permissão para explora
ção de serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens
.

MAURO MIRANDA
Comentários à reportagem do jornal Gazela Mer
cantil, de hoje, informando que 400 mil toneladas de
grãos produzidas na região Centro-Oeste não f?ram
transportadas em virtudes dos acidentes na malha terro
viária da antiga Fepasa, no Estado de São Paulo ...
Defesa da criação da Agência Nacional de Trans
portes
.

371

Projeto de Lei do Senado n° 143, de 2000, que
altera o § 2° do art. 1° do Decreto-Lei n° 791, de 27
de agosto de 1969, "que dispõe sobre o pedágio em
rodovias federais e dá outras providências", para
isentar do pagamento de pedágio os veículos condu
zidos pelos respectivos proprietários maiores de ses
senta e cinco anos
.
Abordagem sobre a decisão da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania de não votar projetos
da autoria de S. Ex", que tratam da redivisão territorial
da Amazônia
.
Projeto de Lei do Senado nO 146, de 2000, que
altera o § 1° do art. 19 da Lei nO 6.001, de 19 de de
zembro de 1973, que dispõe sobre o estatuto do ín
d~
.
Solicitação para instalação de Comissão Parla
mentar de Inquérito para investigar as Organizações
Não-Governamentais.
.
.
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Debate com alunos da Escola Paulista de Medici
na sobre o instituto do serviço civil alternativo ou obri
gatório......................
.
,
,

457

Pág.
ilegalidade do contrato de antecipação de royalti
es entre a Itaipú Binacional e o governo do Estado do
Paraná " "
,
.

NABOR JÚNIOR

PAULO HARTUNG

Respostas ao discmso do Senador Tião Viana,
proferido na sessão de ontem, sobre denúncias de super
.
faturamento de remédios no Acre
Regozijo pelo lançamento do Programa Luz no
Campo, no Estado do Acre, durante visita do Ministro
Rodolpho Tourinho, das Minas e Energia
.

Protesto contra o assassinato do militante político
do PPS, Sr. Clóvis Pereira Fernandes, na Cidade Oci
dental- GO
,
Análise do trabalho do IBGE que apresenta a
"
.
"Síntese de Indicadores Sociais"

114

367

NEY SUASSUNA
Parabenizando o Senador Eduardo Suplicy pelo
pron,unciamento sobre a dolarização da economia na
Amenca Latina
,
.
Considerações sobre reportagem do jornalista
Márcio Moreira publicada lIO jornal O Globo, que faz
menções a S. Ex.' frente aos grandes problemas da Re
pública,
"
, .
Retrospectiva dos planos de estabilização da eco
nomia e das origens dos problemas econômicos brasilei
ros
..

240

240

535
552

PAULO SOUTO
Encaminhando a votação do Requerimento nO
280, de 2000, solicitando homenagens de pesar pelo fa
lecimento do ex-Deputado Eliel Martins
..
Requerimento n° 285, de 2000, solicitando ao
Ministro de Estado da Fazenda as informações que men
ciona
.
Necessidade de investimentos nas áreas de sanea
mento básico e segurança pública. Comentários sobre a
Lei de Responsabilidade Fiscal.
..
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559

PEDRO SIMON
526

OSMAR DIAS
Parecer n° 486, de 2000, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 3,
de 2000 (n° 90/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difu
sora Apucarana Ltda., para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média na cidade de Apuca
rana, Estado do Paraná
..
Parecer n° 489, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 10, de
2000 (n° 190/99, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga a concessão à Fundação Cultural Nos
sa Senhora de Lourdes de Maringá, para executar servi
ço de radiodifusão de sons e inlagens (TV), na cidade de
Maringá, Estado do Paraná"
.
Requerimento nO 273, de 2000, de autoria do Se
nador Osmar Dias, solicitando ao Ministro de Estado da
Fazenda as informações que menciona
.
Regozijo pela aprovação, na Câmara dos Deputa
dos, de emenda de sua autoria que iguala os direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais quanto à prescrição de
ações trabalhistas
'
,
.
Questionamentos sobre a destinação dos recursos
obtidos com a cobrança do seguro obrigatório dos veí
culos automotores
,
Requerimento n° 282, de 2000, solicitando ao
Ministro de Estado da Agricultura e Abastecimento as
" .. ,
'
informações que menciona
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232
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Requerimento n° 268, de 2000, solicitando a tra
mitação conjunta do Projeto de Lei do Senado n° 151,
de 1999, que dispõe sobre a destinação de recursos orça
mentários para o custeio das campanhas eleitorais, com
o Projeto de Lei do Senado nO 353, de 1999, que dispõe
sobre o financiamento público exclusivo das campanhas
eleitorais e estabelece critérios objetivos de distribuição
dos recursos no âmbito dos partidos, por disporem sobre
matéria da mesma natureza
.
Transcrição de artigos de autoria do Ministro do
Superior Tribunal Militar e Presidente da Sociedade Bí
blica do Brasil, Aldo Fagundes, intitulados "A marca da
diferença" e "Vou pescar "
..
Proposta de Emenda à Constituição nO 57, de
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos
aos limites máximos de idade para a nomeação de ma
gistrados e ministros de tribunais e para a aposentadoria
compulsória do servidor ppblico em geral.
..
Transcrição nos Anais do Senado do discurso do
Dr. Luís Roberto Ponte, pronunciado na Conferência
Nacional da Indústria da Construção - CONFIC, em 8
do corrente,
,
Parecer n° 521, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre as Emendas nOs 1 e 2-Plen" e o Projeto de
Lei do Senado n° 109, de 1995, que dispõe sobre a ou
torga e renovação de concessão ou permissão para ex
ploração de serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens
..
Proposta de Emenda à Constituição nO 57, de
1995, que altera dispositivos constitucionais relativos
aos limites máximos de idade para a nomeação de ma
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gistrados e ministros de ttibunais e para a aposentadoria
.
compulsória do servidor público em geral.

538

RAMEZ TEBET
Proposta de Emenda à Constituição n° 63, de
1999, que dá nova redação ao inciso II e à alínea b do
inciso IJ] do § IOdo art. 40 da ConS}ituição Federal
.
(aposentadoria baseada em parâmetros etários)
Proposta de Emenda à Constituição nO 63, de
1999, que dá nova redação ao inciso TI e à alínea b do
inciso m do § IOdo art. 40 da Constituição Federal
.
(aposentadoria baseada em parâmetros etários)
Parecer n° 519, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta
de Emenda à Constituição nO 69, de 1999, tendo
como primeiro signatário o Senador Luiz Otávio,
que altera a redação da alínea c do inciso I do art.
159 da Constituição Federal.
.
Proposta de Emenda à Constituição nO 63, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ramez
Tebet, que dá nova redação ao inciso II e à alínea b do
inciso m do § IOdo art. 40 da Constituição Federal
(aposentadoria baseada em parâmetros etários).
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175

ROBERTO FREIRE
Análise da evolução política brasilei.ra e dos mo
vimentos de Esquerda
.
Projeto de Lei do Senado n° 147, de 2CXXJ, que revo
ga a Lei n° 7.170, de 14 de dezembro de 1983, que detine
os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e
social, estabelece seu processo e julgamento e dá outras
providências (Lei de Segurança Nacional)
.
Projeto de Lei do Senado n° 148, de 2000, de au
toria do Senador Roberto Freire, que extingue a prisão
especial e dispõe sobre o cumprimento de pena em de
pendência separada
.
Justificativas para apresentação de projeto de lei
que extingue a prisão especial e dispõe sobre o cumpri
mento de pena em dependência separada
.
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ROBERTO SATURNINO
Comentários ao discurso do Presidente
blica no BNDES
..
Consternação diante dos episódios de
ocorridos ontem em Copacabana
Saudações aos aeroviários e aeronautas
nas galerias, na sessão desta tarde.

-

da Repú
100
violência
.
presentes
.
.

Projeto de Resolução n° 30, de 2CXJO, que autoriza
a União a contratar operação de crédito extemo, no va
lor de quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e ses
senta e um euros, de principal, entre a República Fede
rativa do Brasil e o KreditanstaJt für Wiederaufbau 
KiW, destinado ao financiamento da parcela à vista de
15% do contrato comercial para importação de bens e
serviços a serem fornecidos pela Empresa G.U.N. T.
Geratebau GmbH, no âmbito do Programa de Moderni
zação e Consolidação da Infra-Estrutura Acadêmica das
Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais
Universitários.
.
.

221

ROBERTO REQUIÃO
Considerações sobre iniciativa do PMDB de Vi
tória, no Espírito Santo, de redução do número de verea
dores. Comentátios sobre o escândalo de Londrina que
envolve o atual Prefeito, Antônio BelinatL.
.
.

056

ROMEU TUMA

RENAN CALHEIROS
Criticas à ausência de políticas governamentais de
incentivo para o cultivo e a exportação do fumo ...
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Parecer n° 485, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 286, de
1999 (n° 171/99, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Tropical de Ri
beirão Preto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Ribeirão Preto,
..
Estado de São Paulo
Parecer n° 487, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto LegislatLvo n° 6, de
2000 (n° 105/99, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada a O Diátio Rá
dio e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na cidade de Ribei
..
rão Preto, Estado de São Paulo
Parecer n° 490, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 263, de
2000 (n° 148/99, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão do Sistema JornaJ de Rá
dio Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Piracicaba, Esta
..
do de São Paulo.
.
Parecer nO 491, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 264, de
2000 (n° 149/99, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Sociedade Rádio Difu
sara Santa Cruz Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de Santa Cruz do
..
Rio Pardo, Estado de São Paulo
Parecer n° 493, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legisbtivo n° 26, de
2000 (n° 274/99, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga a permissão ao Diário de Suzano Ra
diodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Salesópo
Lis, Estado de São Paulo
.
..
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Repúdio às notícias veiculadas pela imprensa nas
quais seu nome é envolvido com o do empresário Fábio
Monteiro de Barros, acusado de desvio de dinheiro pú
.
blico no obra do TRT de São Paulo
Homenagem à memória dos delegados de Polícia
Murillo de Macedo Pereira e Paulo José de Azevedo
Bonavides
.

086

172

ROMEROJUCÁ
Projeto de Lei do Senado n° 140, de 2000, de au
toria do Senador Romero Jucá, que denomina "Rodovia
Luiz Otávio Corrêa de Melo" trecho da BR 401, no
Estado de Roraima
.
Elogios à iniciativa do Governo Federal pelo lan
çamento do Programa "Luz no Campo", que fornecerá
.
energia elétrica para a área rural no Brasil.
Questão de ordem suscitada pelo Senador Romero
lucá, referente à apreciação do Item 1, tendo sido contradi
tada pelo Senador José Eduardo Dutra, e indeferida pelo Sr.
Presidente (Senador Ademir Andrade)
.
Satisfação com o lançamento, pela Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, da cartilha que
ensina o cidadão a combater a fraude eleitora!..
.
Ações anunciadas pelo Ministério do Desenvolvi
mento Agrário a respeito dos novos recursos destinados
ao Pronaf e à mudança de mecanismos na ação de finan
.
ciamento de safra da agricultura familiar.
Ingresso de ação popular no STF contra os de
sembargadores e juízes do Tribunal de Justiça de
Rondônia, que recebem salários acima do teto cons
titucional.
.
Anúncio, pelo Ministro dos Transportes, de medi
das para reativação da indústria naval brasileira.....
Louvor à decisão da Caixa Econômica Federal de
disponibilizar as contas do FGTS na Internet. ...

036

098

Comunicação da audiência pública, amanl.Jã,
na Comissão de Assuntos Sociais para instruir a ela
boração de relatório sobre projeto de lei que proíbe o
.
uso de silicone líquido no organismo humano
Parecer nO 520, de 2000, da Comissão de Assun
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nO 554. de
1999, de autoria do Senador Luiz Estevão, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da cirurgia de Gastrectomia Par
cial nos casos de obesidade mórbida, e dá outras provi
dências
.
Parecer nO 523, de 2000, das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania, e de Educação,
respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara
n° 73, de 1997 (n° 3.500197, na Casa de origem), que
institui a Semana Nacional de Combate e Prevenção
ao Câncer de Próstata
.
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SÉRGIO MACHADO
161

170
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SEBASTIÃO ROCHA
Defesa da prorrogação do estado de calamidade
pública no município de Laranjal do Jari, no Amapá, de
vido à cheia do Rio Jari
.
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Questão de ordem suscitada pelo Senador Sér
gio Macl.Jado, referente à apreciação do Item 1, tendo
usado da palavra os Senadores Luiz Otávio e José
Eduardo Dutra e indeferida pelo Sr. Presidente (Se
nador Carlos Patrocínio)
.

162

TIÃOVIANA
Refutando artigo publicado no Jornal de Rio
Branco, em que o Senador Nabor Júnior reafirma as de
núncias de irregularidades na compra de remédios pela
Secretaria de Saúde do Acre
.
Comentários ao artigo da jornalista Teresa
Cruvinel publicado no jornal O Globo, intitulado
"A lista da cobiça", sobre o interesse internacional
para a implantação de bioindústria na Amazônia
brasileira
.
Apoio ao Projeto de Lei do Senado n° 306/95, de
autoria da Senadora Marina Silva, que dispõe sobre os
instrumentos de controle do acesso aos recursos genéti
cos do País
.
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