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4 a 7 -Plen., oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara n.o
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34, de 1999 (n.o 4767/98, na Casa de origem), de
iniciati va do Presidente da República, que estabelece
normas gerais e cntérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiências ou
com mobilidade reduzida e dá outras providências. Seno
Lúcio Alcântara.
.
..
Parecer n.o 1.128, de 2000, da Comissão de
Assuntos Sociais, respectivamente, sobre as Emendas
nOs 4 a 7, de Plenário, oferecidas ao Projeto de Lei da
Câmara n.o 34, de 1999 (n.o 4.767/98, na Casa de
origem). de iniciativa do Presidente da República, que
estabelece normas gerais e crilérios básicos p31'a a
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deficiências ou com mobilidade reduzida e dá ouD'as
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Parecer n.o 1.129, de 2000, da Comissão de
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74, de 2000 (n.o 2845/2000, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que altera
dispositivos do Decreto-Lei n.o 5.452, de 1° de maio de
1943 - Consolidação das Leis do Trabalho (proibição de
D'abalho do menor de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz). Seno Moreira Mendes
..
Parecer n° 1.130, de 2000, da Comissão Diretora,
que dá redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n° 265, de 1999 (n° 151, de 1999, na Câm31'a dos
..
..
Deputados). Seno Ademir Andrade..
Parecer n° 1.131, de 2000, da Comissão Diretora,
que dá redação final do Projeto Legislativo n° 72, de
2000 (n° 203, de 1999, na Câmara dos Deputados). Seno
Carlos Patrocínio
..
Parecer nO 1.132, de 2000, da Comissão Diretora,
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nO 107,
de 2000 (n° 293, de 1999, na Câmara dos Deputados).
Seno Ademir Andrade
.
Parecer n° 1.133, de 2000, da Comissão Diretora,
que dá redação final do Projeto de Decreto Legislativo
0° 142, de 2000 (nO 423, de 2000, na Câmara dos
Deputados). Seno Ademir Andrade
Parecer nO 1.134, de 2000, da Comissão Diretora,
que dá redação f to ai do Projeto de Decreto Legislativo
n° 19, de 1999. Seno Ademir Andrade
.
Parecer n.o 1.135, de 2000, da Mesa do Senado
Federal, sobre os Requerimentos nOs 545, 547 e 561, de
2000, de autoria do Senador Pedro Simon, da Senadora
Heloísa Helena e do Senador Roberto Satumino,
respectivamente, que solicitam informações a Ministros
..
de Estado. Seno Geraldo Melo
Parecer n.O 1.136, de 2000, da Mesa do Senado
Federal, sobre os Requerimentos nOs 545, 547 e 561, de
2000, de autoria do Senador Pedro Simon, da Senadora
Heloísa Helena e do Senador Roberto Satumino,
respecti vamente, que solicitaln informações a Ministros
de Estado. Seno Geraldo Melo. .
..
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Parecer n.o 1.137, de 2000, da Mesa do Senado
Federal, sobre os Requerimentos nOs 545, 547 e 561, de
2000, de autoria do Senador Pedro Simon, da Senadora
Heloísa Helena e do Senador Roberto Satumino,
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respectivamente, que sohcitam informações a Ministros
de Estado. Seno Geraldo Melo .....
Parecer n.o 1.138, de 2000, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado n.o 69, de
2000. de autoria do Senador Luiz Pontes, qne uetermina
a nbrigatorieuade do uso do sistema de legendamento
ocu\lo na veiculação de mensagens do Poder Público
pelas emissnras de lelevisão; e sobre o Projeto de Lei do
Senado n.O 286, ue 1999, de autoria do Senador Lúcio
Alcântara. que dispõe sobre a inclusão de legenda oculla
na programação das emissoras de televisão, fixa cota
mínima de aparelhos de televisão com circuito de
uecodiflcação de legenda oculta e dá outras
providências, que tramitam em conjunto, nos telmos do
Requerimento n.O 153, de 2000. Seno Pedro Si.mon ..
Parecer n.o 1.139, de 2000. da Comissão de
Constiluição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
do Senado n.o 138, de 2000, de autoria do Senador
Hugo Napoleão, que autoriza o Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas - DNOCS a doar ao
Município de Alvorada do Gurguéia, Estado do Piauí, o
imóvel que especifica. Sen Edison l.obão.
Parecer n. o 1.140, ue 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
do Senado n. o 351, de 1999, de autoria do Senador
Ramez Tebet, que altera o art. 32 da Lei n. o 9.605, de 12
de fevereiw de 1998, para determinar aumento de pena
na hipótese que especifica. Seno Romeu Tuma.
Parecer n.o 1.141, de 2000, da Comissão de
Educação, snbre o Projeto ue Decreto Legislativo n.o 18,
de 2000 (n.o 257/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga perm issão ao Sistema Goiano
de Telecomunicação Lida. Para explorar serviço de
radiodifusão sonora em Ii"eqüência modulada na cidade
de Aparecida de Goiânia, Eswdo de Goiás. Seno
Maguito Vilela
..
.
..
Parecer n.o 1.142, ue 2000, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 128,
de 2000 (n.o 93/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o alo que renova a permissão outorgada à Rádio
Cidade de Campinas Lida., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
1tu, Estado de São Paulo. Seno Romeu Tuma.
Parecer n.o 1.143, de 2000, da Comissão de Edu
O
C~ÇãD, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n. 168,
de 2000 (n. o 327/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à MR Rauiodifusão
Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência lllodulaua na cidade de Vitória do Mealim,
Estado do Maranhão. Seno Edison Lobão
Parecer n.o 1.144, de 2000, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o
198, de 2UOO (n. o 177/99, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Flash FM
Radiodifusão Llda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Cosmópolis, Estado de São Paulo. Seno Romeu
Tuma
.
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Ata da 162ª Sessão Não Deliberativa
em 27 de novembro de 2000
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Geraldo Melo, Nabor Júnior, Álvaro Dias
Bello Parga, Lauro Campos, Moreira Mendes e Paulo Hartung
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Wilson, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM Nº 240, DE 2000
(Nº 1.778/2000, na Casa de origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los de que me ausentarei do País no período de
29 de novembro a 2 de dezembro do corrente, para
realizar visita oficial aos Estados Unidos Mexicanos,
a fim de participar das cerimônias de posse do Presidente eleito, Vicente Fox Quesada, a realizar-se na
Cidade do México, em 1º de dezembro vindouro.
Brasília, 23 de novembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
MATÉRIA RECEBIDAS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 127, DE 1995
(Nº 989/95, naquela Casa)
Padroniza o volume de áudio das
transmissões de rádio e televisão nos
espaços dedicados à propaganda e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens padronizarão seus sinais de áudio, de
modo a que não haja, no momento da recepção, elevação injustificável de volume nos intervalos comerciais.
Art. 2º O Poder Executivo criará, no período de
cento e vinte dias, a contar da publicação desta Lei,
os mecanismos necessários à normalização técnica
da matéria, bem como à fiscalização de seu cumprimento.
Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei
sujeitará o infrator à pena de suspensão da atividade
pelo prazo de trinta dias, triplicada em caso de reincidência.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROJETO ORIGINAL
APROVADO PELO SENADO
Padroniza o volume de áudio das
transmissões de rádio e televisão nos espaços dedicados à propaganda e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os serviços dc radiodifusão de sons imagens padronizarão seus sinais de áudio, de modo a
que não haja, no momento de recepção, elevação injustificável de volume nos intervalos comerciais.
Parágrafo único. O Poder Executivo criará, no
período de cento e vinte dias, a contar da publicação
desta Lei, os mecanismos necessários à normalização técnica da matéria, bem como à fiscalização de
seu cumprimento, fixada a pena de suspensão da atividade pelo prazo de trinta dias, triplicado em caso de
reincidência, havendo inobservância do disposto nesta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
(À Comissão de Educação.)

2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

EMENDA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 221, DE 1996
(Nº 3.164/97, naquela Casa)
Determina o tombamento dos bens
culturais das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
Substitua-se, no art. 1º do projeto, a expressão ”Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990“ pela expressão ”Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997“.
PROJETO ORIGINAL
APROVADO PELO SENADO
Determina o tombamento dos bens
culturais das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os bens culturais móveis e imóveis, assim definidos no art. 1º do Decreto-Lei nº25, de 30 de
novembro de 1937, serão tombados e desincorporados do patrimônio das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização de que trata a Lei nº
8.031, de 12 de abril de 1990, passando a integrar o
acervo histórico e artístico da União.
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de sessenta dias contado da data de sua
publicação.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
DECRETO-LEI Nº 25
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937
Organiza a proteção do patrimônio
histórico e artístico nacional.
...........................................................................
LEI Nº 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Cria o Programa Nacional de Desestatização, e dá outras providências.
...........................................................................
LEI Nº 9.481, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Altera procedimentos relativos ao
Programa Nacional de Desestatização,
revoga a Lei nº 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.
...........................................................................
(À Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania.)

NOVEMBRO 2000

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. lº Secretário em
exercício, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
Ofício nº 621/MI
Brasília, 23 de novembro de 2000
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para fazer menção
ao Of. SF/1438/2000, de 18-10-2000, encaminhando-me exemplar do Diário do Senado Federal nº
155, de 6 do mês de outubro último, com Relatório Final da Comissão Temporária criada por essa Casa do
Congresso Nacional, que sugere seja incluído artigo
na Medida Provisória nº 1.954-29, no sentido de conceder financiamentos, em condições especiais, para
produtores rurais que tiveram suas atividades prejudicadas pelos efeitos da estiagem na área da Sudene.
Informo que, além da Medida Provisória nº
1.954-32, reeditada em 19-10-2000, que institui o
Programa Especial de Financiamento para combate
aos efeitos da estiagem na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE, idêntica linha creditícia foi aberta, por intermédio de crédito extraordinário, objeto da Medida
Provisória nº 2.016-10, reeditada em 24-10-2000,
para atender atividades econômicas atingidas pelas
inundações nos Estados de Alagoas, Pernambuco,
Paraíba e Rio Grande do Norte.
Atenciosamente, – Fernando Bezerra, Ministro
de Estado a Integração Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O ofício
lido vai à publicação e será anexado ao processado
do Requerimento nº 426, de 2000.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Paulo Hartung, para uma
comunicação de liderança, por cinco minutos.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Para uma
comunicação de liderança. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero registrar,
com enorme satisfação, a reeleição para o quinto
mandato consecutivo do Presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Agesandro da Costa Pereira. A justiça e a cidadania do
Espírito Santo só têm a ganhar com a decisão dos advogados do Estado de reconduzir o Dr. Agesandro
para o cargo, com 63% dos votos, numa eleição – disse inclusive a um amigo dele consagradora. Encon-
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tra-se presente o ex-Ministro Bernardo Cabral, amigo
do Dr. Agesandro, que faz questão que conste nos
Anais que também faz esse registro.
Indicado para receber o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, por seu trabalho à frente do Fórum
de Combate à Violência e à Impunidade, Agesandro
da Costa Pereira é um dos grandes defensores dos
direitos do cidadão. É, na verdade, um incansável
combatente ao crime organizado do Espírito Santo e
um lutador pela dignificação da advocacia e respeito
às prerrogativas dos advogados.
A sua passagem pela OAB tem sido marcada,
ao longo de quase 10 anos, conforme suas próprias
palavras, ”pelo resguardo das instituições, à prevalência do estado de direito democrático, à defesa da cidadania, à luta pela seriedade, pela exatidão e pelo
aperfeiçoamento institucional“.
Por outro lado, Sr. Presidente, é motivo de preocupação para os políticos e homens de bem, que querem o melhor para o Espírito Santo, as constantes
ameaças que o Presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil – Espírito Santo vem recebendo em represália às suas ações contrárias ao crime organizado
eu mesmo já estive nesta tribuna, denunciando essas
ameaças e pedindo providências ao Ministro da Justiça. Essas ameaças levaram o atual Ministro da Justiça a determinar que a Polícia Federal preste segurança à integridade física do Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil – Espírito Santo.
As propostas de Agesandro para um novo mandato à frente da OAB-ES estão numa importante entrevista dada por ele ao Jornal A Gazeta, de Vitória,
no último domingo, na qual fala dos últimos mandatos
e dos seus planos para mais um período à frente da
instituição.
Na entrevista, ele relata a sua valiosa contribuição para os trabalhos da CPI do Narcotráfico e volta a
denunciar a infiltração do crime organizado nas instituições do Espírito Santo, com a anuência de agentes
políticos e de policiais.
Por ser o Ministro José Gregori um atento observador dos acontecimentos no Espírito Santo –
agora mesmo, há poucas semanas, eu estive no seu
gabinete, levando o Prefeito eleito de Vila Velha, o jovem Deputado Max Filho, que também estava sendo
ameaçado de morte – e por estar contribuindo muito
com nosso Estado, creio que ele já deva ter tomado
conhecimento da entrevista. Contudo, Sr. Presidente,
requeiro, na forma do Regimento Interno, que seja enviada cópia desta comunicação ao Ministro, assim
como da matéria de A Gazeta, que ora peço transcri-

3

ção nos Anais da Casa, só para conhecimento dos
colegas e de todos os telespectadores da TV Senado.
A matéria tem como título
”O crime organizado está nas instituições“. Reeleito na OAB-ES, Agesandro da Costa Pereira afirma
que há agentes políticos que servem ou fecham os
olhos para o crime.“
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Repito o
que mencionei no início da minha comunicação: a minha alegria, a alegria dos capixabas de ver o Dr. Agesandro reeleito com uma votação consagradora para
mais um mandato na Ordem dos Advogados do Brasil,
seccional Espírito Santo. Tenho certeza que, somando
as entidades civis de defesa dos direitos humanos do
Estado do Espírito Santo na luta contra a violência, contra a impunidade, que tem uma presença lamentavelmente na vida do meu Estado, superaremos esse momento difícil com a nossa luta e determinação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO HARTUNG EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
“O Crime Organizado está nas instituições"
Reeleito na OAB-ES, Agesandro afirma que há agentes
políticos que servem ou fecham os olhos para o crime .
Eleito para o quinto mandato consecutivo na presidência da
seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
Agesandro da Costa Pereira diz que continuará a aplicar a mesma
linha que o mantém no cargo desde 1991. Segundo ele, a Ordem
atuará na proteção às instituições, ao estado de direito democrático, na defesa da cidadania e contra o crime organizado. Por seu trabalho na Ordem e no Fórum de Combate à Violência e à Impunidade, Agesandro foi indicado para receber o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, mas, ao mesmo tempo, tem sofrido ameaças, pelo
combate às ações do crime organizado, que ele diz estar se “infiltrando perigosamente nas instituições” do Estado.
Como é estar sendo eleito pelo quinto mandato consecutivo
para a presidência da OAB?
Eu recebi a eleição com grande humildade, porque avalio as
responsabilidades que eu assumo com meus colegas advogados e
com a sociedade civil. Nesses anos em que temos dirigido a
Ordem, com o amparo dos advogados e com a ajuda dos meus
companheiros de conselho, eu me coloquei inteiramente a serviço
da advocacia.
Quando meus colegas me escolhem novamente, e por uma
votação muito expressiva – nossa chapa obteve cerca de 63% dos
votos –, vejo que eles apóiam a linha de orientação da Ordem, não
só no campo institucional, como no campo corporativo.
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E em relação aos advogados, o que será feito pela classe na
próxima direção?

perspectivas muito amplas. O tráfico no Estado aumenta em proporções alarmantes.

Na vertente corporativa, a OAB ampliará a assistência que
vem dando aos advogados. A assistência nos foros, no aumento do
número de salas; assistência de saúde; com nossa farmácia; com

A jogatina aqui no Espírito Santo é a mais ampla possível,
com o jogo do bicho, os bingões, e as máquinas de jogo, que pro-

nossa livraria; o plano previdenciário; a cooperativa econômica de
crédito; a previdência, que já está nas pinceladas finais; e outras
providências ligadas à atividades assistencial. Nós assistimos aos
advogados carentes, aos doentes, auxiliamos na subsistência, no
tratamento, tudo por meio de sua caixa de advogados, que terá ampliadas suas atividades no curso desse período em que vamos ge-

porcionam um lucro muito grande aos exploradores, que estão
ocultos atrás de testas-de-ferro que aparecem ao conhecimento da
sociedade.
O Senhor também atua no Fórum de Combate à Violência e
a Impunidade. Como é este trabalho?
Esse fórum desenvolveu uma atividade de notável, no sentido da conscientização da gente capixaba. Mas os elementos do

rir a Ordem.

mal, do crime, nos têm movido uma resistência sem trégua.

Como tem sido a linha de atuação da OAB, sob sua presidência?

Ordem, houve ameaças de destruição inclusive do prédio.

A linha de atividade da OAB nesses anos se pauta em duas
vertentes. A primeira diz respeito ao resguardo das instituições, à
prevalência do estado de direito democrático, à defesa da cidadania, à luta pela seriedade, pela exatidão e pelo aperfeiçoamento
institucional.
Na outra vertente, nós lutamos muito duramente pela dignificação da advocacia, pelo respeito às prerrogativas dos advogados.
E pela criação de um ambiente que facilitasse o exercício da advocacia nos termos em que ela deve ser exercida, com independên-

Quando o Fórum realizava a primeira reunião aqui na
Denunciamos que haviam colocado explosivos aqui e houve
a intervenção da Polícia Federal, para garantir a regularidade da reunião, que contava com o arcebispo de Vitória, Dom Silvestre
Scandiam, com pastores evangélicos, líderes comunitários, representantes da sociedade, organizações de direitos humanos, e sindicatos, associações de classe. Propusemos ações populares para
obter a anulação de atos praticados em detrimento da moralidade
pública.

cia, com ética e com eficiência.

O Senhor comentou sobre as ameaças. Elas começaram
depois da implementação do Fórum?

Quais os projetos para a próxima direção, quais as metas
mais importantes? A Ordem continuará seu trabalho contra a cor-

As primeiras ameaças ocorreram com a instalação do Fórum contra a violência. Foram ameaças à Ordem e pessoais, dirigi-

rupção e o crime organizado?

das a mim. Elas se fizeram por telefonemas normalmente partidos
de orelhões, e se intensificam em determinada época. Quando as
atividades do Fórum são muito pronunciadas, as ameaças recrudescem; quando as atividades do Fórum estão menos evidentes,
elas atenuam. Tendo convivido com elas, desde a instalação do Fó-

Nós vamos implementar a luta institucional. No Espírito
Santo, nesses últimos anos, a situação em geral das instituições
não tem sido muito animadora. Aqui se desenvolve, cresce e fortifica o crime organizado. Ele está se infiltrando perigosamente nas
instituições. E tem agentes políticos em escala elevada da piramidal institucional que serve ao crime organizado, ou pelo menos fecha os olhos para a proliferação dele.
Nós verificamos nos últimos anos que essa contaminação
se tornou preocupante. E a Ordem, que tem essa linha de luta, pelos direitos humanos e aperfeiçoamento institucional, entendeu
que era necessário convocar a sociedade civil para ampliar o combate e para estabelecermos trincheiras fortes.
E como é essa a ação do crime, como ele se infiltra nas instituições?
Essa contaminação se dá pela corrupção. O crime organizado é muito forte. A cocaína, o jogo, a corrupção, labutam com muito
dinheiro. Tem poderio para eleger pessoas, poderio para colocar
gente de sua confiança em postos de alta responsabilidade, para
neutralizar qualquer ação repressiva do Estado.
Então convocamos a sociedade civil, as igrejas católicas e
evangélicas, as associações de classe, os sindicatos, os representantes do povo, e fundamos um fórum de resistência à violência.
Isso passou a incomodar aqueles que vivem com o crime organizado. Por que essa é uma atividade muito rendosa e, além disso, tem

rum contra a Violência.
E como o senhor tem vivido sob ameaças; elas têm atrapalhado sua vida? O senhor recebe proteção especial?
O Ministro da Justiça, José Gregori, determinou que a Polícia Federal me prestasse segurança. Quando essa segurança se
torna mais necessária, ela se amplia. Quando os momentos são mais
tranqüilos, ela pode ser diminuída. Eu tenho deveres a cumprir, com a
Ordem, com os advogados, com a sociedade civil, e eu os cumprirei,
sejam quais forem as conseqüências. Não são ameaças que me vão
desviar da rota que tracei e que é a exigência que se impõe em virtude
dos compromissos com a Ordem, com o Fórum e com a sociedade civil. Se aqueles que ameaçam pensam que isso neutralizará nossa atividade, estão enganados, porque não hão de influir em nada. As ameaças podem gerar certa intranqüilidade, mas não serão motivos para
que os entimidemos e deixemos de adotar as providências que as
responsabilidades nos impõem.
Há uma relação de apoio entre o trabalho da Ordem e da
CPI do Narcotráfico?
Ao longo desses anos a Ordem tem remetido às autoridades
competentes documentos que lhe são enviados. Ela não participa
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do contexto institucional, mas é crítica e auxiliar. Na linha das responsabilidades da Ordem, ela encaminha denúncias, algumas à
Comissão do Narcotráfico, outras à Procuradoria Geral da República, outras à Procuradoria Geral do Estado, outras à Polícia Federal. Nos últimos anos, a Ordem se tornou no último recurso das
classes populares. A sociedade, os humilhados e os ofendidos nos
procuram insistentemente no tocante ao resguardo, ao pedido de
proteção de seus direitos violados, e denúncias, reclamações contra desatinos, oriundos de autoridades. Nessa linha, a Ordem se
vincula às autoridades.
Pode-se dizer que a cooperação da Ordem no combate ao
crime organizado é uma marca de sua figura como presidente?
Nós tínhamos aqui a Comissão de Direitos Humanos, que
recebia denúncias e adotava as providências possíveis. Com o recrudescimento da violência no Estado, verificamos que era mais
eficiente um trabalho conjunto, e então concebemos a estruturação
de um fórum que congregasse todos as entidades da sociedade civil, todos os que se preocupavam com os direitos humanos e a tranqüilidade do povo capixaba. E esse fórum criou uma coordenação,
da qual participa a Ordem dos advogados.
A nossa preocupação maior é que as instituições funcionem, que nossos direitos sejam respeitados. O bom funcionamento
institucional é fundamental ao exercício da cidadania. Esses compromissos dos advogados nos levam a uma postura nessa mesma
linha, em favor do bom funcionamento institucional.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – V. Exª
será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra à Senadora Maria do Carmo
Alves por 20 minutos.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL –
SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
Oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
nos últimos dias, têm-se tornado manchete repetitiva nos jornais de Sergipe, meu Estados, notícias
alarmantes sobre a chegada da seca em nosso sertão e todo o rastro de dor que costuma acompanhá-la: a fome, a sede, os saques, a perda de safra,
o desespero do nosso sertanejo. E a solução proposta para esse drama?
Vendo as famigeradas frentes de emergência,
além do abastecimento urgente de água e de alimentos para os sertanejos carentes, às vésperas da
virada do milênio, é triste e frustrante constatar, no
que diz respeito à forma de assistência do nosso semi-árido, que pouquíssimo se mudou em profundidade desde o século XIX, há cem anos.
Se ocultássemos as datas, não veríamos distinção entre o teor das matérias dos jornais nordesti-
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nos de hoje e os órgãos de imprensa da região dos
últimos meses de 1899, demonstrando um misto de
absoluta incompetência e fria indiferença dos governos brasileiros ao longo do século que se extingue
quanto às questões que angustiam o povo dos nossos sertões.
O que é inaceitável, ao se verificar que inúmeros povos do mundo árido e semi-árido, pobres ou
ricos, já transformaram as seqüelas da seca em problemas de um passado distante, com seus povos
atualmente desfrutando da prosperidade de grandes
produtores de alimento.
A diferença básica é que esses outros povos
construíram infra-estruturas permanentes para conviver normalmente com as estiagens, da mesma forma que os habitantes do hemisfério Norte aprenderam a conviver com seus invernos glaciais, enquanto aqui nossos Governos, tais como avestruzes, preferem enfrentar as secas com medidas paliativas e
emergenciais, como se elas fossem desastres imprevisíveis da natureza.
O imortal Euclides da Cunha, que, além de ser
um dos maiores escritores da língua portuguesa,
era um competentíssimo engenheiro, profundo estudioso dos nossos sertões, tinha uma noção precisa sobre o fenômeno das secas e não só o diagnosticava com absoluta perfeição, como apresentava, há cerca de 100 anos, soluções que estariam plenamente atuais nesses umbrais do século
XXI. Em seu livro Contrastes e Confrontos, escrito em 1907, não só defendia toda uma estratégia integrada de forma permanente do Governo
para o enfrentamento adequado da seca, como insistia que esse fenômeno natural do nosso semi-árido é ”o único fato de toda a nossa vida nacional ao qual se possa aplicar o princípio da precisão“. O grande mestre lembrava aos incautos governantes que a seca ”só nos impressiona quando
aparece; é uma eterna e monótona novidade“. Em
resumo, Euclides da Cunha defendia para a região, já àquela época, obras de acumulação de
água, açudagem, irrigação, perfuração de poços,
plantio de árvores adaptadas ao clima quente e a
própria transposição das águas do rio São Francisco, o chamado rio da unidade nacional. Ainda
que àquela época o rio São Francisco não havia
sido submetido à cruel degradação ecológica que
o desfiguraria, sobretudo nesses últimos 50 anos.
No seu conjunto, eram soluções abrangentes
não muito diferentes daquelas que seriam implementadas por outras nações ao longo do século XX com

6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

tal sucesso que as transformariam nos pólos de excelência da produção de alimentos do mundo moderno
como o oeste americano, a Índia, a China e tantos outros.
Interessante é que, se retrocedermos no tempo
a 130 anos passados, à seca de 1877, a mais devastadora da história, responsável pela morte de mais de
500 mil nordestinos, o equivalente a mais de 5% da
população brasileira de então – a maior hecatombe
da nossa história –, vamos ler sugestões parecidas
no relatório da comissão nomeada pelo Imperador
para diagnosticar a tragédia. Indo mais além, chegando-se ao Brasil Colônia, à seca de 1794, que dizimou
1/3 da população da província de Pernambuco, vamos constatar que os métodos emergenciais usados
para enfrentar a seca não diferiam muito dos métodos
primitivos usados em nossos sertões dos dias de
hoje.
Seria interessante conhecermos em detalhes a
verdadeira incúria administrativa e política que marca
a trágica história das nossas secas no livro, lançado
na semana passada, no Salão Negro do Senado,
Vida e Morte no Sertão, de um autor cearense, Marco Antônio Villa.
É verdade que nós, políticos nordestinos, não
temos razões para nos orgulhar do retrato em preto e
branco ali traçado, um retrato fiel do papel melancólico que temos desempenhado pela nossa omissão e,
às vezes, subserviência, ante o imperador, ante presidentes e ditadores que, ao longo destes últimos 150
anos, com raríssimas exceções, têm tratado os nordestinos como verdadeiros párias no estabelecimento das prioridades nacionais.
Trago essas questões pertinentes ao Nordeste
brasileiro, Sr. Presidente, para reflexão nossa e deste
augusto Plenário, no apagar do milênio, com a plena
consciência de que, se não nos convencermos de
que não há problema mais grave na realidade nacional do que as profundas desigualdades regionais,
que já sendo as maiores do mundo moderno, tendem
a se acentuar, se persistirmos em nos omitir, corremos o risco de, no decorrer do próximo século, vermos cindida a unidade nacional, o maior legado que
nossos ancestrais nos transferiram. Não há mais espaço para mantermos dois países dentro de uma
mesma nação. Ou, na antológica definição de que
nos fala Edmar Bacha, a manutenção de uma Belíndia, uma Bélgica desenvolvida no Sul-Sudeste, ao
lado de uma Índia miserável no Nordeste.
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Até porque temos um pleno conhecimento técnico e os meios de superarmos esse status quo infame, que agride nossos brios cristãos e de brasilidade.
Só nos falta, Sr. Presidente, a firme decisão política. A mudança desse contexto é a missão indelegável que nos cabe neste momento.
A questão crucial que se coloca é: considerando que o modo de se conviver com as secas, em
sua grande maioria, já era conhecido pelos técnicos
e políticos brasileiros há pelo menos 130 anos; considerando que as secas vêm provocando, ao longo
dos 500 anos da nossa história, uma ininterrupta
sangria nos cofres públicos; considerando que as
secas promovem ciclicamente uma trilha de horror,
provocando a miserabilidade de dezenas de milhões
de sertanejos e a morte impiedosa de milhões de
nordestinos; considerando que as secas são fenômenos perfeitamente previsíveis; considerando que
está provado, por vários exemplos no mundo, que as
regiões semi-áridas são economicamente viáveis;
por que não se implementa uma infra-estrutura permanente que possibilite a extirpação da miséria do
Nordeste e lhe dê condições de alcançar o pleno
desenvolvimento auto-sustentável? Por que nossos
sertanejos continuam a ser tratados como uma
sub-raça, a quem, no máximo, nossa fria tecnocracia admite – depois de enormes pressões, é verdade! – lhes mandar as vergonhosas e inúteis esmolas
das frentes de emergência, mas lhes nega peremptoriamente conceder um plano mínimo de obras,
que lhes permita conviver digna e economicamente
com as secas?
Para se ter uma idéia do verdadeiro genocídio
que se tem abatido sobre os nordestinos, recentes
pesquisas extremamente conservadoras dão conta
de que nos últimos 150 anos as secas foram responsáveis no mínimo pela morte de 3 milhões de
nordestinos.
Repito, Srªs e Srs. Senadores, três milhões de
nordestinos foram mortos pelas secas. Isso sem incluir as dezenas de milhares de retirantes que morreram anonimamente nos seringais da Amazônia,
para onde foram levados amontoados promiscuamente como gado, tangidos nos vagões dos trens
destinados ao transporte de animais e, tempos depois, nos primeiros desumanos ”paus de arara“.
Convém ressaltar que dezenas de milhões de outros
não morreram, no mesmo período, porque emigraram, numa das maiores diásporas da história, que
levou os nossos melhores braços para construir o
progresso de outras terras, desde a Amazônia ao
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desenvolvimento do Sul-Sudeste e, mais recentemente, a pujante nova fronteira agrícola do Centro-Oeste.
Vale aqui um termo de comparação. Três milhões de mortos equivalem à metade dos judeus incinerados nos fornos crematórios alemães na 2ª Guerra Mundial, fato que estarreceu a humanidade, provocando a repulsa de todo o mundo civilizado. Paradoxalmente, dentro do nosso País, tais cifras estarrecedoras são apenas adendos estatísticos, manejados
com frieza cirúrgica pelos nossos soberbos tecnocratas sob a cruel indiferença da nossa classe dirigente.
Mas voltemos a nossa questão inicial: por que
nada se faz de permanente em favor dos sertanejos
nordestinos – e permanente é o que queremos –,
para interrompermos esse circo de horror que se repete ao longo da nossa história? Por que, nessa virada de milênio, quando se ingressa na civilização do
conhecimento, com todo o arsenal tecnológico à nossa disposição, nada de novo teríamos a apresentar a
nossos antepassados de 200 anos atrás sobre os
métodos de enfrentamento das secas?
A resposta poderia ser resumida em apenas
três palavras: falta de decisão política!
Vejamos três exemplos emblemáticos da forma
omissa, para dizer o mínimo, como nossos dirigentes
têm tratado o Nordeste ao longo desse último século
e meio.
Comecemos pelo nosso piedoso Imperador Pedro II. Em plena seca de 1877, a mais dantesca que
nos atingiu, enquanto centenas de milhares de sertanejos morriam de fome e sede, causando movimentos de solidariedade no mundo inteiro, Sua Majestade desfrutava de um badalado deleite intelectual ao
lado de sábios da Europa distante. Mais recentemente, em pleno chamado milagre do regime militar, o poderoso General Presidente Médici visitou o
Nordeste mergulhado em mais uma grande seca.
Conta-se que o duro ditador chegou a chorar emocionado com a miséria que constatou, mas seu gesto
de solidariedade parou aí. Enquanto Sua Excelência enxugava suas nobres lágrimas, assinava um
decreto retirando 25% dos subsídios da região para
construir a Transamazônica. Note-se que naquela
fase do proclamado Brasil Grande, havia recursos
abundantes para obras faraônicas por este Brasil
afora. Mas, ainda assim, não se impediu de se desviar do modo insensível os minguados fundos destinados ao Nordeste para uma obra cujo esforço de
execução deveria ser partilhado por todos os brasileiros e não apenas pelos mais pobres.
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Finalmente, é oportuno analisar o que ocorre no
Governo atual, à frente do qual está um dos Presidentes mais cultos da nossa história. Mais do que isso,
um cidadão que marcou sua rica biografia por uma
luta em prol da construção de uma sociedade mais
justa, não apenas como político. O renomado sociólogo Fernando Henrique Cardoso galvanizou minha geração pelas teses humanistas expostas brilhantemente em seus livros. Daí por que os corações nordestinos se encheram de esperança quando o intelectual idealista assumiu o Governo. Enfim, havia a firme esperança de que, pelo menos no fim do milênio,
as teses de combate às desigualdades prevaleceriam
e, evidentemente, ao Nordeste, que abriga mais de
50% da miséria absoluta nacional, seria dada a sonhada prioridade.
Essa era a fé que se acendia nos sofridos corações dos nordestinos. Mas, já ressabiados com tantas
decepções de promessas e juramentos descumpridos, no fundo se perguntavam: será que esse novo
Presidente será um grande político, um verdadeiro líder, um estadista que planeja para as próximas gerações ou será apenas um político menor, que se preocupa tão-somente com as próximas eleições?
O que esperamos, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, com essa nova seca que assola o Nordeste, especialmente o meu Estado, é que o Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso,
possa implementar um plano nacional para uma convivência tranqüila com a seca, como já fizeram outros
países do mundo civilizado.
O Sr. Edson Lobão (PFL – MA) – V. Exª me concede um aparte?
A SRª MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE) –
Pois não, Senador Edison Lobão.
O Sr. Edson Lobão (PFL – MA) – Senadora Maria do Carmo, as lamúrias do povo nordestino, que
neste momento são transmitidas por V. Exª, são verdadeiras e não são novas, em verdade existem há séculos. Todo relato que faz V. Exª já demonstra isso.
Houve momentos em que de fato pareceu que o Governo Federal desejou implantar uma política mais firme, mais direta, mais efetiva no sentido de minorar
essa situação dos nordestinos. Recordo que, quando
cheguei à Câmara dos Deputado, por volta de 1979,
juntei-me ao Deputado Manoel Novais, um baiano,
que fora o responsável pela criação da Companhia
Vale do São Francisco, a Codesvaf, e juntos resolvemos fazer um diagnóstico completo das dificuldades e
das mazelas que tanto prejudicavam, como ainda
hoje prejudicam, o Nordeste brasileiro. Fizemos um
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simpósio, ouvimos todos os governadores do Nordeste, ouvimos ministros, sociólogos, cientistas; eu, que
fora designado relator, ao final elaborei e procurei ser
sucinto – e o levamos ao então Senhor Presidente da
República, Sr. João Baptista Figueiredo. Havia 28 solicitações ao Governo Federal em caráter de urgência
e de médio prazo. Dizíamos que, se essas 28 solicitações fossem atendidas, não se salvaria o Nordeste
por inteiro, mas muito se mudaria na face calcinada
daquelas terras tão sofridas. O Presidente, emocionado, no Palácio do Planalto, veio às lágrimas e determinou que, das 28 solicitações – e Sua Excelência
teve a paciência de ouvi-las uma a uma – pelo menos
22 fossem implementadas prontamente pelo seu Governo. Sabe V. Exª quantas o foram? Nenhuma. Nenhuma delas foi cumprida pelos Ministros de Sua
Excelência. Não se diga que o Presidente da República fazia apenas uma cena, não fazia. Sua Excelência
não estava apenas encenando, mas sofrendo pelo
povo nordestino naquele momento. Mas parece-me
que há uma máquina demoníaca no Governo Federal, na Esplanada dos Ministérios, sejam quais forem
os ministros, que não permite uma tomada de solução
no sentido de resolver tais problemas. Virgilio Tavora,
que foi Deputado, Governador, Ministro do Interior e
Senador da República, era um bravo lutador por essa
causa, tendo lutado dia e noite durante anos por uma
solução para o Nordeste e também não conseguiu
êxito. Penso que só com a mão de Deus conseguiremos. Quando Deus resolver retirar os hebreus do Egito, incumbiu Moisés dessa tarefa e teve que lançar as
dez pragas sobre o Egito, ele próprio, Deus, mandava
as pragas e fazia com que o monarca não cumprisse
a ordem de retirar os hebreus. Tenho, portanto, a impressão de que o sofrimento do Nordeste está um
pouco parecido com isso. Por mais que se faça, por
mais que se reclame, por mais que estejamos aqui todos os dias e V. Exª é uma palavra firme nesse sentido a bradar pelo Nordeste, não avançamos quase
nada. Em muitos momentos e em muitos lugares,
nem sequer água há para beber. E agora se fala em
transposição de águas do rio São Francisco, e muitos
dizem que isso não significa nada, apenas 3% das
águas atuais do São Francisco, que nenhum mal ou
dano causaria, mas há também aqueles que acham
que males imensos poderão sobrevir se essas águas
forem transpostas. O fato é que estamos sempre diante de dificuldades cada vez maiores e de soluções
cada vez mais distantes. Cumprimento V. Exª pela
disposição de vir aqui lutar por seu povo, lutar pela
sua gente, pelo pedaço do Nordeste, que é também
meu, sofrido o meu tanto quanto o de V. Exª, mas,
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quem sabe, um dia, Deus vai apiedar-se de nós também.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL SE) –
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Edison Lobão,
e incorporo-o ao meu pronunciamento. Acredito que
temos de somar forças, a fim de lutarmos contra essa
situação. Temos exemplos pontuais, no mundo inteiro
e em vários Estados do Nordeste, de projetos que estão ajudando os sertanejos a conviver com as secas.
E é por projetos como esses que acredito devemos lutar e batalhar.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Maria do
Carmo Alves, o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Gilberto Mestrinho, por
20 minutos.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, sábado passado, após duas semanas de discussões, foi encerrada em Haia a cúpula de
180 nações que buscavam encontrar um consenso
sobre a questão do suposto aquecimento do globo
terrestre.
Nessas semanas, posições foram marcadas,
idéias foram discutidas; mas o fundamental, o básico,
aquilo que na Eco 92 foi estabelecido e posteriormente firmado em Kyoto, no Japão, em 1997, ficou totalmente em segundo plano. Por quê? Por uma razão
simples: segundo fortes correntes de pensamento, a
Terra está sofrendo um processo de aquecimento, e
há projeções de que, até o fim do século, haverá uma
elevação de até 5ºF a 6ºF na temperatura do planeta,
podendo causar problemas para pequenas ilhas e alguns países baixos, alterações climáticas no mundo,
aquecendo algumas regiões e melhorando sua agricultura e esfriando outras, piorando sua agricultura.
Se esse suposto aquecimento está efetivamente acontecendo – os indicativos no histórico da civilização não o confirmam –, a verdade é que a sua causa fundamental não foi descoberta. Diz-se que esse
aquecimento é conseqüência da emissão de gases e
poluentes na atmosfera. No entanto, outras correntes
dizem que a causa fundamental são as mutações do
círculo solar e as explosões que acontecem no centro
do nosso sistema, que trazem reflexos na temperatura do Universo.
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Tudo isso são conjecturas. Se a Ciência até hoje
não conseguiu saber nem quantas estrelas há, nem
quantas luas tem Júpiter, que faz parte do nosso sistema, quanto mais a causa fundamental do aquecimento terrestre. Contudo, diz-se que o motivo são esses gases, esses combustíveis. Quando falam nisso,
afirmam que é preciso encontrar um sumidouro ou reduzir a emissão desses gases, sendo que estes são
emitidos pelos países desenvolvidos, aqueles que
queimam combustíveis fósseis porque têm grandes
usinas, fábricas, veículos circulando. E tais combustíveis cobrem a troposfera, que está a mais ou menos
10 km de altura da Terra, impedindo a passagem do
frio para as camadas mais baixas.
Por outro lado, outros dizem que uma das causas desse aquecimento são as supostas queimadas
na Amazônia. Imaginem que tolice, Srªs e Srs. Senadores, que barbaridade até do ponto de vista do bom
senso!
Primeiramente, a Floresta Amazônica inteira e
todos os vegetais existentes sobre a Terra são conseqüência da absorção do gás carbônico da atmosfera.
Então, os vegetais não são mais nem menos do que
uma bateria de gás carbônico transformado em matéria. Mesmo que houvesse queimadas – e há queimadas no mundo inteiro, não só na Amazônia , o que
aconteceria? Apenas a devolução à atmosfera do carbono que havia sido retirado. O balanço seria zero.
Não haveria acréscimo nenhum da quantidade de
gás carbônico na atmosfera! Então, não há responsabilidade nenhuma das supostas queimadas na Amazônia pelo aquecimento da Terra.
E mais, Srs. Senadores: somente os cerrados
do Brasil central e o pampa gaúcho retiram da atmosfera 2 milhões de toneladas de gás carbônico por ano!
E não estou falando de árvores, mas do cerrado,
constituído de vegetação rasteira. Então, essas falácias inventadas, fonte de publicidade e escândalo, não
têm nenhum fundamento científico no que diz respeito ao que se apregoa sobre nossa Amazônia.
Sr. Presidente, voltemos a Haia. Discutia-se a
possibilidade de aqueles países emissores de agentes poluentes na atmosfera, especialmente o CO2, pagarem uma contribuição obrigatória. Com tais recursos, seria estimulada a redução da emissão desses
gases, como também seriam desenvolvidas atividades relacionadas à cobertura vegetal para sumidouro
de gás carbônico. Infelizmente, dos 180 países presentes no Japão na época em que foi firmado o Protocolo de Kyoto, somente 30 países o subscreveram até
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hoje. Os outros não o fizeram, entre esses os principais.
Isso vale um raciocínio: qual o país que tem
mais cientistas no mundo? Os Estados Unidos. Qual
o país que defende com mais ardor a sua qualidade
de vida e os seus interesses? Os Estados Unidos.
Qual o país que tem mais interesses diversificados no
mundo inteiro? Os Estados Unidos. Então, se houvesse esse pavor, essa comoção de que a situação na
Terra ficaria impossível de se viver, os Estados Unidos e o Canadá já teriam tomado uma medida há muito tempo e assinado o Protocolo de Kyoto – e não o fizeram.
Sempre que defenderem o meio ambiente sadio
às nossas custas, teremos uma posição contrária.
Ora, se o mundo desenvolvido pretende desfrutar os
seus padrões de qualidade de vida e um meio ambiente sadio, que nos pague por isso.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Ouço o aparte do Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Gilberto Mestrinho, V. Exª é conhecido como uma das
autoridades na matéria, e é bom que alguém aborde
o chamado efeito estufa e o fiasco que foi a reunião
em Haia, quando não se cumpriu nem o que havia
sido decidido na Eco 92, depois do Protocolo de Kyoto. Os Estados Unidos não assinaram o acordo, declarando o representante daquele País que não pretendia alterar o seu way of life. Eles querem exatamente melhorar cada vez mais o seu padrão de conforto, o que provocou um protesto firme da representante da França que preside a reunião em Haia, demonstrando que temos razão – nós, amazonenses,
que viemos sempre e a todo instante alegar que essas queimadas são uma falácia. Pelo menos em nosso Estado, continuaremos mantendo 98% da nossa
floresta tropical intactos. Se a nossa floresta precisa
receber uma retribuição de quem a está poluindo,
nada melhor que ouvir o que V. Exª está registrando.
Cumprimento V. Exª, Senador Gilberto Mestrinho,
pelo pronunciamento. Quando as revistas de maior
circulação, que fazem a opinião pública, divulgam assuntos que não são absolutamente verdadeiros em
nossa região, precisamos fazer esse tipo de protesto,
essa análise consciente, séria, apontando caminhos
e indicando soluções. Vale a pena ouvi-lo na tribuna.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Agradeço-lhe, nobre Senador Bernardo Cabral, o
seu aparte, pela identidade de nossos pontos de vista
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e pela sua posição sempre em defesa da região amazônica.
O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Ouço o aparte do Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – Senador Gilberto Mestrinho, é impossível termos certeza se as previsões catastróficas para um futuro não
muito distante acerca de derretimento de calotas polares e de elevação das águas oceânicas serão realmente confirmadas e em quanto tempo. Está certo
quem divulga essas previsões ou quem as nega? Não
sei. Mas creio que, pelo sim, pelo não, será bom para
toda a humanidade que as nações mais poluidoras
comecem realmente a reduzir, por pouco que seja, a
quantidade de poluentes que jogam na atmosfera a
todo instante. O Protocolo de Kyoto sugere cerca de
5% de redução até 2012. É claro que as queimadas
na Amazônia e em outras florestas tropicais têm uma
contribuição mínima, em comparação com a queima
de combustíveis fósseis em todo o mundo. Não somos os grandes vilões nessa história, mas apenas ”vilõezinhos“. Seria melhor que aceitássemos a tese do
mecanismo de desenvolvimento limpo, segundo o
qual eles, quando não cumprissem as metas, emitiriam certificados que permitissem investir nos países
que estivessem cumprindo metas em projetos de reflorestamento. Assim, receberemos algum benefício,
e eles reduzem ou pagam pelo que fizeram, sem estabelecer um imposto, que é uma contribuição coercitiva e difícil de ser aceita pelos países ricos. Pelo menos, o MDL é uma forma inteligente de tentar conciliar
interesses. Concordo com V. Exª de que não podemos
embarcar nessas previsões apocalípticas, mas também não devemos pensar que tudo o que se está prevendo em termos de piora do meio ambiente num futuro previsível seja incorreto. Em parte, eles devem ter
razão, e é bom que tomemos cautela. Não, evidentemente, jamais, abdicando do nosso legitimo interesse
de nos desenvolvermos.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Agradeço-lhe pelo aparte, nobre Senador Jefferson
Péres.
Certa vez, numa sala de aula, uma professora
disse ”Daqui a cinco mil anos, o mundo vai acabar“, e
o Joaquinzinho perguntou: ”Quando, professora?“.
Ela respondeu ”Daqui a cinco mil anos“, e ele, ”Ah
bom, pensei que fosse somente em três mil“.
Há uma diferença muito grande entre a queima
dos combustíveis fósseis e a queima de restos de
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campos ou de florestas. O combustível fóssil vem do
centro da Terra e agrega à atmosfera, especialmente
à troposfera, o gás carbônico. Já a queima da floresta
ou dos campos devolve à atmosfera o gás carbônico
que havia sido retirado. Há essa diferença. Daí por
que os países poluidores deveriam dar uma contribuição para aqueles países que podem manter ou formar florestas, para servir de sumidouro para esses
gases. Pode-se também reduzir as emissões, o que é
muito difícil sob certos aspectos, porque eles, desenvolvidos, não querem atrasar o seu progresso, o seu
desenvolvimento, o seu crescimento econômico. E
qualquer redução importa nisso.
As companhias de petróleo já protestam, exigindo indenização caso haja redução no uso dos combustíveis fósseis – especialmente do petróleo. A Nigéria, a Arábia Saudita têm protestado contra isso. Por
quê? Porque, infelizmente, quem domina o mundo é a
força econômica, o interesse econômico. Os países
hegemônicos, ou os países que dominam determinados nichos da atividade humana, dão as cartas e jogam de mão.
Essa, infelizmente, é a situação dolorosa que todos vivemos. Mas, o fundamental, o importante, é que
o Governo brasileiro, especialmente a delegação brasileira que nos representa nesses conclaves, nessas
conferências tome posição favorável ao interesse nacional, ao interesse do Brasil, e que não sigam modismos, ou sigam a opinião nem sempre acertada, nem
sempre nacional de certas ONGs, ou de certos ”ongueiros“ que acompanham a delegação brasileira.
Essa é a realidade.
O Brasil não deve seguir a opinião daqueles que
entendem que não é ético aceitarmos pagamento por
sermos sumidouros de todo esse lixo que jogam na
atmosfera. Antiético é nos engessarem, estrangularem-nos, não quererem que se faça nada na Amazônia para o desfrute de seu bem estar e continuarmos
sendo o sumidouro, de graça, com a conivência de
autoridades brasileiras. Isso é que não aceitamos.
Assim, feitas tais colocações, gostaria de dizer
que nós, da Amazônia, desejamos um desenvolvimento racional, um desenvolvimento sustentado que
dê às gerações presentes um meio de vida sem sacrificar as gerações futuras. Mas que não queiram que
as gerações presentes não façam algo em seu benefício, em razão das gerações futuras. Vivemos o hoje.
O hoje é que é fundamental; o ontem não volta, e o
amanhã nunca chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra o Senador Antonio Carlos Magalhães, por
cessão do Senador Sebastião Rocha e permuta com
o Senador Jefferson Péres.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Sras e Srs Senadores, há cerca de uma semana, eu denunciava da tribuna do Senado um escândalo na Sudam. Hoje, volto com elementos indiscutíveis e, dentro
em pouco, apresentarei mais sobre a corrupção mais
deslavada do Brasil: a Sudam.
Quero dizer que o Jornalista Josias de Souza
tem feito um trabalho que o Brasil deveria agradecer,
que é tão sério, tão profundo, tão verdadeiro. Entretanto, as coisas estão ocorrendo no Brasil como nunca aconteceram antes. Tudo passa normalmente
como se a corrupção não fosse um mal para esta Nação. Luta-se por um salário mínimo de R$180,00, hoje
menos de US$100, e as fontes do Governo dizem que
não há como pagar. Bastaria o dinheiro da corrupção
na Sudam para que o Governo não discutisse como
pagar o salário mínimo.
Digo com todas as letras que a Sudam é hoje,
no Brasil, o maior covil de ladrões. Não há meias palavras, está provado pelas reportagens apontadas. A de
ontem é intitulada: ”Governo engasga com R$180 milhões e engole R$690 milhões“. Essa reportagem, inclusive pedirei sua transcrição, é um documento suficientemente forte para que o Governo interviesse hoje
na Sudam. Não creio que vá acontecer porque os padrinhos da Sudam são poderosos, são corruptos. É
com o dinheiro da Sudam que pagam matérias para
ofender a minha pessoa e a minha família, inclusive
minha filha. Tal acontece em um País que despreza
os valores morais. Mas os valores morais vão mudar a
situação por bem ou por mal. Não pensem os corruptos que vão ficar sossegados. Enquanto eu vida tiver
e assomar a esta tribuna estarei sempre aqui para adverti-los; estarei sempre aqui para demonstrar que
este País tem jeito, tem jeito sim, mas só tem jeito depois que extirpar a corrupção.
E o pior, hoje um dos apontados por corrupção,
o Sr. Maurício Vasconcelos, em vez de defender-se
acusa; não há uma defesa sequer sobre esses R$690
milhões. Ele confessa, não sei se corajosamente ou cinicamente, tudo o que as reportagens têm publicado.
Fala-se tanto nesta Casa em CPI – coisa que
acredito sempre salutar –, mas não saiu uma CPI sobre a Sudam. Já devia a Sudam, por motivo de higiene, pela Vigilância Sanitária talvez do Dr. Serra, estar
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ou fechada ou higienizada. O País não pode continuar com essa sangria!
Ainda há poucos dias, na quarta-feira passada,
um empresário me procurou, foi a minha casa; levou
documentos irrefutáveis e me disse que não suporta
mais. O homem chorou e o fez porque não pode pagar as comissões que se exigem. E – manda a verdade que eu o diga – esse empresário fez questão de dizer que o Ministro não tinha culpa; que tinha tratado
do assunto com S. Exª, e que prometera resolvê-lo.
Mas, por acaso encontrei o Ministro em São Paulo,
disse-lhe que iria fazer este discurso, que o assunto
iria para a imprensa, e que mandava a verdade que
lhe dissesse que esse empresário que conversou comigo não o culpava mas a toda a máquina do Ministério e à Sudam e apresentou dezenas de casos – que
transcreverei – envolvendo milhões e milhões de reais em que os donos da Sudam e o Senador que a protege estavam diretamente envolvidos.
Quero dizer a esta Casa que não tenho o que temer pessoalmente e nem a minha família. As ofensas
que fizerem não me atingirão e serão repelidas judicial e moralmente. Cumprirei o meu dever até o fim.
Com o apoio desta Casa, estou certo. Mas, mesmo
que fosse um só, não desistiria desta cruzada, cuja
bandeira partidos adversários, como o PT, utilizaram
em favor da ética e da moral, e os resultados lhes foram favoráveis nas últimas eleições. Conseqüentemente, não pensem os senhores que aqueles que
não estão defendendo a moralidade pública ou administrativa vão vencer eleições com o dinheiro roubado. Não! A consciência livre do povo brasileiro é maior
do que esta. Roubam o dinheiro, ficam marcados perante o eleitorado, ficam marcados perante as suas
famílias e nos acusam daquilo que fazem. Aí sim é o
Satanás pregando quaresma! É nesse caso, sim, da
Sudam que Satanás aparece por inteiro pregando
quaresma!
Ora, Sr. Presidente, a Nação que enfraquece os
seus valores morais não vence. Não há desenvolvimento à custa da imoralidade. Não há segurança
quando o organismo público é corrupto. Então quando isso acontece nessas áreas maiores não queiram
exigir da polícia seriedade, não queiram punir os contínuos quando se devem punir os dirigentes. Essa triste situação que atravessamos não pode continuar. Se
quiserem há exemplos à vontade: assessorias são
criadas pelas próprias pessoas da Sudam para tirar
seu dinheiro, mas nada é feito, passam àqueles que
nomeiam e fazem a farra com o dinheiro público. Isso
é ruim para a Amazônia, que é patrimônio nacional e
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internacional, que não pode nem deve ser explorada
pelos estrangeiros nem pelos maus brasileiros que
estão dirigindo seus destinos.
Sr. Presidente, tenho aqui uma série de empresas com projetos irregulares. Nesta lista há mais de
quinze, nesta outra há mais de vinte. O caso da Planalto Industrial é das maiores vergonhas que conheço. O próprio pedreiro Manoel Trindade relata que foi
procurado por Manoel Monteiro, proprietário da empresa Interlagos Bolsas e Veículos, que lhe ofereceu
R$100 mil pela utilização de seu nome na transição
de financiamentos da Sudam. Tenho isso gravado.
Assim como esse caso, há centenas de outros do Sr.
Manoel Monteiro, que cita ter entregue a um Senador
e a uma Deputada recursos para ter êxito nos seus
projetos.
Sr. Presidente, não se trata de querer ofender
ninguém, mas de uma prestação de contas de um
mandato que espero honrar até o fim, sem deixar que
fatos como esses passem despercebidos.
Ah, se houvesse uma CPI para ouvir Maria Auxiliadora Barra Martins! Esse nome provavelmente não
é desconhecido dos amazonenses e muito menos
dos paraenses. Precisamos saber como funciona o
esquema da Sudam.
O esquema da Sudam funciona na base de dois
artigos dos seus estatutos: o quinto e o nono. O art. 5º
é para os ladrões completos e o art. 9º para os que
querem ainda ter uma capa de seriedade. Pelo art. 5º,
o dinheiro é todo da Sudam; pelo art. 9º, dá-se a oportunidade de captação de recursos. Esse pode ter projetos sérios e projetos desonestos. No caso desse de
R$190 milhões citado ontem, confirmou-se hoje que o
senhor proprietário da Usimar recebeu o dinheiro.
Encontra-se aqui um pedido correto da Governadora
do Maranhão: que o projeto, se aprovado dentro das
regras – o repórter faz questão de dizer – e das disponibilidades seja localizado no Maranhão. Coisa que
faço, que ela faz e que todos fazem. Mas o que não se
pode dizer, desse projeto, é que ele é a maior imoralidade já vista na vida pública. Confessa o Secretário
Maurício Vasconcelos, um pecador também, que
esse projeto não vai seguir o curso, porque o homem
recebeu o dinheiro e não deu nenhuma contrapartida,
e milhares e milhares de reais que poderiam estar em
outras ações honestas do Pará e do Amazonas, da região amazônica, não são concretizadas por falta de
recursos.
Venho a esta tribuna pedir providências ao Senhor Presidente da República. Os documentos estão
aqui. Vamos passá-los à Taquigrafia. A sindicância
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não precisa ser feita, porque o Secretário do Ministério confessou. O que precisa, como disse o repórter, é
o Governo mostrar que está vivo e condenar essa ladroagem oficializada havida na Sudam para destruir a
moralidade da Amazônia, que merece respeito. A Sudam é, como disse, o covil de ladrões maior deste
País. Portanto, peço ao Senhor Presidente da República e ao Sr. Ministro Fernando Bezerra que tomem
as providências necessárias. A confissão, o Secretário do Ministério já fez e o fará com relação a todos os
outros, que são iguais a esse caso, fruto de furtos.
Daí por que assomo a esta tribuna hoje, com a
responsabilidade do meu mandato. Caso não o prove,
deixo o mandato, trazendo inclusive o empresário que
chorou na minha casa porque não pode mais trabalhar ante a roubalheira da Sudam.
Chegou o momento em que o silêncio, a omissão do Governo passa a ser conivência, e essa conivência é danosa pelos efeitos morais que causa à Nação brasileira.
Tenho certeza de que o Senhor Presidente da
República não tem conhecimento, pelo menos, da extensão desse fato. De hoje em diante, não pode ignorá-lo nem Sua Excelência, nem o Ministro, nem aqueles que continuam lesando a Amazônia por meio de
esquemas políticos e imorais.
Podem, Sr. Presidente, atacar-me e a minha família impoluta. Usaremos dos processos legais no Judiciário. Porém, mais do que no Judiciário, a minha
voz estará sempre alerta nesta Casa, para defender a
honestidade e a seriedade da vida pública brasileira,
sem a qual este País jamais se desenvolverá.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO.
1–A
EMPRESAS BENEFICIADAS COM
PROJETOS

IRREGULARES

Projetos aprovados e liberados, que encontram-se com
problemas até hoje:
EMPRESAS BENEFICIADAS COM
PROJETOS IRREGULARES
Projetos aprovados e liberados, que encontram-se com
problemas até hoje:
* Paraíso Agroindustrial de Alimentos Ltda – R$4.124.000,00
* Refrigerantes Chuí S/A – R$5.355.000,00
* Frango Líder S/A – R$4.780.000,00
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* Tumasa-Tunídeos da Amazônia S/A – R$5.800.000,00

Fone: (091) 246-1077/266-1816

* Propanorte Agroindústna e Empreendimentos da Amazônia S/A –
R$5.257.754,00

Diretora: Maria Auxiliadora Barra (vários envolvimentos)

* Propamar da Amazônia S/A – R$5.420.000,00

End: Alameda Irmã Consolata nº 200 – Marco – Belém/PA

* Darnazon Agroindústria da Amazônia S/A – R$5.530.000,00

Fone: (091) 246-1969/246-0109/228-1734

* Agroindustrial Nossa Senhora de Fátima – R$5.430.000,00

Diretor: Raimundo Antônio da Silva Barra

4) CONTAPLAN – Comércio e Serviços Ltda.

* Agroindustrial Tramandaí Ltda – R$5.973.712,00

1–C

* Agroindustria Guará Ltda – R$5.950.947,00
* Indústria de Café Ouro Preto Ltda – R$5.116.637,00
* Rio Anapu Agroindustrial S/A – R$5.810.010,00
* Agroflorestal Industrial Acaraí Ltda – R$5.905.000,00
* Agroindustrial Marmorana Ltda – R$4.583.000,00

ALGUNS PROJETOS IRREGULARES
Alf Etochem Brasil Norte – Empresa com característica de
distribuidora de produtos químicos. Sem operação aparente.

* Agroindustrial Vale Dourado da Amazônia – R$5.882.303,00

Aparatex – Indústria Têxtil do Pará – Projeto aprovado, com
recursos liberados, e somente com um galpão construído. Valor do

* Agroindustrial Cristal Ltda – R$5.900.000,00

projeto: R$12 milhões.

* Agroindustrial Vale do Iriri – R$5.090.000,00
* Agroindustria Terranorte Ltda – R$6.000.000,00

Centenor Empreendimento – Sem atividade aparente

* Agroindustria Turmalina – R$5.950.000,00

COMASA – Componentes de Madeira S/A – Situada no
mesmo endereço da empresa Madeiras Sipara. Aparentemente
trata-se de dois projetos em uma mesma instalação.

* Aproximadamente: R$105.000.000,00 tudo em artigo 5º,
ou seja, 100% de recursos oriundos do FINAM.

Estaleiro Fivasa – Projeto aprovado, com recursos liberados, funcionando parcialmente como madeireira.

* Agroindustrial Mundo Novo R$5.808.160,00

1–B
EMPRESAS DE ASSESSORIA COM
TRÂNSITO NA SUDAM
(Especial atenção para a empresa AME, dirigida pela Srª.
Maria Auxiliadora Barra, que teria mais de 200 cartas-consulta junto à SUDAM)
Empresas de Assessoria. Consultoria e Contabilidade que
possuem livre acesso em projetos e liberação de recursos na Sudam:
1) Préstimos Consultoria e Assessoria Empresarial S/A
Ltda.
a) Matriz: Rua Dr. Abelardo Vergueiro César – nº 515 – Vila
Alexandria São Paulo/SP - Cep: 04635-080 _
Fone:(011) 5031-1170

Estaleiro Micom S/A – Projeto aprovado, com recursos liberados onde só há um galpão abandonado.
Impa Mineração do Pará – Instalações destruídas, cobertas
pelo mato.
Indústria de Confecções Midas – Projeto aprovado, com recursos liberados, e somente com um galpão construído. Valor do
projeto: R$8,632 milhões.
Madeiras Sipara – Situada no mesmo endereço da empresa
COMASA – Componentes de Madeira S/A. Aparentemente trata-se de dois projetos em uma mesma instalação.
Pina – Intercâmbio Comercial e Industrial de Pesca S/A –
Projeto financiado pela SUDAM e FNO (BASA). Paralisado.
Tropical Indústria de Alimentos – Projeto aprovado, com recursos liberados e que se encontra abandonado e sem sinal de
operação. Um dos sócios do projeto seria Helder Barbalho, filho
do senador Jader Barbalho.

Diretores: Sr. Mário Melo
Sr. Jorge Moura
b) Filial: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1731 –
sala 1409 Miguel Sutil – Cuiabá/MT – Cep: 78.050-000
Fone:(065) 642-3515
2) Skala Participações e Negócios Ltda.
End: Alameda dos Jaúnas, nº 38 — Moema
São Paulo/SP – Cep: 04522-020
Fone: (011) 5051-5158
Diretores: Dr. José Ricardo Rezek
Dr. Claudionor (Ex–Procurador-Geral da Sudam)
3) AME – Assessoria, Projetos e Contabilidade Ltda.
End: Travessa do Chaco, nº 1992 – Belém/PA

1–D
O CASO PLANALTO AGROINDUSTRIAL LTDA

* De julho a novembro de 98, a empresa passa por quatro laranjas e uma “procuradora”: é constituída por Fábio Gutzeit e Maria
Aparecida; passa, em seguida, para o pedreiro Manoel Trindade Diniz Tavares e Nadir Pinheiro Garcia; finalmente, por procuração,
passa para Maria Auxiliadora Barra Martins, dona de uma empresa
de assessoria com livre trânsito na Sudam.
* O pedreiro Manoel Trindade relata que foi procurado por
Manoel Monteiro, proprietário da empresa Interlagos Bolsa de Veículos, que lhe ofereceu R$100 mil pela utilização de seu nome em
transação de financiamento junto à Sudam.
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* Aceita a proposta, o pedreiro passou a figurar como Agropecuarista em contrato de formação da empresa Planalto Agroin-

GOVERNO ENGASGA COM R$180 E
ENGOLE R$690 MILHÕES

dustrial Ltda., e em carta-consulta à Sudam solicitando financiamento da ordem de R$6 milhões.

Josias de Souza
Diretor-Executivo

* Em declarações gravadas, o pedreiro afirma que Manoel
Monteiro lhe teria adiantado que parte do dinheiro seria repassado
ao Senador Jader Barbalho e a sua ex-esposa Elcione Brbalho.
* Em outubro de 1998, deu entrada na Sudam o projeto da
Planalto Agroindustrial Ltda., para produção de palmito da pupunha e bovinocultura de corte. A empresa encarregada do projeto foi
a AME, de propriedade da Srª Maria Auxiliadora Barra Martins.

* Em novembro de 1998, foi apresentada à Sudam alteração
contratual transferindo as ações do pedreiro Manoel Trindade e de
sua sócia, outra possível “Laranja”, Srª Nadir Pinheiro da Silva,
para a Srª Maria Auxiliadora Barra Martins.
1–E
COMO FUNCIONA O ESQUEMA NA SUDAM

* As empresas de assessoria buscam clientes, informando
da necessidade de se aceitar o esquema como condição para rapidez na liberação dos recursos;

* As

empresas de assessoria “montam” os projetos para
captação de recursos incentivados do Finam na região Amazônia
Legal (Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Pará, Amapá, Roraima,
Rondônia, Amazonas e Acre). Providencia tudo: comprovantes de
rendimentos para sócios, notas fiscais, balanços, escrituras...
“Acertam” as vistorias e fiscalizações com equipes da Sudam.

* Os projetos incluem um “taxa de administração” que varia
de 10% a 50%. Projetos que “darão errado” tem taxa mínima de
30%.

* A aprovação de uma carta-consulta pode custar até R$100
mil (cem mil reais)
*

Um projeto aprovado em reunião do CONDEL (Conselho
Deliberativo) pode custar até R$400 mil (quatrocentos mil reais)

* Só para entrar na pauta do Condel cobra-se uma taxa de
R$15 mil (quinze mil reais)

* A fiscalização leva algo em torno de R$5 mil (cinco mil reais) por visita.
O esquema funciona desde a administração de José Tourinho. Continuou com Maurício Vasconcelos e Hugo Almeida.
Diretores da Sudam envolvidos: Honorato Cosenza Nogueira (Diretor do DAÍ), Madson Antonio Brandão da Costa (Diretor
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Sucursal de Brasília
Dois governos convivem sob o tucanato. Um deles tem horror a pobre, conta centavos e conclui que o salário mínimo de
R$180 é uma inviabilidade fiscal. Outro adora o rico, socializa prejuízos e despeja milhões em mãos privadas. Impossível entender a
avareza social do primeiro sem perscrutar a generosidade amazônica do segundo.
Quem costuma dar ouvidos ao lero-lero oficial de que Brasília economiza até no clipe vai custar a digerir a história que se relatará a seguir. Uma empresa constituída no dia 17 de agosto de
1999 logrou arrancar da Sudam, em escassos quatro meses de
vida, a aprovação de um projeto que irá sorver dos cofres públicos
a bagatela de R$690 milhões em dois anos. É o equivaente a quatro vezes o desvio detectado no TRT de São Paulo.
Chama-se Usimar Componentes Automotivos Ltda., a felizarda. Sua contabilidade tem a solidez de uma porção de gelatina.
Ainda assim, tornou-se beneficiária do maior aporte de verbas de
incentivos fiscais da última década.
Um negócio da China, costurado numa fase em que a Sudam era chefiada por Maurício Vasconcelos, apadrinhado do Senador Jader Barbalho. Promovido pelo ministro Fernando Bezerra,
Vasconcelos ocupa hoje a Secretaria Executiva da Integração Nacional, segundo posto na hierarquia do ministério.
De acordo com o texto do projeto, o objetivo da Usimar é fabricar peças de automóveis. A cada real liberado pela Viúva, a empresa deverá desembolsar outro real. De modo que o empreendimento receberia, ao final de dois anos, ingressos de R$1,380 bilhão (R$690 milhões de cada lado).
Aprovado em dezembro de 1999, o projeto da Usimar começou a sentir o cheiro do dinheiro fácil da Sudam um mês depois. Liberaram-se duas parcelas de R$22 milhões. Uma em 24 de janeiro
de 2000 e outra em 5 de abril. Repetindo: cruzaram o guichê da Sudam, no exíguo prazo de cinco meses, R$44 milhões. Até agora,
não há notícia de que a empresa tenha pingado um único ceitil próprio na empreitada.
Os arquivos da Sudam reigistram uma suposta contrapartida da Usimar de R$102 milhões. Não em dinheiro, mas em máquinas. Os fiscais da Sudam não tiveram a oportunidade de farejar

Administrativo), Ana Cristina Costa de Souza (Diretora do DAC),
Antonio Oliveira (Procurador) e Paula (Secretária da Superintendência)

uma mísera engrenagem, um parafuso desse maquinário. Não há
nem mesmo um teto para abrigar tão valioso equipamento. O pré-

Grupo político, liderado por Jader Barbalho, estaria se bene-

Nada conteve, porém, a migração de milhões de reais arrancados
do bolso do contribuinte para o caixa da empresa.

ficiando do esquema: Elcione Barbalho, José Priante, Jorge Costa,
Igor Avelino.
A reunião de dezembro do Condel já estaria sendo preparada pelo esquema.

dio da Usimar é, por ora, um sonho que não passou das fundações.

Ouvido em Curitiba, onde mora, o dono da Usimar, Teodoro
Hubner Filho, disse que ainda não dispõe de ervanário bastante
para honrar a contrapartida aos recursos a serem subtraídos do Te-
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souro Nacional. “Eu não tenho esse dinheiro assim, todo ele. Uma
parte vem do BNDES, temos um pedido de financiamento lá
(R$126 milhões).”
Hubner Filho é dono de outra empresa, com sede em Curitiba. Chama-se New Hubner Ltda. Fornece há seis anos peças de
ferro fundido para montadoras de automóveis. Estima-se que terá
um faturamento de R$60 milhões em 2000, valor que empresta à
aventura de São Luís a aparência de um passo maior do que as
pernas.
Sobre as máquinas prometidas à Sudam, o empresário disse que elas já se encontram em São Luís. “Não sei dizer certinho,
mais passa de R$80 milhões.” Alertado para o fato de que os documentos da Sudam falam em um maquinário de R$102 milhões, o
empresário transfreriu ao seu representante em São Luís a tarefa
de explicar os meandros financeiros e contábeis de seu negócio.
O nome do preposto é Aldenor Cunha Rebouças, dono de
um escritório que se especializou em azeitar negócios privados em
organismos governamentais, sobre tudo na Sudam e na Sudene.
Perguntou-se a Aldenor de onde viria a contrapartida de R$690 milhões que a Usimar prometeu injetar no projeto de São Luís. E ele:
“Existe uma sentença (judicial). É um processo fundiário que se originou no ano de mil oitocentos e não sei quanto. Rolou, rolou, rolou
e agora transitou em julgamento sem possibilidade de novos recursos. O devedor é o Estado do Paraná. A empresa adquiriu os direitos sobre a demanda, contabilizou esse direito, que é da ordem de
R$700 milhões, e está se habilitando para a emissão do precatório.”
As chances de um negócio assim se converter em cifões
são tão remotas quanto a hipótese de a Sudam vir a se tornar uma
autarquia modelo. Recorra-se às palavras do próprio Aldenor.
“Entre o que a Justiça determina, a execução da sentença e receber, botar isso no caixa, voçe sabe que tem um céu no meio da história. Bota céu nisso.”
A imagem celestial não poderia ser mais apropriada. Só
mesmo alguém dotado de asas de anjo, como os gestores da Sudam, poderia dar crédito a papéis originários de uma pendenga judicial que se arrasta desde “mil oitocentos e não sei quanto”.
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Seria possível ver as notas fiscais referentes à compra das
máquinas? Não há notas, informa Aldenor. “Essas máquinas não
ingressaram na empresa por aquisição, mas por integralização de
capital através de incorporação.” Ele prossegue: “Esse equipamento foi adquirido, eu não sei exatamente por qual das empresas do
grupo, porque foi coisa anterior à minha entrada. Existe um laudo
de avaliação, feito por três peritos”.
O “grupo” a que se refere Aldenor é composto por três empresas, a Usimar e outras duas. De acordo com os papéis à disposição nos arquivos da Sudam, todas elas foram constituídas no final
do ano passado. Acima da Usimar (17-8-99) há a ML Administração
e Participações Ltda. (30-9-99), uma espécie de holding, em cujos
livros estaria escriturada a avaliação das máquinas que a Sudam
ainda não se dignou a vistoriar. Há também a WHB Brasil Ltda.
(23-7-99), detentora dos direitos sobre a precatório milionário que
teve origem naquele processo de “mil oitocentos e não sei quanto”.
Dez meses depois de aprovar a derrama de R$690 milhões
do Erário no negócio paranaense, a Sudam já havia concluído que
se metera em fria. Conceda-se a palavra a Maurício Vasconcelos,
sob cuja gestão o mico maranhense começou a pôr a cabeça para
fora.
“Sai da Sudam e o novo superintendente (Hugo de Almeida)
me informou que, ao fazer a avaliação da implementação do projeto, identificou que, de fato, o empresário não conseguiu o aporte de
recursos previsto. Nenhum recurso adicional foi liberado e se iniciou um processo de revisão.”
A Usimar protocolou na Sudam, em outubro, um pedido de
revisão. Em vez de dois anos quer agora quatro anos para pôr o negócio de pé. O tema será submetido ao conselho deliberativo da
Sudam (Condel), que ainda não tem data para se reunir.
O novo vexame poderia ter sido evitado. Em dezembro de
99, na reunião do Condel em que o projeto da Usimar foi aprovado,
o representante do Ministério da Fazenda no conselho chamou a
atenção para a fragilidade das contas do grupo de empresas. Ele
se chama José Tostes Neto. É o superintendente da Receita Federal em Belém (PA).
Tostes Neto votou em separado e por escrito. Conforme o
seu texto, avaliou que os documentos à disposição não permitiam

Aldenor diz que a empresa espera obter empréstimos para

que a Sudam tomasse uma decisão segura. Pediu: a) declaração

se capitalizar. O precatório paranaense seria oferecido em garantia. O difícil será encontrar no mercado financeiro anjos como os
que montam guarda à frente da porta do cofre da Sudam.

do Imposto de Renda das empresas e de seus sócios; b) detalhamento dos balancetes das empresas; c) comprovação de que os

E quanto às máquinas oferecidas como contrapartida às liberações já efetuadas pela Sudam? “Na verdade, isso foi uma falha
do grupo”, revela Aldenor. “Essas máquinas não se encontravam

foram efetivamente desembolsados.

no Maranhão. Considerar isso como existente foi uma rubrica colocada indevidamente.”
Ele assegura qe a “falha” foi corrigida no início deste mês,
quando o maquinário, avaliado em R$102 milhões, chegou a São
Luís. Encontra-se no terreno da Usimar, segundo Aldenor, sob lonas e plásticos pretos.

R$102 milhões supostamente aplicados na compra de máquinas
Passados cinco meses, Tostes Neto não havia recebido nenhuma das informações que solicitara. Por isso enviou ofício à Sudam, em 16 de maio, posicionando-se contra o projeto, em nome
da pasta da Fazenda. A Sudam deu de ombros.
A Usimar teve uma madrinha de peso: a governadora do Maranhão, Roseana Sarney. Do mesmo PFL a que pertence Antonio
Carlos Magalhães, que tem incluído as mazelas da Sudam na artilharia que utiliza contra o desafeto Jader Barbalho.
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Roseana discou pessoalmente para Fernando Bezerra. Pediu-lhe que velasse pelo projeto. O ministro discou para Maurício

Vasconcelos – O fato de se constituir uma empresa para investir na Amazônia é muito comum.

Vasconcelos, então na Sudam. Pediu que analisasse a questão à
luz das regras e da disponibilidade de caixa da Sudam.

Folha – Será que não é por isso que a Sudam está na berlinda?

Passa da hora de FHC começar a governar a Sudam. Se
não por outra razão, ao menos para que lhe dêem crédito no instante em que declarar que não há caixa para salário mínimo.
SUDAM
Secretário-executivo da pasta da Integração Nacional
diz que foram suspensos todos os repasses ao projeto Usimar
Ministério reconhece falhas em projeto

Vasconcelos – Isso é inerente ao sistema. O importante é
identificar se o empresário tem efetivas condições de implantar o
projeto.
Folha – A Sudam já entregu ao empresário R$44 milhões.
Isso não teria de ter sido verificado antes?
Vasconcelos – O sistema funciona assim. Ele é obrigado a
um prazo inicial para implantação do projeto, em que precisa demonstrar a contrapartida de recursos próprios. Ele integralizou
R$102 milhões.
Folha – Em máquinas e equipamentos, não é isso?

Josias de Souza
Diretor da Sucursal de Brasília
Maurício

Benedito

Barreira

Vasconcelos

é

secretá-

rio-xecutivo da pasta da Integração Nacional. Braço direito do
chefe, o ministro Fernando Bezerra, Vasconcelos chefiava a Sudam no período em que a autarquia aprovou o projeto Usimar, orçado em R$1,380 bilhão. Metade desse valor, R$690 milhões, sairá dos cofres públicos, na forma de incentivos fiscais. Uma parte,
aliás, já saiu: R$44 milhões. Pois menos de um ano depois de dar
o seu aval à operação, Vasconcelos diz estar convencido de que,
do modo como foi aprovado, o projeto Usimar é inviável. Na entrevista, ele tenta explicar como se chegou a tal situação e como se
planeja sair dela.
Folha – O Sr. pode explicar o que embasou a aprovação do
projeto Usimar, que prevê o gasto de R$960 milhões em dois anos?
Maurício Benedito Barreira Vasconcelos – Assumi a Sudam em outubro (de 99). Encontrei o projeto lá, com grande potencial
de geração de emprego, de renda e de divisas. Cerca de metade da
produção seria destinada ao mercado externo. A outra metade seria
para o mercado interno, inclusive a fábrica da Ford na Bahia.
O grupo por trás demonstrava experiência no setor. Do ponto de vista de mérito, não havia o que discutir. Passou-se à análise
da viabilidade econômico-financeira. Lembro de ter ficado preocupado com essa questão do prazo. Achei o prazo de dois anos, em
princípio, curto.
Folha – Teodoro Hubner, controlador da Usimar, diz que sua
principal empresa a New Hubner, do Paraná, deve faturar neste
ano algo como R$60 milhões. Não é pouco para quem precisa levantar uma contrapartida de R$690 milhões?
Vasconcelos – Eu saí da Sudam e o novo superintendente
(Hugo de Almeida), ao acompanhar o projeto, informou que, de fato, o
empresário não conseguiu o aporte de recursos. Nenhum recurso adicional foi liberado pela Sudam e se iniciou um processo de revisão.
Em dois anos, como estava previsto, é impossível fazer.
Folha – Não é estranho que o Usimar, constituído em agosto
de 99, dali a quatro meses, em dezembro de 99, já tivesse obtiudo
R$690 milhões, mais do que o orçamento de um ano da Sudam?

Vasconcelos – Exatamente.
Folha – Mas, pelo que apuramos, as máquinas não existim
ao tempo em que a Sudam liberou os primeiros R$44 milhões. Não
se sabe se existem hoje. Há um problema aí, não?
Vasconcelos – Tem, claro. A Sudam realizou duas inspeções. A última delas em julho. De fato, não identificou a presença
dos equipamentos. No momento em que o projeto é analisado,
você se fundamenta nos documentos formais apresentados pela
empresa. Diante disso, o atual superintendente determinou que
não houvesse nova liberação de recursos.
Folha – A Sudam libera R$44 milhões sem ter cnvicção de
que a empresa possui capacidade financeira para tocar o projeto e
sem se certificar de que a contrapartida da empresa existe?
Vasconcelos – A análise do projeto identificou a capacidade financeira diante das informações prestadas. É evidente que
essa questão da captação de recursos de acionistas investidores
depende do mercado. Muitas vezes se frustra.
Folha – Os R$60 milhões que o empresário espera faturar
em 2000 não constituem um cacife baixo para alguém que precisa
levantar contrapartida de R$690 milhões?
Vasconcelos – Colocado dessa forma, parece que existe
uma inconsistência.
Folha – Por que a Sudam não se serviu da Receita Federal,
por que não pediu a declaração de rendimentos da empresa?
Vasconcelos – A Sudam freqüentemente utiliza. Existe mecanismos de cooperação com a Receita.
Folha – Tivemos acesso a um voto escrito por José Tostes
Neto, superintendente da Receita no Pará. Ele representa a pasta
da Fazenda no conselho da Sudam. Levantou dúvidas a respeito da
capacidade financeira do grupo Usimar, condicionando o seu voto
à análise mais acurada de documentos que solicitou à Sudam. Meses depois, ele enviou ao sr. comunicado no qual registra não ter recebido os dados e se posiciona contra o projeto. Por que não se faz
a análise que ele pediu?
Vasconcelos – Durante a minha gestão, eu sempre determinei que todas as informações solicitadas pelo sr. Tostes fossem
atendidas.
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Folha – Mas o sr. poderia ter modificado o encaminhamento,

Folha – Tenho aqui um ofício que diz coisa diferente.
Vasconcelos – De quando é esse ofício?

não?

Folha – É datado de 16 de maio. Foi encaminhado ao sr.

Vasconcelos – O assunto foi colocado em discussão, o representante do Ministério da Fazenda se manifestou.

pelo representante da Fazenda, sr. Tostes, ratificando posição contrária ao projeto.
Vasconcelos – É uma questão de apurarmos. A Receita tem
todo o direito de pedir informações, e a Sudam, o dever de informar. O
sistema está sendo objeto de reformulação, justamente porque a Sudam não tem a competência nem técnica nem legal para examinar
fraudes de natureza fiscal, que têm ocorrido com freqüência.
Neste caso, à época em que o assunto foi submetido ao conselho deliberativo, não identifiquei nada que obstasse a sua apreciação. Na medida em que se identificou problema na questão dos equipamentos e do aporte de recursos, as liberações foram sustadas.
Folha – Mas tais problemas só foram detectados depois da
liberação de R$44 milhões.
Vasconcelos – Esses recursos estão aplicados. As fiscalizações da Sudam identificaram a aplicação.
Folha – A essa altura, se a fiscalização não viu nem as máquinas, fica-se em dúvida quanto à sua capacidade e atestar a aplicação.
Vasconcelos – A informação que tenho é que o projeto está
em implantação, e os recursos foram aplicados.
Folha – Perguntei ao representante do Usimar em São Luíz,
sr. Aldenor, qual seria a estratégia para obter a contrapartida de
R$690 milhões. Ele conta que uma das empresas do grupo possui
direitos sobre uma ação judicial, contra o Estado do Paraná, iniciada
no ano de “mil e oitocentos e não sei quanto,” segundo suas palavras. Essa ação teria gerado um direito de R$700 milhões, contabilizado pela empresa. A ação será dada em garantia na captação de financiamentos. Isso compôs a análise da Sudam.
Vasconcelos – Desconheço. Se isso procede, acho que é
um fato que tem quer ser apurado. Não tenho aqui de memória o conhecimento de todos os detalhes. É possível. Mas desconheço. Acho
que você presta um serviço importante ao trazer esse tipo de informação. Vou imediatamente acionar a Sudam, para que apure.

Folha – Contrário.
Vasconcelos – Contrário. Eu coloquei a posição apresentada pela Sudam.
Folha – A favor dos projetos.
Vasconcelos – A favor. Tendo em vista os parâmetros que
usa para verificar a aplicação dos recursos, a Sudam entende que
os projetos estão regulares. As fraudes, se confirmadas, a legislação prevê que os recursos sejam devolvidos.
Folha – Auditoria do TCU concluiu que o retorno dos recursos malversados do Finam é ridículo, entre 0,6% e 0,9%. Por que a
Sudam propôs ao conselho dar seqüência aos projetos?
Vasconcelos – É uma decisão colegiada.
Folha – Sim, mas o encaminhamento da Sudam é vital. As
atas deixam a impressão de que a Sudam advogava a causa do
empresário, e o representante da Receita Federal saia em defesa
do Tesouro. O sr. leu o relatório da Secretaria Federal de Controle?
Vasconcelos – Não li todo. Li conclusões. Não fiz encaminhamento novo. Apenas...
Folha – É o que pergunto: antes as evidências, não deveria
ter sido feito um encaminhamento novo, contra os projetos?
Vasconcelos – Isso foi colocado à discussão de um colegiado. A decisão foi a de impedir qualquer liberação de recursos até
que restem transitadas em julgado as ações.
“EM DOIS ANOS, COMO ESTAVA PREVISTO,
É IMPOSSÍVEL FAZER’
Referindo-se à viabilidade de o Usimar conseguiu aportar
sua contrapartida de R$690 milhões no prazo inicial
COLOCADO DESSA FORMA
PARECE QUE EXISTE UMA INCONSISTÊNCIA
Sobre o fato de o controlador do Usimar prever faturar
R$60 milhões este ano e ter de aportar R$ 690 milhões

Folha – Mudando de assunto, vendo duas atas de reuniões
do conselho da Sudam, em novembro de 99 e em abril deste ano,
notei que o sr., ao presidir os encontros, propôs a continuidade de
dois projetos do empresário José Osmar Borges, de Mato Grosso,
acusado de desviar verbas do Finam. Por quê?

DESCONHEÇO
Ao ser informado de que representante do Usimar
cogita usar na contrapartida créditos relativos a um
processo de “mil e oitocentos e não sei quanto.”

Vasconcelos – Quando cheguei na Sudam, os projetos já tinham sido encaminhados ao conselho. À luz dos critérios da Su-

ENTENDA O CASO
AS IRREGULARIDADES NA SUDAM

dam, os projetos estavam em condições de seguir em frente.
Folha – O sr. tinha em mãos um relatório de 584 páginas

Usimar

preparado pela Secretaria Federal de Controle. Eu li o documento e
verifiquei que ele dá notícia de várias fraudes. Com um material
desses na mão, o sr. recomendou o prosseguimento dos projetos?

motivos Ltda., consegue aprovar, em 99, projeto de R$1,380 bilhão na
Sudam (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia) .

Vasconcelos – Encontrei esse assunto já submetido ao
conselho.

outra metade. O desembolso deve ser feito em dois anos.

Com quatro meses e existência, a Usimar Componentes Auto-

A Sudam deve entrar com R$690 milhões; a empresa, com a
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Aprovado em dezembro de 1999, o negócio recebeu a primeira parcela da Sudam, de R$22 milhões, em janeiro deste ano e
outra de igual valor em abril.
A contrapartida da Usimar – investimento de R$102 milhões
em máquinas – não foi comprovada por técnicos da Sudam. Também não foi encontrado prédio para os equipamentos.
Aldenor Cunha Rebouças, representante em São Luíz de
Teodoro Hubner Filho, dono da Usimar, afirma que os R$690 milhões que teriam que injetar viriam de um crédito em ação judicial
iniciada no século passado. Diz também que o maquinário foi comprado sem notas fiscais.
Caso Borges
O empresário mato-grossense José Osmar Borges obteve
mais de R$100 milhões da Sudam para suposto investimento em
mais de seis empresas suas em Mato Grosso.
A firma de Borges se valeu de notas fiscais adulteradas para
comprovar aquisição de maquinário, na tentativa de assim justificar
o empréstimo.
O procurador da República em Cuiabá José Pedro Taques
investiga os negócios. Após sindicância, a Sudam concluiu que
nada havia de irregular. Contrariando pedido do procurador, liberou
mais R$6,7 milhões para o Moinho Santo Antônio, outro negócio de
Borges.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Senador Antonio
Carlos Magalhães, os fatos denunciados na imprensa
a respeito de projetos aprovados na Sudam são muito
graves. V. Exª fez bem em verbalizá-los na tribuna.
Espanta-me que o Presidente da República não tenha determinado enérgicas providências ao Ministro
Fernando Bezerra para apurá-los.
Devo, no entanto, esclarecer a V. Exª, Senador
Antonio Carlos Magalhães, que a Sudam está a 1.500
quilômetros de Manaus. A sede dela é em Belém.
Asseguro-lhe que nenhum superintendente da Sudam foi indicado por políticos do Amazonas. De forma
que, se V. Exª quiser propor uma CPI, estou disposto
a assinar o requerimento tranqüilamente – e creio
que, também, os demais Senadores do Amazonas.
Espero providências do Executivo e do Ministério Público também.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
V. Exª me permite um aparte?
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Com muito prazer, Senador.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Senador Jefferson Péres, fico muito contente que os
três Senadores do Amazonas defendam essa CPI.
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Partindo de V. Exª, cuja moral é inatacável, cuja vida
pública honra seu Estado e o País, fico satisfeitíssimo
de saber que esses superintendentes jamais tiveram
o aval de homens do porte de V. Exª. A origem é outra. Todos sabem; só o Governo não quer ver.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– O assunto levantado por V. Exª, de certa forma, relaciona-se com o que pretendia abordar. Mostra quão
injusto é este país chamado Brasil, Senador. Os recursos da Sudam, como os da Sudene, são oriundos
do Imposto de Renda. Os incentivos fiscais são
Imposto de Renda devido e que a legislação permite
sejam aplicados no Nordeste e na Amazônia. Esses
recursos, que deveriam ser recolhidos aos cofres públicos, são dinheiro público, portanto, que está sendo,
há décadas, em grande parte, desbaratado. Para usar
uma palavra dura, mas corretíssima, esse dinheiro
está sendo furtado, Senador Antônio Carlos Magalhães. Enquanto os bilhões de Imposto de Renda – se
contados os mais de 30 anos da Sudam – são dessa
forma malbaratados, o Governo tunga a classe média
brasileira, mete a mão no bolso da classe média brasileira ao não fazer a correção da tabela de deduções.
Os Parlamentos foram criados para legislar,
mas também, e principalmente, para conter a voracidade fiscal dos governantes. Nós, Congressistas, temos a ilusão de que fazemos esse controle e, na verdade, pelo menos no Brasil, o Poder Executivo abusa
do poder de tributar.
A Constituição foi generosa ao permitir que o
Governo possa elevar ou reduzir por decreto as alíquotas de dois impostos tão importantes quanto o IPI
e o Imposto de Importação, e ficamos na ilusão de
pensar que não é possível fazer o mesmo com o
Imposto de Renda. No entanto, eles vêm fazendo isso
há seis anos; e o Congresso assiste impassível e impotente a esse abuso de tributação por parte do Poder Executivo.
O jornal O Globo há dias publicou matéria a respeito, outros órgãos da imprensa também o fizeram.
Ontem o articulista Elio Gaspari voltou ao assunto,
mostrando quanto isso está custando aos assalariados, principalmente aos servidores públicos, dois terços dos quais não têm reajuste há seis anos e vêm,
portanto, sendo duplamente lesados, com o congelamento dos salários e agora com a não correção da tabela de deduções do Imposto de Renda. Juízes de
primeiro grau têm concedido liminares que o Supremo Tribunal Federal cassou, sem apreciar o mérito,
mas duvido muito que o Poder Judiciário considere
constitucional o poder de aumentar o Imposto de
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Renda indiretamente, como vem fazendo o Poder
Executivo. O Senador Paulo Hartung apresentou projeto, visando a coibir esse abuso. Lamento S. Ex.ª
não estar presente, mas tenho dúvida quanto à constitucionalidade de seu projeto, em razão do vício de
origem quanto à iniciativa, que em matéria tributária
só pode ser do Executivo. Não sei se por via de um
projeto de resolução se poderia no Congresso Nacional fazer algo nesse sentido. Se for o caso, creio que
até a própria Constituição deveria ser emendada. O
que não podemos é assistir, de braços cruzados, ao
Governo aumentar os impostos dos assalariados sem
que o Congresso, que foi, em sua origem histórica,
criado para evitar isso, às portas do terceiro milênio,
nada possa contra esse abuso. Vou examinar de que
forma – via decreto legislativo ou via emenda à Constituição – poremos um cobro nisso. Contudo, o fato é
que grande parte da sociedade brasileira clama e reclama, com toda a razão, da inatividade do Congresso diante de uma prática que se vai constituindo num
verdadeiro escândalo, intolerável para os autênticos
representantes do povo.
Durante o discurso do Sr. Jefferson Peres, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Álvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) – Com a palavra o Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a vida, às vezes, é repleta de coincidências.
Tenho em mão um livro, que acaba de ser publicado na França, intitulado A Amazônia e a Globalização, pela Editora L’Harmattan, que tem, não só naquele país como também no Canadá, na Hungria e na
Itália, filiais. A obra é de um graduado na Universidade
Católica de Louvain, com Doutorado em Sociologia na
Universidade de Berlim. Ele fala – e depois vou abordar
o tema – sobre o perigo que cerca a Amazônia.
Já hoje, nesta Casa, o Senador Antonio Carlos
Magalhães anuncia um perigo maior. Ao longo de seu
discurso, registrou que não era bom para nós daquela
região que o mundo tomasse conhecimento de um órgão que é obrigado a cuidar do seu desenvolvimento
se visse tisnado pela corrupção.
Quero dizer ao Senador Antonio Carlos Magalhães que, além de nenhum de nós três termos feito
nenhuma indicação, também não temos nenhum projeto que merecesse nossa interferência para a sua
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aprovação. Ainda bem que isso nos salva, e nos salva
por uma razão muito grave, que vou sugerir a V. Exª.
A denúncia feita, a documentação trazida, os indicativos que aqui foram devidamente apreciados —
e é claro que não preciso de mais nenhuma CPI – formam, por si, uma notitia criminis absolutamente formada. Sugeriria à Mesa, que acaba de tomar conhecimento do discurso, Senador Antonio Carlos Magalhães, que não se possa omitir de encaminhá-lo ao
Ministério Público Federal para as providências penais cabíveis. Isso não pode ficar aqui apenas. Não há
como não se ecoar lá fora. Ou esses homens públicos
têm remorso – e o remorso é o filho bastardo da consciência com o crime –, ou vamos ficar vendo, cada vez
mais, a população tomando conhecimento de que se
não dá um mínimo para o que se chama de salário, e
se amplia a corrupção, conforme denunciou o Senador Antonio Carlos Magalhães.
Vejam o que quero dizer: enquanto lá fora o professor Argemiro Procópio faz uma obra com quase
300 páginas, verdadeiro hino de louvor à Amazônia,
que trata, durante muitos anos, já que viveu no Amazonas, da sua preocupação, que seja um patrimônio
nosso, nacional, os brasileiros estão dilapidando esse
patrimônio, por meio da via oblíqua da corrupção.
Observe, a obra é divida em três partes, e por
isso que falo na coincidência aqui tratada no discurso
do Presidente do Senado. A primeira parte trata das
raízes históricas da globalização na Amazônia, e ele
subdivide em dois capítulos: ”A Igreja no Processo de
Colonização da Amazônia“ e ”Padres e Soldados na
Conquista do Mundo Amazônico“. A segunda parte
se ocupa da globalização e da miséria – essa miséria
que se amplia porque os recursos financeiros não são
lá aplicados – e é subdividida em três capítulos abordando ”A Decadência da Agricultura e o Começo das
Drogas“, ”Monocultura Amazônica no Contexto Agroalimentar Mundial“ e, por fim, ”A Redescoberta do
Ouro“. A terceira parte aborda a Amazônia nas relações internacionais e se subdivide em dois capítulos:
”A Integração pelo Tráfico de Droga“ e ”O Colonialismo Ecológico e o Comunismo“.
O Professor Argemiro Procópio foi um homem
perseguido pelo governo militar. Em 1972 teve que se
ausentar do Brasil. Atualmente é professor de Relações Internacionais na Universidade de Brasília.
O que chamo de coincidência? O Senador Gilberto Mestrinho iniciou falando a respeito da Amazônia, mostrando os riscos que todos nós corremos pelo
desrespeito àquilo que se convencionou na Eco-92,
no Protocolo de Kyoto e agora com o fiasco na Confe-
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rência de Haia. Ou seja, a Amazônia está no cenário
mundial como a região mais rica do Brasil e que, no
entanto, pelo descaso, pelo desleixo e, sobretudo,
pela omissão das autoridades, que deveriam logo,
tão-somente, com uma publicação, chamar à responsabilidade seus subordinados e não o fazem e, consequentemente, ficamos, nós da região, a ter que sofrer na pele, ouvir uma acusação altamente procedente, altamente oportuna e não podermos fazer
nada, porque se trata, infelizmente, daquilo que grassa neste País, que é a corrupção.
O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – V.
Exª me permite um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço V. Exª com prazer.
O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) –
Veja, Senador Bernardo Cabral, enquanto vozes no
mundo acadêmico no Brasil e no exterior se levantam
em defesa da Amazônia e daquele enorme patrimônio que temos lá, dentro do Brasil, além de fatos como
este trazido à tribuna pelo Senador Antonio Carlos
Magalhães, de verdadeiro saque da região, ainda
ocorre a miopia de setores políticos do nosso País. Há
um ano lutamos aqui, nós da Bancada do Amazonas
com a ajuda de outros Senadores de outros Estados,
para que respeitem a nossa Constituição, para que
nos concedam, mantenham incentivos fiscais que a
Constituição prorrogou até 2013 e que teimam em
nos negar, Senador Bernardo Cabral, sem atentarem
para a consolidação do Parque Industrial de Manaus,
que está relacionado com a preservação da Floresta,
que no Amazonas chega a 98% da nossa reserva florística preservada, graças, em grande parte, àquele
parque industrial gerado pela clarividência do Marechal Castello Branco. Tentam nos negar esse fato por
meio de uma luta mesquinha em torno de dois produtos, Senador Bernardo Cabral, que são importantíssimos para a consolidação daquele parque e nada representam para o parque industrial do Sudeste. Estamos lutando há um ano. O desfecho será amanhã na
reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado. Veja que contraste brutal entre a lucidez de
tantas pessoas do mundo acadêmico, no Brasil e no
exterior, e, repito, a miopia de tantos homens públicos
deste País.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Há
pouco, Senador Jefferson Péres, quando se reportava às palavras do Senador Antonio Carlos Magalhães, V. Exª lembrava que o resultado do Imposto de
Renda e de incentivos fiscais decorrentes dessa circunstância fomentaram esse tipo de corrupção. A
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Zona Franca de Manaus não recebe um centavo de
Imposto de Renda e nem qualquer ajuda do Governo
Federal. Recebe incentivos fiscais das empresas que
para lá vão, porque sentem que há segurança constitucional. É o que o Governo muda e não diz, talvez
porque não esteja sendo bem informado por sua assessoria. É realmente amanhã que travar-se-á a luta,
mas em um nível diferente do que a imprensa tem noticiado. Esquecem-se de que a Zona Franca da Manaus inclui toda a Amazônia ocidental: Amazonas,
Acre, Roraima, Rondônia. Portanto, não é circunscrita ao nosso Estado. Ali teremos apenas, segundo alguém diz, um convencimento de que só queremos
para nós, quando temos repetido várias vezes, não
fosse o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte unidos,
não estaríamos dando nenhum passo, porque se
convencionou dizer que queremos levar para o Amazonas as indústrias de São Paulo ou mesmo de outros Estados, o que não é verdade, não queremos é
que nos tirem as nossas indústrias.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Permite-me V. Exª um aparte Senador Bernardo Cabral?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço já V. Exª, Senador Gilberto Mestrinho.
Eu gostaria de completar meu raciocínio sobre
esse problema do lado acadêmico, traçando um estudo sobre a Amazônia.
Essas riquezas todas, a premissa que se faz
para se chegar a uma conclusão atual fica difícil
quando aparecem denúncias de corrupção, porque
dá a entender que naquela região só sobrevive quem
faz a comissão.
Ora, um empresário que vai a casa do Presidente do Senado Federal e mostra, demonstra, prova que
ela exista, não é possível que haja da nossa parte
uma omissão. Quero dizer ao Senador Antonio Carlos
Magalhães que a Bancada do Amazonas irá até o fim
para apurar essa onda de corrupção que V. Exª denunciou. Não haverá da nossa parte nenhuma omissão, porque aí não se trata de coloração político-partidária, mas, sim, de uma região que precisa
ser respeitada. Esteja certo V. Exª disso.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Permite-me V. Exª um aparte, Senador Bernardo Cabral?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Pois
não, Senador Antonio Carlos Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Senador Bernardo Cabral, aproveito a oportunidade
para dizer que fiquei muito feliz, sobretudo com a forma e competência com que V. Exª coloca os assun-
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tos, o que já é da tradição de V. Exª de parlamentar de
muito tempo. Hoje, num discurso inesperado, V. Exª
vem demonstrar ao Plenário desta Casa e ao País a
posição unânime da Bancada do Amazonas contra os
desmandos e a corrupção na Sudam. V. Exª o faz
com muita propriedade e ainda sugere que a Mesa
envie a denúncia com rapidez ao Ministério Público
para que seja apurada devidamente. Comandarei
essa batalha, mas, agora sim, inspirado no gênio de
V. Exª, que sempre está a serviço das boas causas no
País. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Eu
que agradeço, Senador Antonio Carlos Magalhães,
porque o assunto é de uma responsabilidade muito
grande e não tem como não encontrar eco nesta
Casa. De modo que, tão logo seja encaminhada a denúncia ao Ministério Público, se for necessária alguma contribuição, – esteja convencido disso – a Bancada estará marchando ao lado de V. Exª.
Ouço o Senador Gilberto Mestrinho com muito
prazer.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Senador Bernardo Cabral, V. Exª está abordando um assunto muito oportuno, inclusive porque é a manifestação de um estudioso da Amazônia que viveu no exterior e não está impregnado dos falsos mitos que dizem respeito à região. A Amazônia é muito diferente
da idéia que se tem aqui e que se espalha no Brasil inteiro, cheia de falácias, de mistificação, sem a busca
de razões históricas, como está exposto nesse livro, e
das conseqüências da evolução das atividades econômicas no mundo inteiro, o avanço tecnológico, e os
seus reflexos na própria região amazônica. E mais, há
aquela concepção de que existe no País, para alguns,
brasileiros de primeira e de segunda. Essa idiossincrasia que alguns têm em relação ao caboclo e ao índio fica patente até em certas reivindicações. Agora
mesmo, trava-se essa luta da Lei de Informática, em
que 97.16% das indústrias de informática estão no
Estado de São Paulo. Há uma na Bahia, porque o Governo daquele Estado deu tudo, e essa foi a única forma de ir para lá. Há três no Paraná, se não me engano. Parece-me que há duas ou três no Rio Grande do
Sul, o resto está em São Paulo. São Paulo, que sozinho arrecada mais que as regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste reunidas, quebrará se não for tirado o
direito da Zona Franca de produzir telefones celulares
e monitores de computadores. O que há neste País é
um absurdo e é colocado como se fosse questão nacional por uma indústria que há nove anos, há 10 anos
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com medidas provisórias, não acrescentou nada na
atividade brasileira de informática.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – V.
Exª sabe qual foi o prejuízo? Mais de R$7 bilhões que
deixaram de ser recolhidos.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – O
prejuízo foi de R$7.2 bilhões de déficit. Enquanto o
Governo não tem recursos para aumentar o salário
mínimo, quer dar agora a empresas que às vezes não
têm sequer o cuidado de trocar as embalagens que
vêm do exterior, benefícios que somam mais de
R$3,5 bilhões por ano e que serão incalculáveis no futuro pois, como está na proposta e com o avanço tecnológico, brevemente tudo dependerá da informática.
O Ministério da Ciência e Tecnologia passou a legislar
por portaria e, só na véspera da Lei de Informática,
assinou várias portarias aprovando projetos. E podem conseguir! Outro dia, essas pessoas fizeram um
escândalo nacional porque uma indústria de automóvel estava sendo financiada e indo para a Bahia. No
entanto, agora mesmo foi dado um financiamento
igual à Volkswagem e ninguém disse nada. Por quê?
Porque se destinava aos brasileiros de primeira classe, para os privilegiados deste País. Por isso, Senador Bernardo Cabral, V. Exª tem todo apoio em seu
discurso. Parabéns!
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Obrigado, Senador Gilberto Mestrinho.
A obra L’Amazonie et la Mondialisation –
Essai d’écologie politique – A Amazônia e a Globalização – Ensaio de Ecologia Política, que me
trazia à tribuna, foi exatamente o caminho natural
para se mostrar como as coisas são convergentes. O
que o Senador Gilberto Mestrinho disse em seu aparte está absolutamente dentro do nosso contexto: brasileiros de primeira e de segunda classes. A denúncia
registrada pelo Senador Antonio Carlos Magalhães
está dentro do conceito da Amazônia. Essa obra do
Professor Argemiro Procópio, que fiz questão de
mostrar a V. Exª, publicada no exterior, faz com que os
olhos estejam voltados para a Amazônia. Não é possível que não se tome uma providência em derredor
da sua manutenção.
É rigorosamente verdadeira a denúncia que V.
Ex.ª faz. E veja bem: V. Ex.ª não faz uma denúncia
contra São Paulo. V. Ex.ª; faz uma denúncia contra
aqueles que se aproveitam do Estado de São Paulo
para prejudicar o Nordeste e o Norte, quando eles
também são nossos irmãos, porque muitos paulistas
estão no Amazonas e se transformaram em segundos amazonenses, contribuindo com as suas famílias.

22

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agora, o que se vê é a deturpação daquilo que foi
acordado no Governo.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Permite-me V.
Exª. um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Faço um registro antes de V. Exª. me apartear, Senador José Jorge, porque eu ia tocar no nome de V. Ex.ª
V. Ex.ª foi rigorosamente correto no seu parecer, na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Honrou todos os compromissos que tinham sido assinados e tratados no Palácio do Planalto, com a minha
presença, inclusive, com papel timbrado do Palácio
do Planalto.
Depois que V. Exª. honrou esse compromisso,
quando passou para a segunda Comissão, foi alterado o acordo.
Ouço V. Ex.ª, mas eu precisava fazer esse registro, porque o Amazonas é muito reconhecido a V. Exª.,
Senador José Jorge.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Bernardo Cabral, agradeço as palavras de V. Exª e gostaria
de dizer que, pelo fato de ter sido o Relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desse Projeto da Lei de Informática, tive a oportunidade de acompanhar de perto os entendimentos, as divergências e,
finalmente, chegar a um acordo, que, posteriormente,
como V. Ex.ª citou, foi modificado e entrou novamente
numa rota de colisão. No entanto, gostaria de dizer
também a V. Ex.ª que, em realidade, como o Senador
Gilberto Mestrinho acabou de falar, incentivos fiscais
não podem deixar de ter, também, uma conotação regional. Portanto, na hora em que o Governo abre mão
de cobrar determinados percentuais de impostos
para a instalação de empresas – que é um programa
que pode e deve ser realizado sempre que possível –
não se pode deixar de levar em conta um certo equilíbrio regional desses incentivos, porque senão todos
os incentivos se concentrarão na região mais desenvolvida. É o que se chama de economias externas.
Nenhuma empresa em igualdade de condições vai
deixar de se instalar em São Paulo para se estabelecer em Pernambuco ou no Amazonas, exatamente
pelas economias externas já existentes na infra-estrutura, na mão-de-obra etc.
Então, se não há incentivo fiscal, cada um que
se instale onde for melhor para si. Mas, se há incentivos fiscais, temos de ter também integrada a eles
uma política regional que permita equilibrar esses investimentos. Essa é a luta do Amazonas em relação
ao Projeto da Lei de Informática, mas também nossa,
do Nordeste, no sentido de que, se não houver uma
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política regional dentro do incentivo fiscal, haverá
uma concentração industrial cada vez maior. Solidarizo-me, pois, com V. Ex.ª
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Agradeço-lhe o aparte de solidariedade, porque a situação tem sido assim. Se o Nordeste, o Norte e o
Centro-Oeste não se unirem, evidentemente não será
possível, qualquer que seja a bandeira que se desfralde aqui, sairmos vitoriosos da guerra, porque a munição do adversário é muito maior.
Concluo meu pronunciamento, Sr. Presidente,
fazendo um adminículo ao que disse o Senador Antonio Carlos Magalhães. O Presidente da República
está na obrigação de tomar uma providência administrativa, porque a outra, de ordem jurídica, não cabe a
Sua Excelência.
Segundo, já que tocamos no problema da Zona
Franca de Manaus, orientar aqueles que não devem
estar levando ao Presidente da República a verdadeira saga pelo que se passa no problema dos incentivos
fiscais.
São dois assuntos que Sua Excelência não
pode deixar de tomar conhecimento.
O terceiro, Sr. Presidente, é que, na forma regimental, vou pedir a V. Exª que faça chegar ao Professor Argemiro Procópio o registro que fiz de sua obra –
a sua obra acabou motivando que se fizesse uma
análise, à vista da denúncia formulada pelo Presidente do Senado, Senador Antonio Carlos Magalhães –,
para que ele, na área acadêmica, verifique que as
suas preocupações não são em vão. Se a sua obra
ecoou no plenário deste Senado, com todo o meu respeito e minha admiração, também sobre ela podemos
ter feito o paralelo de que a Amazônia não pode servir
de refúgio para tudo aquilo que seja considerado desonesto.
Sr. Presidente, espero que V. Exª defira, na forma regimental, fazendo chegar meu registro, mediante ofício da Mesa, ao Professor Argemiro Procópio,
uma vez que seu endereço é conhecido, sendo ele
Professor na Universidade de Brasília.
Encerro, aguardando a resposta ao meu requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) – Senador
Bernardo Cabral, V. Exª será atendido na forma regimental. Está deferido o seu requerimento oral.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) – Concedo a
palavra ao Senador Eduardo Siqueira Campos por
cessão do Senador Juvêncio da Fonseca.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
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orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, entendendo a gravidade de tudo que já foi tratado nesta
tarde, embora traga para a tribuna assunto diverso,
entendo estar trazendo e dando continuidade a um
assunto não menos grave, de interesse de milhares
de brasileiros.
Na semana passada, tive oportunidade de apresentar na tribuna desta Casa uma denúncia feita pela
Rede Bandeirantes de Televisão, que, numa série de
reportagens, trazia o trabalho de um advogado paranaense que se aprofundou no assunto: inscrição de
brasileiros no Serasa – que é uma entidade civil fundada e financiada pela Associação dos Bancos, pela
própria Febraban –, assunto do qual eu já vinha trabalhando em meu gabinete. Depois do meu pronunciamento e depois da matéria, recebi mais de 200 correspondências através da minha caixa postal eletrônica, trazendo a indignação de muitos brasileiros que,
indevidamente, se encontram com o seu acesso ao
crédito cerceado em função dessa tal inscrição na
Serasa.
Sr. Presidente, o importante é que, na mesma
matéria e no mesmo dia, o presidente daquela instituição, o Dr. Elcio Anibal de Lucca, negou que houvesse
essas inscrições na Serasa e que tivesse ocorrido injustiça. Mantive contato com o advogado, que até então se mantinha anonimamente na questão para poder realizar o seu trabalho, e apresentei o requerimento de informações neste plenário e na Comissão
de Assuntos Econômicos, esperando que, nesta terça-feira, o pedido possa ser julgado e haja a convocação não só do referido presidente, mas do advogado
Edson Galdino Vilela de Souza, que conseguiu – e
teve o cuidado de fazê-lo com o oficial de cartório, mediante escritura pública – inscrever o Presidente da
República, alguns Senadores e Governadores de
Estado no cadastro nacional de pessoas com restrição ao crédito.
Tenho a impressão de que, neste momento, já
que o Presidente da Serasa negou que tivesse havido
tais inscrições, eles já possam tê-las retirado, porque
já sabem que serão convocados a comparecer na Comissão de Assuntos Econômicos. O Regimento Interno não deixa dúvidas com relação à atribuição da referida Comissão de tratar de assuntos pertinentes ao
sistema bancário e de crédito.
Sr. Presidente, veja a gravidade do caso: existem diversas modalidades pelas quais se inscrevem
os pobres consumidores. Entre elas, o advogado, juntamente com o oficial e o serventuário do cartório, escolheu o Presidente da República, como se tivera Sua
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Excelência recebido um adiantamento, um crédito de
R$200,00 e não tivesse honrado ou liquidado esse
débito.
A minha preocupação maior, Sr. Presidente, diz
respeito às correspondências que estou recebendo.
Na maioria delas, dizem os signatários: ”Senador,
está chegando o Natal; Srs. Senadores, Srs. integrantes do Banco Central, Sr. Ministro da Fazenda, está
chegando o Natal“. Ora, há milhares de operações,
muitas das vezes para comprar um pequeno objeto
de consumo, um pequeno presente para um filho, e a
grande maioria desses signatários não pode fazer.
Alguns poucos ainda apelam para os parcelamentos,
quando sabemos ser esse processo altamente prejudicial para o consumidor em função da taxa de juros,
em função da falta de acesso de muitos ao mercado
de consumo. Ainda assim, há um outro expediente impeditivo ao crédito, que é injusto, violador dos direitos
do cidadão, tendo em vista o que diz a Constituição
brasileira: é a tal inscrição na Serasa.
Sr. Presidente, estou abismado com o número
de correspondências, com o grau de injustiça que estou encontrando no teor delas. São pessoas que fazem relatos absurdos com relação não só à Serasa,
mas ao Telecheque, ao SPC, ao DPC e a outras entidades que, segundo as suas próprias páginas da
Internet, estão ganhando prêmios internacionais em
função das perversidades que estão cometendo.
Mas precisou chegar, Sr. Presidente, ao Senhor
Presidente da República, aos Parlamentares desta
Casa e da Câmara dos Deputados, que, surpresos,
descobriram que estavam lá relacionados como emitentes de cheques sem fundos e ainda como se tivessem cometido falência fraudulenta, como foi o caso
do eminente Deputado Aloizio Mercadante, que ficou
surpreso, mas achou inteligente a estratégia.
Cito com sua autorização, Sr. Presidente, os nomes do Dr. Edson Galdino Vilela de Souza e de seu irmão, Dr. Edilson Galdino de Souza, que gastaram
mais de dois anos pesquisando, trabalhando a matéria e tiveram o cuidado, já sabendo que seriam acusados, de transformarem o seu trabalho, essas inscrições na Serasa, em escritura pública, em documentos lavrados em cartório. E anunciaram-me preliminarmente, antes de formular o convite, que estão dispostos, querem vir à Comissão de Assuntos Econômicos prestar depoimentos, trazer a esta Casa todas
as informações.
Estou abismado, Sr. Presidente, porque eles estimam que possa vir a ser em torno de 40 milhões de
pessoas, ou seja, um quarto da população brasileira
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que teve o seu nome inscrito na Serasa, e mensalmente pode chegar a um milhão de pessoas que têm
o seu nome inscrito. E qual não é o trabalho para que
o cidadão retire o seu nome da Serasa! Como é difícil,
Sr. Presidente!
E mais. O cidadão, tendo seu direito violado, recorre à Justiça; o juiz concede a liminar, mas a Serasa
não retira o nome do cidadão. Há pessoas que ainda
estão com pendências judiciais em discussão, mas já
estão preliminarmente inscritas na Serasa, com liminar determinando a retirada de seu nome. Mas eles
estão impedidos, com prejuízos enormes para suas
empresas, para as pequenas atividades comerciais.
Agora, imaginem isso para o assalariado.
Sr. Presidente, não quero, em absoluto, que a
empresa prestadora do serviço, a Serasa, sinta-se
aqui denunciada como se fosse alguma coisa altamente negativa para o País. Entendo importante para
a atividade comercial, para a atividade bancária, para
a atividade econômica, que exista, sim, a prestação
do serviço, para que aqueles que cometem crimes
contra a própria economia popular como cheques
sem fundos e outras operações fraudulentas, o sistema de crédito, o sistema bancário e o sistema comercial tenham mecanismos de detectar, salvaguardando, assim, o comerciante, as pessoas que lidam, diariamente, com os cheques, com operações de crédito.
Essas, sim, precisam do serviço. Ou seja, não quero
aqui que deixe de ser analisada a parte positiva, a
prestação do serviço, até mesmo a justificada existência de tal entidade. Não quero aqui dizer que tudo
aquilo que faz a Serasa tenha que ser combatido ou
mesmo que ela tenha que ser punida ou extinta.
Mas, Sr. Presidente, confirmadas as denúncias
dos Advogados Edson Galdino Vilela de Souza e Edilson Galdino de Souza, preliminarmente, já que está
devidamente feita por documento público de cartório
a inscrição, entre outros, como diz, do próprio Presidente da República, já fica clara a gravidade, em primeiro lugar, da quebra do sigilo bancário, da quebra
do sigilo das informações pessoais demonstradas na
televisão, com a maior facilidade. Isso em se tratando
de autoridades do porte do Presidente da República.
Imaginem V. Exªs o que não vem acontecendo com o
pobre cidadão brasileiro, com o pobre consumidor
brasileiro. Isso já é um crime que precisamos apurar!
Certamente, no intuito de fazer justiça, de dar a
ele o mais amplo direito de defesa e de esclarecimento, se não for o caso de defesa, é que protocolei, na
Comissão de Assuntos Econômicos, requerimento,
convidando o Dr. Elcio Anibal de Lucca, homem pre-

NOVEMBRO 2000

miado internacionalmente, em função dos serviços
prestados pela própria Serasa, para que ele possa vir
à Comissão. Mas, antes, Sr. Presidente – já que ele
era aquilo que se diz comumente na imprensa: uma
fonte preservada do telejornalismo da Rede Bandeirantes –, já com sua autorização e com sua aquiescência, estou propondo e protocolando, na data de
hoje, um requerimento à Comissão de Assuntos Econômicos, que espero ver votado amanhã, para que,
em primeiro lugar, possa vir o advogado, que se dispõe a trazer toda a documentação, todo o acervo de
sua pesquisa. São dados estarrecedores sobre o prejuízo sofrido por mais de 40 milhões de brasileiros,
muitos deles indevidamente inscritos em função de
empresas que contratam o serviço e, a seu
bel-prazer, inscrevem os consumidores como se fossem definitivamente devedores. Muitos deles sequer
possuíam algum tipo de débito, mas, por alguma razão, alguém conseguiu inscrever seus nomes.
Dessa forma, Sr. Presidente, apresentei requerimento de informações ao Banco Central, já que grande parte das informações estão de posse dos bancos
e de seus cadastros. Que tipo de convênio e de contrato o Banco Central detém com a Serasa? Que tipo
de monitoramento o Departamento de Fiscalização
do Banco Central exerce sobre essa entidade? Que
se esclareça definitivamente esse vínculo, já que a
Serasa é uma entidade totalmente privada que presta
serviço aos bancos, mas que, por sua vez, mesmo
privada, está sob o controle do Banco Central. E não
há ninguém nem entidade qualquer no País que tenha o direito de violar o sigilo do consumidor, expondo-o a situação de ridículo e causando-lhe prejuízos
muitas vezes irreparáveis, atingindo o mais elementar
de todos os seus direitos o direito ao crédito.
Sr. Presidente, estou impressionado com os fatos que ocorrem na economia brasileira, principalmente nesta época próxima do Natal, em que se
aquecem as vendas em todos os municípios, e o consumidor, com a perspectiva do décimo terceiro salário, vê-se em condições de parcelar suas compras,
procurando o acesso ao crédito. Em função disso, recebi milhares de correspondências durante os cinco
dias após meu pronunciamento, todas elas pedindo
que o Senado tome uma providência urgente para
que a Serasa retire, gratuitamente, a inscrição indevida dessas pessoas. Além disso, é necessário que se
cumpram as liminares em favor desses consumidores
e que se aprofunde a investigação, para que possamos definitivamente esclarecer o modo como se processam essas inscrições, feitas tão facilmente até
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mesmo quando se referem a autoridades brasileiras.
Sendo fácil inscrever uma autoridade brasileira, podemos imaginar como não tem sido a vida do cidadão
brasileiro atormentado por tal inscrição na Serasa.
Sr. Presidente, ainda dentro do tema Direitos do
Consumidor, quero dizer que faz um ano que apresentei a esta Casa projeto de lei sobre matéria também de grande interesse, determinando às seguradoras que paguem a indenização do seguro por perda,
roubo ou furto do bem assegurado pela importância
constante na apólice.
Na verdade, o consumidor faz um contrato com
a seguradora segundo a estimativa do valor do bem e
recebe o seguro, em caso de sinistro, pelo valor de
mercado. Se um veículo cotado em R$30 mil, por
exemplo, for furtado ou sofrer acidente, a seguradora
vai pagar a indenização com base em seu valor de
mercado. Ouço daqui a concordância de nosso companheiro e ex-ministro Senador Renan Calheiros.
Existem vários julgados no STJ reconhecendo o direito líquido e certo de o consumidor receber o valor da
apólice, ou seja, o valor sobre o qual foi calculado o
seguro. O que ocorre é diferente. Contrata-se um seguro sobre R$30 mil, por exemplo, e depois, em caso
de sinistro, discute-se qual é o valor de mercado. Mesmo já havendo uma decisão do STJ em favor do consumidor no sentido de que este deve receber o valor
efetivamente contratado na apólice, enquanto o cidadão não ingressa em juízo, enquanto não há uma decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, enquanto o processo corre durante anos nas diversas
instâncias, prevalece o que vêm pagando as seguradoras.
Sr. Presidente, tendo em vista que esse projeto
foi apresentado há um ano tenho informações de que
se encontra pronto para ser votado , na terça-feira estarei presente à reunião da Comissão de Assuntos
Econômicos, com a esperança de que o consumidor
brasileiro veja transformado em lei esse direito contra
o qual vêm sendo cometidos abusos por parte de todas as seguradoras do País.
Discuti o assunto com diversos representantes,
trouxeram-me toda a argumentação, mas o elementar, Sr. Presidente, é que quem contrata e paga um
seguro sobre determinado valor não pode receber outra coisa senão o valor contratado. Isso é óbvio! O STJ
já decidiu sobre o assunto, mas infelizmente essa decisão só é válida para os que recorrem ao Judiciário.
E, às vezes, milhares de pessoas não o fazem por
não poder pagar um advogado ou por falta de conhe-
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cimento. Outros já ingressaram na Justiça, mas o processo está ainda na primeira instância.
Era isso o que me trouxe a esta tribuna, anunciando também que o convite aos advogados que realizaram a pesquisa da Serasa será protocolado hoje na
Comissão de Assuntos Econômicos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Siqueira Campos, o Sr. Álvaro Dias, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Bello Parga.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) – Concedo a
palavra ao nobre Senador Álvaro Dias, o próximo orador inscrito.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srªs e Sr. Senadores, um desastre social está
ocorrendo no Brasil, desastre insuficientemente notado: a exclusão da maioria dos trabalhadores de qualquer cobertura previdenciária. A falta de informação,
as dificuldades burocráticas, a escassez de empregos com carteira assinada estão deixando dezenas
de milhões de brasileiros fora do Regime Geral de
Previdência Social. Em sua grande maioria, são trabalhadores e trabalhadoras pobres.
Sim, essa triste realidade castiga principalmente os mais pobres. Ao se aproximarem da idade da
aposentaria, ao verem começar a se reduzir e se esgotar sua energia, sua vitalidade, alguns trabalhadores descobrem que não terão condições de provar o
mínimo de dez anos de contribuição ao INSS e não
terão acesso à aposentadoria. Como nos últimos
anos aumentou muito a proporção dos trabalhadores
sem carteira assinada, a tendência é de que, no futuro, esse desastre se agrave e se transforme em verdadeira catástrofe social.
A Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio – Pnad –, realizada em 1988 pelo IBGE, revela
que apenas 39% das pessoas com renda de um salário mínimo têm cobertura da Previdência. Já entre os
que têm renda superior a 20 salários mínimos, a cobertura chega a 84%. Veja-se que, nessa faixa mais
alta, podem estar incluídos assalariados, autônomos,
setor privado, setor público e mesmo empregadores.
Na faixa mais baixa, estão, com certeza, assalariados
sem carteira assinada e pequenos autônomos. De
qualquer forma, essa estatística caracteriza bem a
vulnerabilidade do trabalhador mais pobre, sua situação mais frágil, seu futuro mais desassistido e sombrio.
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Os números mais gerais, abrangendo toda a população, são igualmente impressionantes. Recentemente, o próprio INSS divulgou um quadro altamente
preocupante: 38,7 milhões de trabalhadores do setor
privado estão sem cobertura da Previdência Social, o
que corresponde a 59,1% desse universo, praticamente 60%. Seis entre dez trabalhadores brasileiros
deveriam, mas não têm cobertura previdenciária. Trata-se de uma situação presente dramática e de uma
previsão trágica para o futuro.
Esse gigantesco contingente desprotegido terá
de recorrer a uma das seguintes soluções, todas frágeis ou improváveis: poupança própria acumulada –
sorte de poucos; apoio da família – apenas uma possibilidade; previdência privada – privilégio das faixas
salariais melhores; ou esquemas assistenciais precários – nem sempre disponíveis.
A sociedade brasileira e o Poder Público ainda
podem reagir contra esse estado de coisas. É preciso
dar informação a essa massa sem cobertura previdenciária. É urgente facilitar-lhe o acesso ao sistema.
Sr. Presidente, a mera divulgação desse triste
quadro já é um serviço que se presta. É o que fez a
Folha de Londrina recentemente, em 29 de outubro,
publicando uma excelente reportagem que ocupou
quatro páginas de uma edição de domingo, com entrevistas com gente que sofre o problema na carne.
Está desenhado um painel assustador de desassistência e desemprego.
A matéria do jornalista Lino Ramos, intitulada
”Mãe recorre a Nossa Senhora para manter os filhos“,
publicada no jornal Folha de Londrina, traz foto da
família e diz: ”Viúva, Maria Aparecida Bigetti sustenta
três excepcionais com pensão de R$132,87“.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o quadro
não é apenas melancólico, mas vergonhoso.
Ainda há pouco ouvimos desta tribuna denúncias do Presidente da Casa, Senador Antonio Carlos
Magalhães, de desvios que superam R$600 milhões
em apenas uma instituição pública do País, a Sudam.
Certamente, quanto maior a corrupção, maior a tragédia da miséria; quanto maior a conivência governamental, maior a injustiça social e mais perverso o drama que vivem os desassistidos no nosso País.
A Folha de Londrina agregou a essa matéria
estatísticas relevantes, números sobre um universo
humano que inclui gente que trabalha na informalidade, por salário ou por conta própria; gente do mundo
rural ou do ambiente urbano; gente das capitais ou do
interior; gente que vive ”de bicos“ ou que tem profissão reconhecida e prestigiada.
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Por exemplo, no Brasil, dos 3,2 milhões de trabalhadores domésticos, dois milhões não têm carteira de trabalho assinada, ou seja, 63,8% – o que reduz
enormemente o número de contribuintes do INSS, já
que o não registrado nesse setor raramente filia-se à
Previdência. É assustador verificar que 63,8% dos
trabalhadores não possuem carteira assinada e, por
isso, não podem receber a assistência previdenciária.
Em relação aos trabalhadores de vias públicas –
camelôs, ambulantes –, 88,6% não contribuem para a
Previdência. São números lamentáveis, pois todos os
dias há pessoas que constatam estarem desprotegidas na velhice – e esse contingente, no futuro, crescerá mais e mais.
Sr. Presidente, é bom lembrar que a Previdência
oferece o chamado Amparo Social, benefício muito
restrito. A ele têm acesso apenas inválidos e idosos
acima de 67 anos que sejam membros de famílias
cuja renda mensal per capita seja menor do que ¼
do salário mínimo.
Seria catastrófico se crescentes multidões de
idosos passassem, cada vez mais, a depender da assistência social da Previdência, porque o benefício é
restrito e porque se trata de despesa para a qual não
houve contribuição. Seria uma carga pesadíssima
para a Previdência Social e para a sociedade. O
Amparo Social existe para a exceção. A regra saudável, socialmente, é atrair os trabalhadores produtivos
para o sistema.
A contribuição para o INSS é módica e, além
disso, traz benefícios ao segurado mesmo antes da
aposentadoria, como o auxílio-doença, o salário-maternidade e o auxílio-acidente. A solução desse
gigantesco impasse é atrair o trabalhador, transformando-o de excluído em contribuinte. É interessante
adotá-la não somente para evitar sofrimento humano,
que é multiplicado por milhões, como para viabilizar
as finanças da Previdência. A situação atual significa
uma grande perda econômica para o sistema.
Apesar de a população economicamente ativa
ter aumentado em cerca de dez milhões de trabalhadores na última década, o número de pessoas que
contribuem para o sistema previdenciário público estacionou, segundo dados do IBGE. Assim, o sistema,
por mês, arrecada R$4,4 bilhões e paga R$5,1 bilhões, o que significa um déficit de quase R$10 bilhões anualmente nas contas do INSS. A razão sempre suscitada para justificar o salário mínimo insuficiente e vergonhoso que se paga neste País é esse déficit de quase R$10 bilhões, com uma renúncia de
cerca de R$8 bilhões. Obviamente, são excluídos mi-

NOVEMBRO 2000

ANAIS DO SENADO FEDERAL

lhões de brasileiros do sistema previdenciário, que
não contribuem e que não se beneficiam, agravando
a situação de déficit do caixa da Previdência Social no
nosso País.
As políticas macroeconômicas recentes agravaram essa situação. A abertura descontrolada da economia colocou nosso mercado de trabalho face a face
com as pressões esmagadoras da globalização. Tornou-se regra a falta de vagas para trabalhadores de
baixa qualificação e até mesmo para os qualificados.
Generalizou-se a terceirização.
O trabalhador levado à informalidade trabalhista
tende a não se registrar no sistema previdenciário.
Para superar isso, é preciso um grande esforço de informação e de conscientização. É bom lembrar que
mesmo o trabalhador com carteira assinada pode
ver-se sem cobertura previdenciária quando o empregador comete a fraude do não recolhimento das contribuições – não se trata de caso raro.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sugiro ao
Governo Federal que faça uma campanha de informação e de conscientização para agregar um número
maior de contribuintes e, conseqüentemente, oferecer o atendimento de fundamental importância social
a um maior número de trabalhadores brasileiros.
No que concerne às mudanças estruturais do
mercado de trabalho nos últimos anos, existe a pressão da flexibilização das leis trabalhistas. No Brasil,
há uma polêmica em andamento. Na visão sindicalista, já houve flexibilização excessiva, que teria incentivado a terceirização. Segundo a perspectiva dos empregadores, justamente a rigidez das leis trabalhistas
desencoraja a contratação direta de trabalhadores.
Sr. Presidente, é evidente que, para superar o
problema da exclusão previdenciária, será necessário um enorme esforço. É preciso afastar o fantasma
da insegurança na velhice, que hoje ronda a maioria
dos trabalhadores brasileiros. Há que se fazer um mutirão que inclua Poder Público e sociedade, no sentido
da informação, da conscientização, da doutrinação
mesmo. É inadiável que se facilite o acesso do trabalhador à filiação previdenciária, que se desimpeçam
os canais burocráticos.
Para se ter uma idéia de como a formalização
previdenciária é causa de aflição para o trabalhador,
vale citar o caso de um Vereador de Londrina, mencionado na reportagem a que me referi. Aliás, quero
aplaudir essa reportagem pelo seu conteúdo. Em
quatro páginas do jornal, a reportagem faz um diagnóstico da crise da Previdência Social no nosso País,
um diagnóstico de profundidade, alertando para a ne-
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cessidade dessa conscientização que cabe ao Governo liderar. Esse Vereador de Londrina transformou
seu gabinete, há sete anos, em uma espécie de pequeno escritório de auxílio à regulamentação da situação previdenciária de qualquer interessado. Em sete
anos, doze mil pessoas foram lá atendidas, num movimento que atualmente atinge seiscentos atendimentos por mês.
Imagine, Sr. Presidente, se todos os Vereadores
deste País se dispusessem a realizar esse tipo de
campanha de elucidação, de conscientização, auxiliando trabalhadores a regularizarem sua situação junto à Previdência Social, transformando-os de excluídos em contribuinte e beneficiários do sistema previdenciário brasileiro.
Louvo também a atuação do Vereador Santa
Rosa, de Londrina. A sua iniciativa deve servir de
exemplo para que os vereadores brasileiros possam
contribuir dessa forma, uma vez que são eles os líderes mais próximos da população no contato do
dia-a-dia com os trabalhadores da sua cidade.
É evidente, por esse exemplo de intermediação
entre trabalhadores e INSS, ser necessário, no mesmo sentido, um vasto engajamento de sindicatos, prefeituras, empresas, organizações assistenciais, entidades profissionais, associações de bairro, clubes de
serviço, órgãos estaduais, igrejas e comunidades, todos estendendo e ampliando, com sua atuação, o alcance da ação administrativa do INSS.
Não tenho dúvida, Sr. Presidente, Sr as e Sr s Senadores, de que se esse mutirão de conscientização
se efetivar neste País certamente o cenário será outro. A Previdência não terá o déficit que sustenta há
tantos anos em função do crescimento dos contribuintes, e obviamente, milhares de trabalhadores serão
atendidos, fato que não ocorre hoje porque são trabalhadores excluídos dos benefícios da Previdência Social no Brasil.
É verdade que com algum atraso o Ministério da
Previdência despertou para o problema. Por meio da
Portaria nº 1.671, de 15 de fevereiro deste ano, o Ministério instituiu o Programa de Estabilidade Social,
com a finalidade de ampliar o contingente de trabalhadores com acesso à cobertura dos benefícios da
Previdência Social.
Segundo o Programa, o INSS dedicar-se-á, mediante providências internas variadas, ao esforço que
incluirá a simplificação do acesso do trabalhador no
sistema, a interiorização da rede de atendimento, a
produção de informações acessíveis, ações de orientação e também o que é extremamente louvável: a ce-
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lebração de parcerias com entidades da sociedade civil, governos estaduais e municipais, visando incluí-los nessas ações e objetivando principalmente o
processamento, por essas entidades de governos, de
solicitações de inscrições de trabalhadores na Previdência Social.
Sr. Presidente, estou apontando de maneira
abreviada para uma chaga social que, se não assistida urgentemente, tende a se agravar. A exclusão de
dezenas de milhões de trabalhadores do sistema previdenciário é, além de uma dor presente, um veneno
de efeito retardado que agredirá o nosso futuro como
sociedade. É problema que transcende a Previdência,
envolvendo questões de política macroeconômica,
pressões da globalização e as leis trabalhistas, que
exigem, para a sua superação, um vasto engajamento de numerosos agentes sociais.
O programa iniciado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social acena com alguma esperança. Já perdemos muitos anos enquanto o problema se avolumava. É preciso que as parcerias imaginadas pelo Programa de Estabilidade Social realmente se concretizem e se multipliquem. Devemos, nesta
Casa, acompanhar a questão atentamente, medindo
os resultados do programa e prontos a contribuir, se
necessário, com novas medidas e soluções.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Álvaro Dias,
o Sr. Bello Parga, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lauro Campos.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – Concedo a palavra ao nobre Senador Renan Calheiros por
vinte minutos.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores, no dia 6 de março de 1998, o Diário Oficial da União publicou a sanção do Sr. Presidente da República à Lei 9.614, que
modificou o Código Brasileiro de Aeronáutica. A lei,
de iniciativa do próprio Poder Executivo, permite o
abate de aeronaves hostis, com o objetivo de aumentar o policiamento do espaço aéreo brasileiro, especialmente nos vôos não regulares.
A medida, Sr. Presidente, além de fornecer meios para reprimir o narcotráfico e o contrabando de armas, significa a preservação da soberania do espaço
aéreo nacional. Os debates acalorados em torno desta lei demonstraram sua importância na vigilância do
espaço aéreo brasileiro, notadamente nas áreas de
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fronteira e no combate ao tráfico de drogas e ao contrabando de armamentos.
Reconhecendo, Sr. Presidente, a essencialidade e a urgência desta medida, os Ministérios da Justiça e Aeronáutica, ainda no ano de 1998, elaboraram
com a agilidade que a circunstância reclamava, uma
proposta de decreto regulamentando o que caracterizaria, na prática, aeronave hostil e em que momento
extremo poderia ser abatida.
Tive a honra de assinar como ex-Ministro da Aeronáutica Lélio Viana Lôbo a regulamentação desta
lei e enviá-la ao Palácio do Planalto. Passados dois
anos e meio precisamente, essa regulamentação de
importância estratégica irrefutável continua dormitando em alguma gaveta ociosa. Nutríamos uma esperança não concretizada de que essa medida estaria
no plano de segurança nacional anunciado com pompa pelo Governo em junho deste ano.
Lamentavelmente, isso não ocorreu como também não saíram do papel outras providências anunciadas à época. Posteriormente, o investimento norte-americano no combate ao tráfico na vizinha Colômbia também poderia ter ensejado a ressurreição
dessa medida, mas infelizmente nada aconteceu.
A regulamentação da medida, para quem não
se recorda, em função do longo hiato entre sua sanção e hoje, é simples e fornece instrumentos eficazes
para que o País não seja um corredor indulgente do
narcotráfico, um corredor indulgente do contrabando
de toda ordem, como é hoje lamentavelmente.
Com essa regulamentação, entre outros casos,
aeronaves que não tiverem plano de vôo autorizado,
que não possuírem autorização para sobrevôo em
território nacional, que tiverem decolado de pistas
clandestinas, que voem com as luzes apagadas, que
estiverem com marcas falsas ou não tiverem marcas
ou matrículas estarão sujeitas à destruição na hipótese de não obedecerem às ordens das autoridades
brasileiras. Na abordagem dessas aeronaves, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a primeira providência seria
a de determinar um local para pouso e averiguação.
Descumprida essa ordem, a interceptação poderia
ser feita por rádio ou sinais visuais de conhecimento
de toda a aviação. Não sendo atendida a determinação, estaria o piloto autorizado a efetuar tiros de aviso.
Desrespeitadas todas as orientações anteriores, estaria a autoridade brasileira autorizada a abater a aeronave hostil. Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o gravíssimo problema da insegurança do
País nos impõe responsabilidade e agilidade.
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O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Meu caro
Senador Renan Calheiros, pedi este aparte para apoiar o discurso de V. Exª e registrar que aqui nesta
Casa temos debatido muito – inclusive na semana
passada com o Ministro da Defesa – a questão da segurança, principalmente da região Amazônica e da
área fronteiriça, que se depara hoje com o problema
de narcotráfico e de guerrilha. O que V. Exª coloca tem
sido parte também desse debate, e a grande maioria
dos debatedores tem se colocado a favor das medidas necessárias para combater com energia e com
vigor a falta de uma política mais forte no tocante ao
narcotráfico e à invasão do território brasileiro. V. Exª
listou as providências anteriores ao abate do avião,
no caso. Sem dúvida alguma, são providências que
dão margem e dão chance a qualquer tipo de intervenção que evite a determinação maior. Mas, se necessário, todos nós entendemos que deve o Governo
brasileiro agir com rigor para conter a ameaça, que é
grave, principalmente na região Amazônica. Portanto,
quero também somar a minha voz à de V. Exª num
momento em que sugere medidas e cobra o andamento de providências que já tinham sido tomadas e
que estariam tramitando no Governo Federal. Como
Senador de Roraima, como Senador da Amazônia,
não posso deixar passar uma oportunidade desta e
somar a minha voz à de V. Exª, num momento em que
todos nós queremos instrumentos fortes para que a
Amazônia seja preservada, para que as fronteiras sejam preservadas e que haja o combate a um mal que
atualmente é de todo o País, e principalmente da região, que é o narcotráfico envolvido inclusive com a
guerrilha em países vizinhos. Gostaria de parabenizar V. Exª e de cobrar as providências solicitadas no
discurso que profere.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agradeço o oportuno aparte de V. Exª
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Permite-me
V. Exª um aparte, nobre Senador Renan Calheiros?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Pois não, nobre Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Renan Calheiros, todo o Brasil acompanhou a atuação de V. Exª à frente do Ministério da Justiça. Eu particularmente louvei e louvo aquela atuação de V. Exª
em dois tópicos. V. Exª não se descurou um instante
sequer com relação ao exercício da cidadania no Bra-
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sil. Eu me recordo quando V. Exª defendeu ardentemente o não-atrelamento da dolarização, em defesa,
naturalmente, da cidadania. V. Exª deu-me cobertura
em pronunciamento que fiz nesta Casa a respeito do
Projeto Sivam, por exemplo, que atualmente é uma
realidade, porque é um instrumento para promover,
por seu intermédio, a defesa dessa vasta região brasileira, que é a região Amazônica. Porque, como disse o Senador Romero Jucá, não é possível continuarmos assistindo a esse contrabando desenfreado, a
essa impunidade no tráfico de drogas e entorpecentes. Isso atenta contra a soberania nacional. V. Exª,
que é homem do Nordeste, ao se pronunciar nesta
Casa, mais uma vez, tem os olhos voltados para essa
grande região do Brasil, que é a região Amazônica.
Também não pertenço à região Amazônica, sou da
Região Centro-Oeste, mas todos nós, antes de tudo,
somos brasileiros. Urge, portanto, defender o território nacional a qualquer custo. Quando relatei o Projeto Sivam/Sipam, propugnei no meu relatório por um
projeto de desenvolvimento para a região Amazônica,
porque sabemos que essa região sempre foi cobiçada pelo mundo inteiro, falam até em soberania relativa. Se não ocuparmos a Amazônia, se o Brasil não
tem capacidade para gerir a Amazônia, então os povos estrangeiros teriam esse direito. Isso é tese defendida na França, por exemplo. François Mitterrand
já afirmava isso. Então, Senador Renan Calheiros,
quero parabenizar V. Exª, relembrando sua atuação
no Ministério da Justiça, confirmada aqui no Senado
da República. V. Exª está de parabéns, e todos nós
pensamos como V. Exª.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agradeço o aparte.
V. Exª tem absoluta razão. O projeto Sivam é
uma realidade. Precisamos implementar, o mais rapidamente possível, a Ação Pró-Amazonia e o Promotec, no âmbito da Polícia Federal, e regulamentar a lei
que permitirá o abate de aeronaves hostis. É urgentíssimo que seja feito porque, verdadeiramente, Senador Ramez Tabet, V. Exª tem razão: devemos defender o espaço aéreo nacional.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Ouvirei o Senador Moreira Mendes.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Eminente
Senador Renan Calheiros, há quinze minutos encontrava-me em audiência com o Comandante da Força
Aérea, Brigadeiro Batista e tratávamos de assuntos
de interesse do Estado. Por iniciativa minha, tendo em
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vista que acompanho a questão do abate das aeronaves não-identificadas, clandestinas, perguntei a S.
Exª por que o Brasil não procede desse forma. O Brigadeiro, muito ético e cauteloso, preferiu não adentrar na questão por respeito, possivelmente, ao Ministro da Defesa. Vindo para cá escutei o início do pronunciamento de V. Exª e fiz questão de chegar a tempo para aparteá-lo. Para nós que vivemos na Amazônia, tal qual os dois Senadores que me antecederam
no aparte, é de fundamental importância que o Governo tenha sensibilidade e realmente regulamente a
lei. É serio o problema do narcotráfico nos países vizinhos à Amazônia, sobretudo na Colômbia, no Peru e
na Bolívia – os dois últimos, com mais avanços no
combate a esse crime. É preciso entender que, se o
Brasil não der a atenção necessária a essa questão,
os produtores e traficantes de drogas – ou seja, o crime organizado – acabarão migrando para o lado de
cá. Então, é preciso que as Forças Armadas brasileiras tenham instrumentos para combater o narcotráfico. As pessoas que lidam com drogas são tão audazes que não vão respeitar os sinais tradicionais, as
comunicações, os avisos. Se as aeronaves não forem
abatidas, para servirem de exemplo, não conseguiremos combater o narcotráfico e o crime organizado na
Amazônia. Quero parabenizá-lo pela iniciativa e dizer-lhe que também estou juntando-me a V. Exª nessa cobrança ao Governo, que precisa, com coragem,
regulamentar essa lei já aprovada nesta Casa. Parabéns pela iniciativa eminente Senador.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agradeço o aparte a V. Exª. Realmente é muito importante que façamos coro para agilizar a regulamentação dessa lei, que é fundamental sob todos os aspectos, até mesmo para que possamos defender a soberania do espaço aéreo nacional.
Como disse, Sr. Presidente – já vou encerrar –, o
gravíssimo problema da insegurança no País nos impõe, na prática, responsabilidades e agilidade. Não
há dúvidas de que o narcotráfico e o contrabando de
armas alimentam essa violência. Dentro desse entendimento, não é legítimo ao Estado brasileiro retardar
a vigência de uma lei tão importante como a que permite o abate de aeronaves hostis.
Portanto, Sr. Presidente, faço desta tribuna um
apelo pessoal ao Ministro da Justiça, José Gregori, ao
Ministro da Defesa, Geraldo Quintão, e ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso para que retomem, o
mais rápido possível, a regulamentação da lei, a fim
de que possamos, na prática, contar com instrumentos que auxiliem na repressão ao tráfico de drogas e
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de armas, como disse anteriormente, na defesa do
espaço aéreo nacional. Dessa forma, estaremos dando um importante passo para diminuir o vergonhoso
índice de violência que assola o País.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, e peço-lhe
que se digne de mandar publicar a proposta de regulamentação anexa ao meu discurso.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR RENAN CALHEIROS EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
E. M. INTERMINISTERIAL Nº
Em, de

de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos a consideração de Vossa Excelência o anexo
projeto de decreto que regulamenta o § 2º do art. 303 da Lei nº
7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.
Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o Ministério
da Aeronáutica havia considerado insuficiente o texto do Código
Brasileiro de Aeronáutica para respaldar todas as medidas policiamento do espaço aéreo brasileiro, particularmente no que pertine
aos movimentos aéreos não regulares, nacionais ou internacionais.
Para cobrir essa lacuna, o Congresso Nacional aprovou e
Vossa Excelência sancionou a Lei nº 9.614, de 5 de março de 1998,
que alterou a redação do art. 303 da Lei nº 7.565, de 1986, para incluir parágrafo que estabelece a sujeição de toda aeronave classificada como hostil, após terem sido esgotados os meios coercitivos
legalmente previstos, à medida de destruição.
A nova lei introduziu conceitos de conhecimento restrito a
Aeronáutica, tornando indispensável a definição das expressões
“meios coercitivos” e “hostil” quando se trata de aeronave civil em
tempo de paz.
A necessidade, ainda, de o novo dispositivo legal ser minudenciado com a maxima clareza, faz com que a proposta de sua regulamentação estabeleça as condições em que a medida de destruição possa ser executada. E, mais, que essas regras tenham
ampla divulgação nas publições aeronáuticas de conhecimento
obrigatório de todos os aeronavegantes.
Para imprimir maior celeridade à aplicação da medida de
destruição, o projeto delega ao Ministro da Aeronáutica a competência para determiná-la.
Com estas normas, Senhor Presidente, que ora submetemos ao descortino de Vossa Excelência, acreditamos estar o Poder
Público tornando clara a ação destinada à destruição de aeronaves
no espaço aéreo brasileiro, último ato de um processo criterioso,
que se assenta na manutenção da soberania do País.
Respeitosamente. – José Renan Vasconcelos Calheiros,
Ministro da Justiça – Lélio Viana Lôbo, Ministro da Aeronáutica.
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, DE

DE 1998

Regulamenta a Lei nº 9.614, de 5 de
março de 1998, que acrescenta o § 2º no
art. 303 da Lei nº 7.565, de 19 dezembro
de 1986.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 8º inciso IV, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica sujeita à medida de destruição a que
se refere o § 2º do art. 303 da Lei nº 7.565, de 19 de
dezembro de 1986. Código Brasileiro de Aeronáutica,
na redação dada pela Lei nº 9.614, de 5 de março de
1998, a aeronave que, após terem sido esgotados os
meios coercitivos legalmente previstos, for classificada como hostil, obedecido o disposto neste Decreto.
Art. 2º Consideram-se meios coercitivos, para
os fins deste Decreto, a aplicação, mediante o emprego de aeronave de interceptação, das seguintes medidas de policiamento do espaço aéreo, com finalidade de compelir uma aeronave a efetuar o pouso em
aeródromo que lhe for indicado, a fim de ser submetida à averiguação pelas autoridades aeronáuticas, fazendárias e da Polícia Federal:
I – medida de interrogação, que consiste na
aproximação ostensiva da aeronave de interceptação
da aeronave interceptada, com a finalidade de interrogá-la, via rádio ou sinais visuais conforme previsto
nas normas aeronáuticas vigentes e de conhecimento obrigatório dos aeronavegantes;
II – medida de intervenção, que, seguindo-se à
medida a que se refere o inciso anterior consiste na
determinação à aeronave interceptada para que esta
modifique sua rota ou pouse em aeródromo que lhe
for indicado, para ser submetida a controle no solo; e
III – medida de persuasão, que, seguindo-se à
medida a que se refere o inciso anterior consiste no
disparo de tiros de aviso, pela aeronave interceptadora, de maneira que possam ser observada pela tripulação da aeronave interceptada, com o objetivo de
persuadi-la a obedecer as ordens transmitida
Art. 3º Estará sujeita à aplicação das medidas
descritas no artigo anterior a aeronave que incorrer
em uma ou mais das seguintes situações:
I – não possuir um plano de vôo autorizado,
quando procedente do exterior;
II – não possuir autorização de sobrevôo do território nacional, nos casos em que (?) previsão legal;
III – não cumprir a obrigatoriedade de o primeiro
pouso ser realizado em aeroporto internacional,
quando procedente do exterior;
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IV – ter decolado de pista clandestina;
V – omitir aos órgãos de controle de tráfego aéreo informações necessárias a sua identificação.
VI – estiver com falsas marcas de nacionalidade
ou de matricula;
VII – não ter marcas de nacionalidade ou de matrícula;
VIII – estiver com as luzes externas apagadas à
noite;
IX – estiver sendo utilizada na prática de ilícito;
X – proceder de forma a descumprir o propósito
do seu vôo, conforme explicitado em plano de vôo
apresentado ao órgão de tráfego aéreo;
XI – estiver sendo utilizada com propósito diferente da autorização obtida junto à autoridades aeronáuticas, nos casos em que ela é prevista em lei;
XII – penetrar em área proibida, prevista nas publicações aeronáuticas, sem prévia autorização;
XIII – não cumprir as determinações emanadas
dos órgãos de controle de tráfego aéreo colocando
em risco a segurança da circulação aérea em geral;
XIV – ter sido objeto de roubo ou furto;
XV – estiver equipada com armamento militar,
sendo estrangeira ou civil brasileira, sem prévia autorização;
XVI – estiver equipada para reconhecimento
eletrônico, sensoriamento remoto ou de interferência
no uso do espectro eletromagnético, sendo estrangeira ou civil brasileira, sem prévia autorização; e
XVII – estiver com certificados e outros documentos indispensáveis em situação irregular.
Art. 4º Esgotada a aplicação das medidas de policiamento do espaço aéreo, utilizadas com meios coercitivos, conforme o art. 2º deste Decreto, a aeronave
interceptada será classiticada como hostil ficando sujeita à medida de destruição, que consiste no disparo
de tiros, feitos pela aeronave de interceptação, com a
finalidade de incapacitá-la a prosseguir seu vôo.
Art 5º São condições para a aplicabilidade da
medida de destruição:
I – a execução no espaço aéreo brasileiro, exceto nas porções sobrejacentes às área urbanas;
II – o emprego de meios sob o controle operacional do Comando de Defesa Aeroespacia Brasileiro
(COMDABRA);
III – o registro em gravação das comunicações e
da imagem-radar ou filmada, dos dados relativos às
ações decorrentes, em especial, das que se referem
à aplicação da medida de persuasão e medida de
destruição;
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IV – a execução por pilotos e controladores de
defesa aérea qualificados segundo o padrões estabelecidos pelo COMDABRA; e
V – a autorização do Presidente da República
ou da autoridade por ele delegada.
Art. 6º O teor dos art. lº, 2º. 3º e 4º deste Decreto
deverá constar da Publicação de Informação Aeronáutica (AIP), do Brasil, destinada a todo aeronavegante e de conhecimento obrigatório para o exercício
da atividade aérea no espaço aéreo brasileiro.
Art. 7º Fica delegada ao Ministro da Aeronáutica
a competência para aplicar a medida de destruição
de aeronaves.
Art. 8º O Ministério da Aeronáutica deverá adequar toda a regulamentação interna ao teor do presente Decreto.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor 60 dias após
a data de sua publicação.
Brasília, de de 1998; 177º da Independência
e 110º da República. – José Renan Vasconcelos
Calheiros –– Lélio Viana Lôbo.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – V. Exª
será atendido na forma do Regimento Interno.
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra
para fazer um registro breve. Há cerca de dois e meio,
o meu Estado, Roraima, passou por uma situação de
extrema dificuldade. A imprensa nacional, a internacional e o povo brasileiro acompanharam os problemas
decorrentes do incêndio que se alastrou por grande
parte do Estado e destruiu inclusive muitas pequenas
propriedades rurais.
Pois bem, tirada a lição daquela catástrofe, estamos registrando com satisfação que agora o Governo
Federal começa a se precaver e a tomar providências
anteriores a qualquer tipo de fato.
Neste fim de semana, o Ministro José Sarney Filho esteve em Roraima levando recursos e fazendo
um convênio para definir a atuação de brigadas antiincêndio. Também reuniu-se com prefeitos para analisar a realidade, exatamente porque havia indícios de
que poderia haver parecido com o incêndio que ocorreu há dois anos e meio.
Pedi a palavra hoje para registrar o fato de que
há uma mudança de comportamento. O Ministério do
Meio Ambiente agora se antecipa aos estudos, aos
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questionamentos, e prepara-se para agir de forma
preventiva, na possibilidade de um desastre. Também quero louvar a ação do Ministro, que se deslocou
até Roraima, a fim de ouvir dos prefeitos, dos segmentos produtores e políticos e, enfim, de toda a população do Estado as preocupações e as sugestões
de providências que poderiam ser tomadas conjuntamente. S. Exª também assinou convênio para atuação das brigadas antiincêndio.
Portanto, quero fazer esse registro, parabenizar
o Ministro e dizer-lhe que estaremos atentos, acompanhando esse trabalho, subsidiando o Ministério do
Meio Ambiente exatamente para que as ações dele
não parem aí, a fim de que possamos avançar na
conscientização ambiental e na preparação de uma
legislação modelo que evite a tragédia que ocorreu há
cerca de três anos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – Concedo a palavra ao eminente Senador Ademir Andrade.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos, neste
mês, acompanhando aqui no Brasil os fatos políticos
preocupantes que vêm ocorrendo no Peru.
A República do Peru foi abalada recentemente
pela renúncia do Sr. Alberto Fujimori, que renunciou,
do Japão, praticamente numa espécie de auto-exílio,
ameaçado que estava por processos judiciais e, possivelmente, tendo saído do governo, de ser imediatamente preso dada uma série de acusações que contra ele se registram, uma vez que seus auxiliares, entre eles o Sr. Vlademiro Montesinos, estão indiciados
por prática de corrupção. O Peru está passando por
um momento de grande preocupação, de grande turbulência política.
Assume a Presidência do Peru, por um período
de oito meses, para convocar eleições, o Sr. Valentín
Paniagua, Presidente da Câmara dos Deputados,
que possivelmente não vai alterar em grande profundidade a política econômica vigente no país, que já é,
neste momento, de estagnação. O povo peruano vive
uma situação recessiva, dramática e difícil, mas, para
o período de oito meses, o Sr. Paniagua muito pouco
poderá fazer, pois não terá condições de planejar e de
prever acontecimentos a longo prazo. Evidentemente,
dentro de oito meses, o Peru terá outro presidente
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eleito pelo voto direto e popular. Desta vez, um presidente legítimo, não marcado pela mancha de uma reeleição a partir de uma manifestação do Supremo Tribunal, manifestação esta que era, sem dúvida, bastante acumpliciada com o Sr. Alberto Fujimori.
Desse modo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, temos um quadro preocupante vivido por este
País vizinho e amigo: a República do Peru.
Todavia, confesso que não fiquei inteiramente
satisfeito com os noticiários a respeito da queda do
Sr. Fujimori. Parece-me que o episódio relativo ao Sr.
Montesinos, o chefe do serviço secreto do Sr. Fujimori, veio em uma hora muito propícia, diria mesmo
apropriada demais, parecendo muito mais uma situação encomendada do que propriamente um fato
eventual ou inesperado.
Esse fato não se pode explicar tão-somente
pela fragilidade eleitoral do Sr. Alberto Fujimori, uma
vez que, apesar das acusações de fraude, teve ele
uma votação bastante consistente. Chegou a ser, no
primeiro turno, o candidato mais votado, independentemente das acusações de prática de fraude a ele dirigidas. É bem possível que a fraude tenha existido.
Não há nenhuma dúvida de que o Sr. Alberto
Fujimori, tão decantado no início de seu primeiro governo, veio com a marca, com o símbolo e a espada
da moralidade. No início do seu governo, mandou fechar o Congresso Nacional, substituiu todos os representantes do Poder Judiciário, fez uma ”limpa“ e praticamente extinguiu os partidos políticos. Os que existem
hoje no Peru não são os partidos liberais do passado,
nem o Partido Populista do Sr. Fernando Belaúnde Terry
e do ex-Presidente Alan García. São partidos inteiramente novos, desarraigados, sem tradição, sem consistência, sem profundidade, sem raízes políticas.
O Peru navega, pois, hoje em um mar de superficialidades; não consegue buscar, com legitimidade,
em toda a sua profundeza, o verdadeiro fulcro da autenticidade e da autenticação do voto popular. Está aí
o Sr. Alejandro Toledo, adversário de Alberto Fujimori,
conversando com o mundo – já visitou inclusive o Presidente Fernando Henrique Cardoso – e se posicionando, na verdade, como o reivindicador legítimo do
governo daquele país, uma vez que, segundo ele, as
eleições recentes teriam sido fraudadas. Esse senhor, que tem claros vínculos com a Direita e com interesses externos ao Peru, também, por sua vez, de
certa forma, não tem ligações mais profundas com as
grandes vertentes políticas do Peru, desde o liberalismo até o trabalhismo, como nós as conhecemos na
versão e nos moldes em que se instituíram no Peru.
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Portanto, está-se diante de um quadro assim:
um Presidente da República que renuncia, acusado
de fraude; um Presidente da República que, sabidamente, nunca foi um grande amante da democracia
institucional; um Presidente que sempre revelou um
cunho fortemente autoritário na sua prática, na sua
gestão quotidiana; um Presidente da República que
jamais mereceu confiança na sua pessoa, na sua
condição absolutamente unipessoal, uma vez que
nunca foi alguém inteiramente comprometido, alguém
que pudesse representar as grandes tradições democráticas e libertárias do povo peruano. O Sr. Alberto
Fujimori não tinha nenhum compromisso com esse
passado nem com o liberalismo que se transfigurava
na candidatura de Mario Vargas Llosa nem com o trabalhismo populista de Belaunde Terry, a quem ele,
aliás, combateu tenazmente.
O Sr. Alberto Fujimori assumiu o Governo peruano com objetivos bastante simpáticos e interessantes às potências internacionais, às grandes empresas, às grandes corporações internacionais. Ele dizia
que iria fixar um programa de privatização, um programa de repassagem de uma série de investimentos em
energia, de áreas de exploração de gás e petróleo
para empresas estrangeiras; e dizia claramente que
iria instalar no Peru uma economia de mercado plena.
No início, portanto, do seu Governo, o Sr. Alber to Fujimori era um homem inteiramente simpático, por
exemplo, ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Não havia, naquele momento, restrições a ele; ao
contrário, acordos, contratos foram realizados entre empresas estadunidenses e o Governo do Peru, com o
respaldo, o aval, o acompanhamento e a aprovação do
Governo dos Estados Unidos da América.
O Sr. Alberto Fujimori chegou a ser visto, por tanto, quase como uma espécie de redentor do liberalismo e da economia de mercado na América Latina;
alguém que vinha da condição de filho de um imigrante japonês, que lutou muito na vida e sofreu; era pobre, trabalhador e subiu na vida com seu próprio esforço. Estudou e se tornou reitor de universidade; ganhou expressão e respeito político, chegando a ser
Presidente da República. Porém, não tinha ele formação ideológica clara, definida e visível; não havia
transparência nos seus gestos nem nas suas iniciativas. Essa falta de compromisso fundamental, essa
ausência de origem política e essa incerteza quanto
ao seu passado, às suas definições e ao seu projeto
político geravam em torno dele, no mínimo, uma grande insegurança, insegurança que, aliás, também, de
certa forma, pode ter se manifestado entre os seus
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grandes aliados, inclusive as grandes potências,
como os Estados Unidos.

investimento da ordem de 3,5 bilhões de dólares em
15 anos.

Sinceramente, eu precisava ter mais clareza e
convicção sobre as razões da queda do Sr. Alberto
Fujimori. Não foram apenas as dificuldades econômicas por que passa o país, tampouco as acusações de
práticas fraudulentas na eleição ou a ilegitimidade
institucional de um terceiro mandato, obtido mediante
uma decisão encomendada à Suprema Corte do
Peru. Essas potências estrangeiras já tiveram uma
convivência enormemente amistosa, uma grande tolerância e uma capacidade de condescender com outras situações muito mais graves, muito mais difíceis,
muito mais complicadas do que aquelas estabelecidas pelo Sr. Alberto Fujimori. Portanto, realmente me
preocupei muito, a partir do momento em que vi o embaixador americano, a voz dos Estados Unidos na
OEA, pressionando a eleição de maio deste ano, em
que o Sr. Alberto Fujimori disputou ilegitimamente o
terceiro mandato de Presidente da República. Ora,
muitas vezes situações como essas são plenamente
aceitas, são passíveis da mais admirável e tranqüila
convivência. São situações absolutamente tranqüilas,
e agora eram motivo de manifestações de pressão internacional, com a exigência de presença de um corpo estrangeiro para o acompanhamento e fiscalização das eleições. Sinceramente, eu precisava buscar
um elemento de informação mais justificado, mais
consistente, de maior peso, de maior importância,
que valesse por si mesmo e, por si mesmo, explicasse
tudo o que se fez para que o Sr. Alberto Fujimori saísse do poder.
Depois de muito pesquisar na Internet, buscando sites alternativos no Peru, tomei conhecimento,
faz alguns meses – desde então venho guardando informações a respeito do tema – , de um grande campo de gás natural existente na região de Camisea que
fica a cerca de 450 km da capital do Peru, em direção
aos Andes, em uma região de floresta densa, onde
não há estradas, como também não há nenhuma estrada projetada a ser construída. Em Camisea, a Royal Dutch Shell Company, em 1983, há dezessete
anos, descobriu a segunda maior jazida de gás natural da América Latina. Um negócio das Arábias, gás
natural em abundância, descoberto pela Shell. Depois de tratativas com o Sr. Fujimori, tratativas essas que
começaram em 1994, finalmente em 1996, a Shell holandesa e Mobil Oil americana formaram um consórcio para assinar um contrato de 40 anos para a exploração do campo de gás natural de Camisea, em um

Daí se pode imaginar que no período de 40 anos
que a Shell e a Mobil Oil receberam como concessão,
neste período de 40 anos, isso seria, evidentemente,
inteiramente pago, inteiramente compensado, inteiramente coberto. E é claro, essas empresas, como é
natural, como é lógico, não há nisso nenhuma descoberta, elas só fariam esses investimentos no campo
de gás natural de Camisea, nas jazidas de Camisea,
se lhes fosse assegurada a plenitude do contrato pelo
período de 40 anos.
Então, em março de 1996, de maneira bombástica, o Sr. Fujimori assinou com essas duas empresas
um contrato para exploração de Camisea por 40 anos.
E o que havia em Camisea? O que havia ali para ser
explorado? As quantidades são absolutamente espantosas, são gigantescas. O gás de Camisea, que
deveria começar a ser extraído em 2003, para uma inversão inicial prometida pela Shell e pela Mobil Oil da
ordem de US$1,5 bilhão, que se aplicariam nos primeiros 24 meses pós março de 1996, logo após a assinatura do contrato.
Esse US$1,5 bilhão seria, portanto, a primeira
fase. E a inversão total chegaria a mais de US$3 bilhões em 15 anos. A verdade é que ali havia, para ser
explorado, 13 trilhões de pés cúbicos de gás e 600 milhões de barris de líquidos condensados, ou seja, de
petróleo; 600 milhões de barris de líquidos condensados e 13 trilhões de pés cúbicos de gás! O Sr. Fujimori, na data da assinatura, chegou a chamar de ”O
Contrato do Século“, The Deal of the Century. Foi o
que foi assinado e prometido em 1996. Portanto, a
Mobil Oil e a empresa Shell, a partir daí, começaram a
explorar essa região. Supostamente iniciaram a primeira fase com a intenção de cumprir o contrato.
O primeiro processo de investimento de 24 meses, se concluiria em 1998. E, em 1998, novamente
as partes se reuniriam para tratar da segunda fase,
que era já então a construção do sistema de transporte via gasoduto, depois, a política de distribuição de
gás na região de Lima, na grande área de concentração industrial do Peru, e, mais tarde, evidentemente,
os excedentes voltados para a exportação.
Naquele momento decisivo, as duas empresas,
em reunião com o Sr. Alberto Fujimori, exigiram que
houvesse viabilidade do investimento e do negócio
como um todo, aquilo que chamavam de vertical management, ou seja, administração vertical do projeto.
O que a Shell e a Mobil Oil exigiram do Sr. Alberto Fujimori? Exigiram que essas empresas, que já deti-
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nham o direito de exploração das jazidas de gás, também obtivessem o direito de explorar o sistema de
transporte, o gasoduto, posteriormente o controle do
sistema de distribuição e, numa terceira etapa, também pudessem ser os exportadores do gás peruano.
Não se contentariam nem se limitariam à primeira
fase, que era a da retirada do gás da simples mineração. Estavam dispostos a tomar conta de todos os outros momentos do processo, inclusive os direitos de
exportação.
Para isso exigiam determinadas tarifas que o Sr.
Alberto Fujimori não aceitou, como também não aceitou dar a uma só empresa o controle de todas as fases: exploração, transporte e distribuição do gás aos
consumidores. Se uma empresa só – diz o Sr. Alberto
Fujimori – controla as três fases, isso é um monopólio
privado, contrário ao interesse do povo peruano. Sim,
o Sr. Alberto Fujimori! Esse ditador, possivelmente
um homem corrupto – ainda não está provado que ele
o seja, mas seu chefe de polícia secreta, Montesinos,
seguramente é um corrupto. Esse cidadão teve um
momento, um lampejo, na sua vida, que foi extremamente marcante, possivelmente definitivo para sua
sorte, para seu destino: resolveu sair da direita e posicionar-se na esquerda.
Desde 1998, o Sr. Alberto Fujimori vem implementando uma visão nacionalista na política interna
do Peru, inclusive recusando duramente todas as tentativas da Mobil Oil e da Shell de controlar e monopolizar o gás peruano. O contrato estava para ser assinado em 1998, foi solicitado um período de seis meses
para que houvesse um acordo sobre tarifas e um
acordo sobre o chamado vertical management, ou
seja, a administração vertical desejada e exigida pela
Shell e pela Mobil Oil.
Pois bem, o período de seis meses se passou e
o Sr. Fujimori não voltou atrás e, a partir daquele momento, as duas empresas ameaçaram retirar-se do
projeto, retirar-se do Peru e retirar-se, evidentemente,
do contrato e dos investimentos. No entanto, naquele
momento, tanto a Shell como a Mobil Oil já tinham investido US$250 milhões nos campos de Camisea.
Durante a reunião de maior pressão – aquela em que
foram mais agudos e intensos os debates e o confronto entre o Sr. Alberto Fujimori e os representantes das
duas empresas -, não houve acordo. Algumas semanas mais tarde, o Sr. Rolando Martinez, porta-voz do
Governo peruano, disse para a imprensa do Peru que
todos sabiam que os embaixadores dos Estados Unidos (país sede da Mobil Oil) e os embaixadores do
Reino Unido (país sede da Shell, que é an-
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glo-holandesa, uma empresa que tem um nome holandês, Royal Dutch, mas que, na verdade, é um consórcio entre ingleses e holandeses) iriam encontrar-se com Fujimori, na quinta-feira, para resolver a
questão.
O Sr. Fujimori tinha aceitado a reunião com os
embaixadores. Portanto, naquele momento, a questão do contrato da Mobil Oil e da Shell não era mais
uma questão de negócios privados, não era mais uma
questão empresarial, não era mais um assunto de estrito interesse de duas grandes corporações internacionais. Naquele momento, já era assunto de governos, dada a notória, clara presença e intervenção dos
Srs. Embaixadores.
Naquela reunião houve uma ameaça de que as
duas empresas se retirariam definitivamente se Fujimori não lhes entregasse o controle total do processo:
a exploração do gás, seu transporte e venda. De
modo que, assim, a empresa poderia, de certa maneira, exercendo o monopólio, fixar o preço que bem entendesse, regular a oferta e a procura para a obtenção de vantagens. E o Sr. Alberto Fujimori, pasmem V.
Exªs, negou-se a aceitar essa imposição imperialista,
e ali assinou também definitivamente o seu destino.
A partir dali, começaram as pressões, a partir do
momento em que os contratos da Shell e da Mobil Oil
foram rompidos. A partir dali, é que tudo no Peru ficou
errado, tudo o que já sabíamos que estava errado.
Para alguns governos, a partir dali, é que tudo que era
cor-de-rosa ficou marrom. A partir dali, tudo que era
bom ficou mau. O Sr. Fujimori finalmente era um ditador, era um homem que não tinha respeitado as tradições democráticas do Peru. Finalmente, se descobria
que o Sr. Fujimori era realmente um homem perigoso,
um homem muito perigoso para a democracia.
A História está cheia de exemplos de homens
que começam com uma campanha de absoluta moralidade em defesa, possivelmente, de interesses macropopulares, sempre com uma linguagem de pureza, contra a política, contra a corrupção, principalmente dos políticos mais tradicionais, e esse arrivista,
que é o Sr. Alberto Fujimori, naquele momento, foi
descoberto pelos países mais fortes e poderosos do
continente, entre eles os Estados Unidos, cujo Embaixador passou a ser seu inimigo declarado.
O Sr. Fujimori manteve pé em 1998; não aceitou
as pressões em 1999 e, no início do ano 2000, cometeu o erro fatal e definitivo: reabriu a concorrência
para exploração do gás de Camisea, considerou que
a Shell e Mobil Oil estavam fora e que, a partir daquele momento, quem quisesse explorar o gás de Cami-
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sea estava com a licitação aberta. Ocorreu, então, naquele momento, a formação de um consórcio liderado
pelo grupo Pluspetrol, Resources Corporation, da
Argentina, um grupo argentino, que trouxe consigo
capital coreano, a empresa SK Sucursal del Perú, e,
para completar, convidou uma empresa menor da
área de energia do Estado do Texas, nos Estados
Unidos, conhecida como Hunt Oil Company of Perú.
Portanto, a Hunt, a Pluspetrol e a SK formaram
um consórcio e venceram a concorrência. Praticamente, eram os únicos concorrentes que tinham viabilidade. Nenhuma das grandes empresas internacionais, em solidariedade com a Mobil Oil e com a Shell,
acorreu e disputou a licitação, apenas um pequeno
grupo fraco e frágil de pequenas empresas que se formaram, sob a liderança desse grupo argentino, que é
inequivocamente um grupo inexpressivo, em termos
de proporção com as grandes irmãs. E é este o grupo
que detém agora os direitos de exploração do gás de
Camisea, o que significava dizer que estava tudo perdido, que não adiantava mais o Embaixador dos Estados Unidos colocar as mãos na garganta do Sr. Alberto Fujimori, porque o contrato já era de outra empresa. A Shell e a Mobil Oil já estavam fora. Os argentinos
e os coreanos estavam liderando o projeto. Chamaram para uma participação de 19% apenas uma pequena empresa regional americana, a Hunt, do Texas, na tentativa de não serem desestabilizados por
ações de política empresarial empreendidas por essas empresas. A Hunt entra como uma espécie de direito de proteção, como resguardo para as pressões,
mas a participação dela é pífia, a liderança é argentina e são os argentinos que estão falando neste momento para todo o mundo em nome de Camisea.
Srªs e Srs. Senadores, a história se repete, parece que a roda do mundo anda sempre na mesma direção e que aquele cidadão de caráter autoritário,
desrespeitador das tradições constitucionais do Peru,
que desmontou as instituições como o Poder Judiciário peruano e formou uma Suprema Corte ao molde
da sua vontade, um ditador que muitas vezes utilizou
o poder de forma abusiva, que merecia, sim, entregar
o Governo para que o povo elegesse um legítimo representante, infelizmente não caiu por isso. Ele caiu
por um gesto de nacionalismo, por um gesto de defesa do interesse peruano porque ele ousou arrostar as
grandes corporações, o Embaixador dos Estados
Unidos e o Governo americano. Enquanto ele era simpático, supostamente um subordinado, todas as práticas desairosas contra a democracia eram inteiramente perdoadas e assimiláveis. No momento em que ele
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feriu os interesses dos investimentos estrangeiros
dentro do seu país, defendendo minimamente, como
era seu dever, o interesse nacional, ele caiu.
É preciso que algumas pessoas expliquem as
fontes de financiamento para as campanhas feitas,
candidatos que tiveram respaldo externo nas suas
campanhas, compromissados inteiramente com a visão da direita internacional e que esses candidatos
expliquem como alguns organismos que conhecemos
há tantos anos e que pensamos que já tinham sido
banidos da vida e do cotidiano das relações internacionais, como a CIA e outros organismos, passaram a
realizar investidas internamente e encontram, enfim,
o fulcro para desestabilizar o Sr. Alberto Fujimori.
Na verdade, temos aí algo que nos deixa satisfeitos e que nos preocupa. O que nos deixa satisfeitos é
ver que, agora, o povo peruano livrou-se do ditador,
do homem sem tradição e sem compromisso democrático, e elegerá, legitimamente, o seu Presidente da
República, pelo voto sagrado, legítimo, que é o voto
direto da democracia. O que me preocupa é que a sua
queda tem a ver com algo muito importante, algo que
é sagrado para o Brasil, que é o direito à autodeterminação dos povos, o direito à não-intervenção, o direito
à não-ingerência, o direito de cada povo auto-realizar
o seu caminho.
Sr. Presidente, independentemente de o Presidente ser o Sr. Alberto Fujimori ou seja quem for, nenhuma nação pode, de fora, escolher quais os destinos de outra.
Isso é o que me preocupa, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Fogaça, o Sr. Lauro Campos, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Moreira
Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos, por vinte
minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveitando a
oportunidade de falar após o nobre Senador José Fogaça, quero expressar a minha admiração pelo trabalho que acaba de apresentar. S. Exª realmente trouxe
luzes novas e detectou elementos que nos ajudam a
compreender e a decifrar um pouco os hieróglifos de
nossa sociedade latino-americana.
Eu iria abordar ligeiramente o assunto, não desse aspecto, mas de um outro ângulo. Chamei algumas vezes o Presidente Fernando Henrique Cardoso
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de ”Fujinando“, porque considero que parece muito e
em muitas coisas com o ex-Presidente Alberto Fujimori, do Peru, que está fugido no Japão.
Gostaria de alertar alguém que me escuta dos
perigos da ”re-reeleição“. O dia em que começaram a
tratar da reeleição do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, ouvi alguém dizer que aquela não era uma
reeleição, mas uma ”reindicação“, e que a reeleição
então seria a próxima, a ”re-reeleição“ da qual se valeu o Sr. Fujimori e não deu certo, obviamente, porque ele não pôde gozar as delícias do poder, que ele,
de qualquer forma, já usurpara, quando pelo menos
de sua primeira reeleição.
Eu, que sou um leitor contumaz e incansável de
Sua Excelência, o Presidente da República, posso dizer hoje que já li, reli e tresli todas as suas obras, todos os seus livros. Portanto, foi com grata satisfação,
que recebi este pequeno exemplar de A outra face
do Presidente – Discursos de Fernando Henrique
no Senado, organizado por B. Calheiros Bomfim,
uma coletânea excelente. Eu conhecia muito pouco
de seus discursos. Já havia lido uma publicação do
próprio Senado, em que alguns discursos proferidos
por Sua Excelência nesta Casa estavam transcritos,
mas essa seleção é realmente preciosa, e eu gostaria
de congratular-me com o seu organizador.
A propósito, quero dizer que esses discursos de
Sua Excelência não podem ser acoimados por aqueles que nunca leram nada ou quase nada dele e gostam de dizer que eu extraio algumas velharias, algumas antigüidades já esquecidas por ele, que também
aconselhou que todos esquecessem, arquivassem
aqueles conhecimentos. Mas ele continua a publicar
novas edições. Não deveria fazê-lo. No dia em que eu
ou qualquer outro autor perceber que as suas idéias
já perderam o vigor, já estão prescritas e não prestam
para nada, a não ser para os arquivos mortos, obviamente não deixarei que essas obras continuem a ser
editadas.
Continuando, Sr. Presidente, ao ler esses trechos de discursos, percebo muitos deles tão próximos ao pensamento do PT, muitos deles tão próximos
àquilo que ainda penso e continuo a pensar! Mas não
posso, obviamente, comparar a minha medíocre passagem por este mundo com a elevada, narcísica e iluminada vida de Sua Majestade, o Presidente Fernando Henrique Cardoso – expressão que não é produto
da minha parca imaginação, mas o título de um livro
publicado por um inglês cujo nome não me lembro
agora e que foi cônsul no Brasil por algumas décadas:
Sua Majestade, o Presidente do Brasil. A referida
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obra mostra que realmente existe não na fulanização,
mas, nas nossas instituições, uma semelhança muito
grande entre a Presidência do Brasil e a estrutura do
Império britânico.
Tenho uma preocupação que aprofundei à medida que me lembrava do Presidente Alberto Fujimori:
onde será que Sua Excelência, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, nesse seu caminho tão plano
e, por ser plano, talvez escorregadio , tem encontrado
a casca de banana que o tem levado dos passos verticais para a horizontalidade da queda? Onde será?
Por que será? Que forças são essas que cortaram
uma estrada tão bem traçada, tão respeitosa e respeitável?
Não tenho ainda a resposta completa para essa
minha inquietação. Mas uma coisa eu sei: há muito
tempo e foram cerca de 20 dias antes de ser deflagrado o Plano Cruzado, o chamado Cruzado Um , em
duas páginas do Jornal dos Economistas, fiz algumas previsões e, ao acompanhar o processo, não tive
dúvida alguma de que não tinha sido injusto quando
falei que os economistas brasileiros, esses tecnocratas, na realidade ajudaram a mudar o nome da economia política, que nasceu e se desenvolveu na Inglaterra, para uma tal de ”Economics“, para fingir que o
que eles fazem não é político! Retiraram o adjetivo
”político“ da economia, para que ela parecesse coisa
séria, ciência exata, e não uma economia política.
Esse tema economia política, aliás, foi cunhado e impresso pela primeira vez por um francês que escreveu
um livro de economia em versos, em vez da aridez da
matemática e do inglês, o latim moderno.
Srs. Senadores, o que me preocupa é que todos
esses planos foram montados, arquitetados e cronometrados, o timing foi obtido e conseguido para que
aqueles planos de combate à inflação fizessem com
que a inflação zero ou próxima de zero durasse até as
próximas eleições. Foi assim que o Plano Cruzado I
elegeu 23 Governadores. Qual político no Brasil já
conseguiu eleger 23 Governadores? Nenhum jamais
conseguiu tal feito, e os economistas conseguiram!
Foram eles que arquitetaram um plano e calçaram
esse plano com ”cruzadinhos“ e outros artifícios, até
que a vitória nas eleições que era o seu objetivo principal e não declarado fosse alcançada.
Agora, para encurtar a conversa, o Real consegue um milagre: pela primeira vez no Brasil, consegue
eleger e reeleger um Presidente da República, e com
a maioria nas Casas do Congresso.
Eles não são engenheiros, tecnocratas, economistas e economicistas; são politiqueiros. O que eles
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fazem é principalmente, ou quase exclusivamente,
política. E, para fazer política, eles passam de certos
ensinamentos, certas práticas, para práticas opostas,
inversas. Prova disso, por exemplo, são as declarações do Sr. Camdessus, hoje Assessor do Vaticano
para a Dívida Externa, feitas quando era Diretor-Gerente do Fundo Monetário Internacional. Disse
ele que ”as mazelas pelas quais passava a economia
brasileira eram devidas à reeleição de Fernando Henrique Cardoso“. E que ”no Brasil houve atraso em relação
a medidas que deveriam ter sido tomadas muito antes –
por exemplo, a desvalorização cambial –, mas que foram adiadas, proteladas, para que Fernando Henrique
ganhasse e vencesse a sua reeleição“. Isso quem diz é
o Camdessus, ex-Diretor-Gerente do FMI.
Eu receava que o próximo Presidente fosse um
daqueles que, durante muito tempo, encomendariam
e preparariam planos e combateriam a inflação até
que vencessem os pleitos, as eleições e a reeleição.
Agora eles sabem que vão perder a próxima eleição!
A prova de que sabem é que, agora, ao invés de chamarem o Bacha e outros especialistas no timing, na
cronometragem e no rearranjo dessa engenharia, estão preparando a retirada. Sabem que não vencerão
as próximas eleições e, portanto, não estão preparando um novo plano para uma provável ”re-reeleição“ –
o que não deu certo para o Sr. Fujimori, exemplo saudável para todos nós e calmante também. Tirou-me
um peso das costas ver o Sr. Alberto Fujimori não
conseguir exercer o mandato ganho numa
”re-reeleição“.
Como quem vê a barba do vizinho pegar fogo
põe as suas de molho, talvez o exemplo de Alberto
Fujimori espante, exorcize para sempre o fantasma
da ambição que leva à ”re-reeleição“.
Agora eles querem preparar a casa para o próximo hóspede, preparar as medidas. E podemos ver
que o interesse partidário sobrepuja as necessidades
nacionais, o interesse da Nação. Quem diz que essa é
uma medida que costuma ocorrer é o próprio Fernando Henrique Cardoso.
Por exemplo, se vencer as próximas eleições, o
Lula não poderá substituir os Presidentes do Banco
Central, que adquiriram a tal da independência e terão mandato de dez anos. Dessa forma, o Governo de
Lula não poderá mexer no Banco Central. O Governo
atual, de Fernando Henrique Cardoso, projetará para
o futuro e engessará as medidas que o próximo Presidente poderia tomar, medidas discordantes daquelas
que estão em prática.
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”A Nação exige que o atual Governo limite a negociação ao seu período de mandato, deixando ao futuro Governo a responsabilidade de escolher o que
melhor convier ao País“. Este é um conselho dado
pelo ex-Senador Fernando Henrique Cardoso ao
País!
A Nação deve exigir que este Governo também
faça isso, que não possa nomear Presidentes de Banco Central e de Banco do Brasil etc além do período
do seu mandato, deixando – como diz o ex-Senador
Fernando Henrique Cardoso – ”ao futuro Governo a
responsabilidade de escolher o que melhor convier
ao País“.
Estão sendo tomadas medidas em nome de um
Orçamento Plurianual, medidas que impõem aquilo
que Fernando Henrique Cardoso, pelo menos por
duas vezes, escreveu como motivo para que sejam
impossíveis de ser aplicadas: equilíbrio orçamentário
e pagamento da dívida externa, página 242 do livro
”As Idéias e Seu Lugar“, de sua autoria.
Se formos engessados por medidas de longo
prazo, por compromissos que deverão ser cumpridos
sob o comando e o domínio do PSDB e de seus aliados, mas que vão vigorar durante o mandato de Luiz
Inácio Lula da Silva, o próximo Presidente da República encontrará um Brasil totalmente engessado, manietado. Se Fernando Henrique Cardoso tem razão, o
Brasil transferido junto com a faixa presidencial será
um país impossível de ser administrado.
Está na página 242 do livro de Fernando Henrique Cardoso:
”Já que mencionei a inflação, é obvio
que, a partir da perspectiva que adotei, as
políticas do estilo característico do Fundo
Monetário Internacional, do gênero ”controle
da base monetária“ – arrocho salarial –
equilíbrio orçamentário“ são insuficientes,
pois não enfrentam a questão principal que
é o endividamento interligado externo e interno do Estado e propõem o impossível:
que se pague a dívida e, ao mesmo tempo,
que se equilibre o Orçamento.“
E a dívida que será passada para a responsabilidade do próximo Presidente é uma dívida muito maior que aquela que existia e que, de acordo com Fernando Henrique Cardoso, tornava impossível a administração do Brasil.
Disse ainda Fernando Henrique Cardoso:
”Não estou defendendo a inflação, mas
digo que não podemos ter como obsessão o
nível zero de inflação. Nossa obsessão tem
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que ser outra: o nível de pleno emprego; e
outra mais: a capacidade do País de criar
esperança para suas populações mais pobres.“
Conselhos do Senador Fernando Henrique Cardoso: ”A inflação não deve ser uma obsessão, mas
sim o pleno emprego“, diz ele, que elevou o desemprego, em nome do combate à inflação, ao mais alto
nível que a economia brasileira conheceu em toda
sua história e vai passar ao próximo Governo uma inflação que ameaça voltar, porque as âncoras enferrujaram, e o mais alto nível de desemprego que conhecemos.
Portanto, basta ler para perceber que, agora,
não há outro plano para administrar a economia brasileira, suas contradições, seus problemas. Agora, o
que existe é um plano para impedir que o próximo
Presidente eleito governe.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – Com a
palavra a Senadora Heloísa Helena pelo tempo que
restar da sessão.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Claro, Sr. Presidente. Se V. Exª ainda quiser fazer o
uso da palavra...
Sr. Presidente, Sras e Sr s Senadores, é evidente
que o discurso do Senador Lauro Campos nos levaria
a partilhar também do debate sobre os arquitetos de
planinhos “cruzadinhos” e “reaizinhos”, conforme
manda a demagogia política. Todavia, gostaria de
partilhar uma preocupação com esta Casa e com outros igualmente arquitetos, com “grampinhos”, “arapongazinhos”, em que infelizmente o Congresso Nacional, o Senado especialmente, mais uma vez,
tem-se omitido de uma forma vergonhosa.
Estamos chegando ao final do ano e penso que,
talvez, houvesse a necessidade de o Senado, de o
Congresso, fazer um mea culpa sobre os últimos
acontecimentos e sobre a omissão e a cumplicidade
desta Casa.
É evidente que o Senado, enquanto instrumento
de representação da Federação, não fez absolutamente nada, não cumpriu sequer suas obrigações
constitucionais. Não foi também capaz de fiscalizar
absolutamente nada. Sinceramente, não sei como algumas pessoas não se envergonham perante a opinião pública diante de um caso que está aqui abafadinho, como o do Eduardo Jorge. Sinceramente, fico
impressionada com o cinismo e a capacidade de simulação de não se fazer nada em relação a isso.
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Espero que o nosso requerimento encaminhado
à Mesa – e mais uma vez será cobrado amanhã, com
a presença do Presidente do Congresso e da Casa –,
que objetiva enquadrar o Ministro Pedro Malan em crime de responsabilidade porque se negou a responder os nossos requerimentos de informação, possa
ser apreciado.
A situação da Abin é realmente algo impressionante, Sr. Presidente! Eu estava procurando os representantes da Liderança do Governo para que pudessem estar no plenário e garantir a presença do General Cardoso junto à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, onde há requerimento do Senador Jefferson Péres para ser votado. O General Cardoso já
pode comparecer a esta Casa, nesta semana, para
explicar as denúncias formuladas por meio do jornalismo investigativo, que ocupam páginas de jornais e
revistas, e também para apresentar ao Congresso
Nacional todas as atividades da Abin, desde a promulgação da lei que a criou, em dezembro de 1999.
Não seríamos hipócritas e cínicos ao negarmos
simplesmente qualquer estrutura de inteligência. Todas as nações do mundo têm suas estruturas de inteligência, seus instrumentos para a produção e análise
de conhecimentos, que podem ser disseminados
dentro da estrutura de um país por organismos internacionais, quando esteja em risco algo além da soberania nacional específica de um único país. Precisamos saber de fato o que foi produzido de conhecimentos pela Abin durante todo este ano.
A análise desses conhecimentos gerou o quê e
para quem? Assessorou o Chefe de Estado ou o Presidente da República? Foi motivo de alguma representação ao Ministério Público para os atos penais
cabíveis? Foi encaminhada a órgãos ou autoridades
competentes para ser viabilizada alguma ação necessária? O que foi feito até agora está de acordo com a
lei, respeitando o estado democrático de direito, as
instituições democráticas, os direitos e garantias individuais? Efetivamente, o que foi feito até agora na produção de conhecimentos?
É evidente que há um grande preconceito em
relação às estruturas de inteligência em função da
herança do SNI, que hoje acaba se reproduzindo num
mostrengo deformado a serviço da estrutura partidária que comanda o País. Todos gostaríamos muito de
ver desvendados todos os mistérios da Abin.
O que mais me impressiona não é quem está
sendo investigado. O filho do Presidente da República
merecia ser investigado não de forma dissimulada e
subterrânea, mas como muitos amigos do Presidente
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da República mereciam ser investigados pelo Congresso Nacional, que tem prerrogativa e obrigação
constitucionais de fazê-lo. No entanto, acontece absolutamente tudo e ficamos serenos e impassíveis.
Apelo, mais uma vez, até porque não existe nenhuma desculpa em função de não haver normatização para o tal Conselho de Controle Externo, do qual
faço parte também. Apresentamos um projeto de decreto legislativo, regulamentando a ação de controle
externo do sistema de inteligência do País. Independentemente disso, que espero seja votado em regime
de urgência, o Congresso está provocado moralmente a assumir as suas prerrogativas constitucionais e
chamar o General Cardoso, os responsáveis pela
Agência Brasileira de Inteligência para, efetivamente,
demonstrarem ao Congresso Nacional o que estão
fazendo na produção de conhecimentos. Pelo que
vem sendo divulgado pelo jornalismo investigativo até
imagino o que é que tem sido feito, não na produção e
análise de conhecimentos, respeitando a soberania
nacional, os direitos e garantias individuais, o estado
democrático de direito, porém muito do que está sendo investigado, que não gerou uma única representação no Ministério Público, para os atos e ações penais
cabíveis, deve estar sendo utilizado neste Governo,
Senador Lauro Campos, como instrumento para tráfico de influência, intermediação de interesses privados, exploração de prestígio, enfim, para as negociatas que já são comuns, infelizmente, ao Governo Fernando Henrique Cardoso.
Portanto, o meu apelo é pela presença aqui do
General Cardoso. Amanhã haverá uma reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Que possa a matéria ser votada amanhã,
pois há praticamente 10 dias o General Alberto Cardoso disse à opinião pública que estava disponível para vir
prestar esclarecimentos. Só espero que não caiba à
Bancada de Governo esse papel feio de, mais uma vez,
ser omissa e cúmplice diante da bandalheira a que a
opinião pública tem assistido. Portanto, o nosso apelo é
no sentido de que o General Alberto Cardoso venha a
esta Casa, porque estamos ansiosos por saber dos
atos importantíssimos do Sistema de Inteligência. Queremos saber o que toda essa estrutura produziu de conhecimentos fundamentais para a soberania nacional,
para o combate ao narcotráfico.
Imagino que o Ministério Público Federal esteja
abarrotado de representações para as ações penais
cabíveis, que órgãos e autoridades competentes estejam repletos das informações produzidas pela Abin.
Precisamos saber de tudo isso para que, efetivamen-
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te, possamos cumprir com nossas obrigações constitucionais. Logo, pedimos à Bancada governista que
não proteja o General Alberto Cardoso, uma vez que
S. Ex.ª mesmo está disposto a vir aqui.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Hartung. Fazendo
soar a campainha.) – Eminente Senadora Heloísa
Helena, desculpe interrompê-la.
Consulto o Plenário sobre a prorrogação da sessão por dez minutos, para que a Senadora possa concluir seu discurso.
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão para 18h40min.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Certamente, Sr. Presidente. Encerro a minha intervenção para garantir que o Senador Moreira Mendes
possa fazer uso da palavra, que espero seja favorável
à humanidade, como o fazemos sempre, e reitero
nosso apelo no sentido de que a Bancada do Governo possa trazer aqui o General Cardoso, que já se colocou à disposição do Congresso Nacional para prestar os esclarecimentos necessários, e nós possamos
ao menos dizer algo à opinião pública.
Vejam essa estrutura arquitetônica tão linda e
tão maravilhosa, esses tapetes azuis suaves, mas
efetivamente poucos aqui sabem explicar alguma coisa do que está acontecendo no País. Alguns podem
calar mansamente, de forma domesticada, como convém, para preservar os carguinhos na estrutura de
Governo; outros, efetivamente, não podem dizer se
estão cumprindo com suas obrigações constitucionais, porque aqui não se fiscaliza absolutamente nada.
Portanto, Sr. Presidente, deixo o apelo para que o
General Cardoso possa vir se explicar à Nação brasileira ansiosa e ao Congresso Nacional, ansioso por cumprir sua obrigação constitucional de fiscalizar os atos do
Executivo, para que nós possamos saber toda essa produção de conhecimento certamente maravilhosa e fundamental para a soberania nacional elaborada pela
Abin desde dezembro do ano passado até agora.
Durante o discurso da Sra. Heloísa Helena, o Sr. Moreira Mendes, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Hartung.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Hartung) – Concedo a palavra ao ilustre Senador Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na verdade, não
vou conspirar pela humanidade, mas vou conspirar
pelo meu Estado de Rondônia, desta vez.
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Penso que, com pompa e circunstância, o Presidente Fernando Henrique Cardoso divulgará, no próximo dia 31 de dezembro, os primeiros resultados do
Censo realizado este ano pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE. Censo que consumiu
R$750 milhões, sem falar nas polpudas verbas publicitárias que o acompanharam. Mas até hoje, segundo
informes, 4,75% da população brasileira ainda não foi
recenseada, inclusive eu e toda a minha família. E
praticamente toda ela está localizada na região Norte
em pontos de difícil acesso. Contundentes têm sido
as críticas que acompanham esse trabalho do IBGE,
a começar pela duvidosa pergunta sobre cor, seguida
da indagação sobre a pessoa responsável pelo domicílio em que a mulher é comparada a uma criança
mesmo quando divide com o companheiro todas as
responsabilidades do lar.
Outras reclamações comuns referem-se à identificação do recenseador e ao preenchimento do formulário a lápis. Ao todo foram contratadas 220 mil
pessoas para trabalhar no censo além do quadro de
funcionários pertencente ao IBGE. Mas ficam as perguntas: qual o preparo dado a essas pessoas? Serão
elas capazes de enfrentar dificuldades de acesso a
Municípios distantes? Estão suficientemente esclarecidas sobre as suas graves responsabilidades? Compreendem a importância da veracidade dos dados coletados? Os Estados do Norte têm sido sistematicamente prejudicados em todas as pesquisas que se fazem no Brasil como se não fizessem parte desta Federação.
Há poucos anos, muitas queixas foram encaminhadas ao Programa Comunidade Solidária pelos
prefeitos nortistas, quando os seus Municípios viviam
na faixa da pobreza. Mesmo esse alerta não serviu
para que o Censo atual tentasse corrigir as falhas populacionais. O trabalho de campo está atrasado e
continua feito sem critérios técnicos que correspondam à realidade. O IBGE publicou nos primeiros dados parciais do Censo uma projeção de 167 milhões
de habitantes, mas a coleta de dados continua sendo
realizada na região Norte de forma atabalhoada, sem
que se possa confiar nos resultados que dela advirão.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, responsável pelos dados referentes à população brasileira, o
IBGE realiza o censo de 10 em 10 anos e de 5 em 5
anos faz uma contagem da população baseada em simulações. Anualmente, atualiza os seus dados por
amostragem domiciliar.
O Brasil é um país de vastíssima extensão, com
características próprias e diversas em cada região.
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Nem todos os Municípios são iguais e crescem de forma homogênea. No caso específico do Estado de
Rondônia, encontrei alguns Municípios com crescimento totalmente atípico, como o de Machadinho
d´Oeste, Buritis e São Francisco do Guaporé. De um
dia para outro, esses Municípios recebem, às vezes,
centenas de migrantes que acabam sendo assentados pelas prefeituras locais. São também objeto de
assentamentos promovidos pelo Incra.
Ao examinar a contagem da população feita
pelo IBGE em 1996, verifiquei que Buritis e São Francisco do Guaporé, cujos códigos são 00452 e 01492,
não têm sequer cálculo populacional. Já Machadinho
d´Oeste – Código nº 00130 – consta como tendo
28.949 habitantes. Mais ainda: as últimas pesquisas
por amostragem domiciliar não incluem a população
rural de Rondônia, Roraima, Acre, Amapá, Amazonas
e Pará. Esse fato demonstra a dificuldade do IBGE em
contratar técnicos competentes para trabalhar em zonas de difícil acesso, servidas por estradas vicinais
mal pavimentadas ou até por trilhas e picadas em que
só passam animais de carga. É natural, pois, a preocupação das prefeituras interioranas da Região Norte
com a contagem exata de suas populações.
Cioso de sua responsabilidade, o prefeito de
Machadinho d’Oeste, Neodi Carlos Francisco de Oliveira, mandou verificar o número de pessoas assentadas no Município, por sua conta, nos anos de 1998
e 1999, chegando ao total de 4.463 neste período. O
próprio IBGE, com dados do Censo de 1990, calcula
que a média de membros de família residentes na
área rural de Rondônia é de 4,62. Assim sendo, só
nos dois últimos anos foram assentadas em Machadinho d’Oeste cerca de 20.600 pessoas. Somando-se
os 20.600 novos moradores aos 28.900 da contagem
publicada pelo IBGE em 1996, temos um total de
49.500 habitantes. Isso sem contar os assentados de
1997, 1998 e 2000.
A preocupação do prefeito com o trabalho do
IBGE é justa, razoável. Se a população contada pelo
IBGE não se aproximar do número verdadeiro, o município será prejudicado, posto que vai ter que atender
a toda a sua população, recenseada ou não, com
ações de saúde, educação, saneamento, entre outros
–serviços que a Prefeitura deve prestar a sua comunidade – sem receber do Governo Federal as verbas a
que tem direito por imposição legal e não por favor ou
por mera liberalidade, isto porque a participação do
Município no FPM e em diversos programas do Governo Federal, sobretudo na área da educação, se faz
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com base na quantidade da população do ano anterior fornecida pelo IBGE.
Portanto, se o Instituto negligencia na sua tarefa,
os Municípios de crescimento atípico como Machadinho d´Oeste, Buritis e São Francisco do Guaporé, especialmente no meu Estado, o trabalho empreendido pela
unidade do Censo 2000 em Rondônia, além de estar
atrasado não corresponde à realidade local, o que evidentemente preocupa as prefeituras locais.
Não há como confiar nos dados apresentados.
No Rio Grande do Sul, por exemplo, seis novos Prefeitos eleitos estão em situação no mínimo estranhas:
suas cidades não constam do site internético do
IBGE. E o que dizer do Prefeito de Mesquita, na Baixada Fluminense, que se elegeu com quase quarenta
mil votos? Sua cidade é a maior de todas as ignoradas pela estatística oficial do Brasil.
Dia desses, a revista Veja, edição 1.672, de 15
de outubro do corrente, na coluna Radar, assinada
pelo jornalista Lauro Jardim, publicou nota em tom
sarcástico e irônico, informando que eu, juntamente
com o Deputado Federal do meu Estado Oscar
Andrade, havia procurado o IBGE em Brasília, acompanhado do Prefeito Neodi Carlos, de Machadinho
d’Oeste, para ”arrumar um jeitinho“ para aumentar a
população de Machadinho d’Oeste, como passo a ler:
Mágica nos números.
Se dependesse de alguns parlamentares, a população brasileira medida pelo
Censo seria um samba do crioulo doido. Na
semana passada, o senador Moreira Mendes e o deputado federal Oscar Andrade,
ambos do PFL de Rondônia, quiseram arrumar um jeitinho para aumentar a população
de Machadinho d’Oeste, no interior do Estado. Gastaram muita saliva tentando convencer o chefe do IBGE em Brasília, Antônio
Leles, de que a pequena Machadinho precisaria ter pelo menos 45.000 habitantes no
Censo 2000. Pelo ritmo da contagem atual,
o número não chegará a 30.000. Os pefelistas estavam de olho grande nos repasses
federais de verbas, que crescem de acordo
com o número de moradores. Em tempo:
Mendes e Andrade não tiveram sucesso na
tentativa.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero informar aos meus Pares que a revista Veja faltou com a verdade, porque nunca estive
na sede do IBGE em Brasília, assim como não assinei
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nenhum documento pedindo recontagem. O ilustre
jornalista bisbilhoteiro que assina a nota deveria, antes de redigi-la, certificar-se da veracidade das informações e não apenas publicar o que ouviu dizer de
funcionário do IBGE em Brasília Antônio Leles, que,
em vez de cuidar do seu ofício, preocupa-se em dar
informações inverídicas, com o objetivo de ridicularizar parlamentares.
A revista Veja, mesmo depois de por mim informada da verdade, não se dignificou a corrigir o erro.
Quanto ao IBGE, igualmente, Sr. Presidente, fez ouvido de mercador em relação aos meus esclarecimentos e nenhuma providência tomou com relação à leviandade do seu auxiliar.
Sr. Presidente, voltando ao tema e já para terminar,
não duvido da integridade do Dr. Sérgio Besserman Vianna, Presidente do IBGE, mas penso que o Instituto
não se tenha preparado convenientemente para a realização do trabalho de pesquisa na Região Norte.
Quero, por fim, dizer que não fui ao IBGE em Brasília acompanhar o Prefeito Neodi, mas, se tivesse tido
a oportunidade, eu o teria feito com o maior prazer e
honra, pois estaria, de alguma forma, ajudando um prefeito competente, sério e cioso de suas responsabilidades, ao contrário de alguns dirigentes do IBGE.
Para finalizar, quero aproveitar esta tribuna para
convidar o ilustre jornalista Lauro Jardim para, não
apenas conhecer o meu Estado, em especial o Município de Machadinho d’Oeste, mas também para que
possa atestar pessoalmente que, entre o que diz o
IBGE e a realidade dos Municípios a que me referi, vai
uma distância muito grande e que, na verdade, quem
faz o samba do crioulo doido não é este parlamentar,
mas sim o IBGE, pelo menos no que diz respeito a
Machadinho d’Oeste.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Hartung) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
OF Nº 190/00-GLPFL
Brasília, 23 de novembro de 2000
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Maria do Carmo Alves para substituir o Senador Leomar
Quintanilha, como titular, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na vaga deste Partido, anteriormente cedida ao PPB.
Atenciosamente,
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Senador Hugo Napoleão, Líder do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Hartung) – Será feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
Ofício nº 00123/GLPPS/2000
Brasília, 27 de novembro de 2000
Senhor Presidente,
Valho-me do presente para indicar os Senadores Carlos
Wilson e Paulo Hartung para, na qualidade de
Suplentes, integrarem, respectivamente, a Comissão
de Infra-Estrutura e a Comissão de Educação, nas vagas cedidas ao PPS pela Liderança do PSDB.
Na oportunidade, renovo protestos de estima e
consideração.
Atenciosamente, – Paulo Hartung, Líder do
PPS.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Hartung) – A Presidência designa os Srs. Senadores Carlos Wilson e
Paulo, indicados pela Liderança do PPS, como suplentes, para comporem as Comissões de Serviços
de Infra-Estrutura e de Educação, respectivamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Hartung) – A Presidência recebeu da Comissão Parlamentar Conjunta
do Mercosul relatórios sobre as seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo n.º
129, de 2000 (n.º 243/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Emenda,
por Troca de Notas, ao Acordo sobre Transporte Aéreos, de 4 de julho de 1947, celebrada entre a República Federativa do Brasil
e a República do Chile, em Brasília, em 3 de
dezembro de 1998; e
– Projeto de Decreto legislativo n.º
132, de 2000 (n.º 392/2000, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Cooperação Cultural entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Bolívia, celebrado em La
Paz, em 26 de julho de 1999.
Os Projetos vão à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa nacional onde terão, nos termos
do art. 376, III, do Regimento Interno, o prazo de
cinco dias úteis para o recebimento de emendas,
findo o qual a referida Comissão terá quinze dias
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úteis, prorrogáveis por igual período, para opinar sobre as proposições.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Hartung) – Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 589, DE 2000
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, requeiro tenham tramitação em conjunto as seguintes
propostas de emenda à Constituição nºs 44 e 45, de
2000.
Sala das Sesões, 27 de novembro de 2000. –
Jefferson Péres – Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Hartung) – O requerimento será publicado e posteriormente incluído
em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inciso II,
alínea c, item 8, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Hartung) – Os Senadores Lúcio Alcântara e Ademir Andrade enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, produto de iniciativa do Programa Conjunto das Nações Unidas para
o HIV/Aids e da União Interparlamentar, acaba de
ser divulgado, em nosso País, o Compêndio para
Legisladores sobre HIV/Aids, Legislação e Direitos Humanos. Trata-se de obra valiosa e das mais
oportunas, em face de vir a lume no instante mesmo
em que o Governo Federal e a sociedade iniciam o
debate mais intenso dos temas pertinentes à incidência da ameaçadora moléstia.
Merecidamente elogiada, a publicação repor ta-se à gestão pioneira de constituição de um grupo
de parlamentares contra a Aids, efetivada na Inglaterra, no ano passado. A excelência dos resultados,
desde então obtidos, estimulou a constituição de
grupo similar no Brasil, utilizando-se o Compêndio
como passo inicial em direção à soma e disseminação de informações e experiências de combate à
doença, a começar das estruturas legislativas nacionais, estaduais e municipais.
A obra ressalta, a propósito, que os parlamentares ocupam lugar estratégico para a garantia dos
direitos humanos e do respeito devido a todo cidadão que vive com HIV/Aids, direta ou indiretamente.
Assim, as representações populares, com visão am-
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pla e criatividade, devem ser mobilizadas para assegurar que a legislação seja eficiente, no contexto de
uma epidemia de tal proporção.
A edição do Compêndio representa, ademais,
notável contribuição do Brasil aos países africanos
de língua portuguesa, numa cooperação técnica que
já antecipa os primeiros bons resultados. Servirá,
também, para aprofundar a reflexão e a discussão
da Aids nas legislações de diferentes países, a partir
da discussão do papel da família, da mídia, dos estabelecimentos educacionais, do Estado e da sociedade civil, em busca de conter a epidemia e melhorar a qualidade de vida dos infectados.
Nada mais procedente e oportuno, como se
vê. Desde que constatado o impacto da epidemia
sobre o desenvolvimento econômico e a estabilidade social e política das nações, a Resolução emanada da 99ª Conferência da União Interparlamentar,
realizada na Namíbia, apontou a importância de
ações conjuntas das comunidades locais e das organizações internacionais, encarecendo que os parlamentares de todo o mundo assumissem o compromisso de contribuir para a realização concreta das
medidas de combate à doença.
Entre essas recomendações, relacionaram-se
as de envolver a mais ampla gama de componentes
sociais, como os portadores de HIV/Aids e as comunidades locais, no processo decisório e no da distribuição de informações e de adotar os sistemas educacional e de prevenção como componentes básicos da estratégia nacional de enfrentamento da doença.
Igualmente, as de se estabelecer grupos parlamentares, independentemente dos partidos, para o
debate contínuo e atividades de treinamento, com a
finalidade de aprofundar a compreensão da pandemia e de promover o consenso acerca das políticas
públicas que a devem enfrentar.
Dever-se-á, também, assegurar o suprimento
de sangue e de produtos sangüíneos seguros; manter cuidados universais de controle da infecção; estabelecer troca de agulhas e seringas; desenvolver
vacina eficaz; e possibilitar o acesso de todos aos
novos tratamentos.
A par disso, a Resolução prescreve o exercício
da solidariedade internacional, sobretudo para o suporte técnico-social necessário nos países em desenvolvimento, e explicita a necessidade de se colocar em prática as Diretrizes Internacionais para o
HIV/Aids e os Direitos Humanos, especialmente as
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relacionadas à legislação de saúde pública; ao Direito Criminal e sistemas carcerários; à legislação antidiscriminatória; à privacidade, à confiabilidade e à
ética, inclusive na condução de pesquisas; e aos
padrões e mecanismos utilizados pelos setores público e privado na implementação dessas diretrizes.
O Compêndio enfatiza que os parlamentares
ocupam posição única para influenciar a opinião pública e liderar ações que conduzam a uma resposta
nacional à epidemia. De fato, eles podem fazer
avançar, em todos os níveis, a implementação de
propostas relativas ao HIV/Aids.
Como líderes políticos, influenciando a opinião
pública e aumentando o conhecimento sobre a relevante questão; como legisladores, votando atos que
garantam à legislação a efetividade da proteção dos
direitos humanos; como representantes de interesses da sociedade, convocando o Governo, o setor
público e o privado para a geração de um sentimento de co-responsabilidade; e, como mobilizadores de
investimentos, destinando recursos financeiros para
incrementar programas sobre HIV/Aids, consistentes
com a proteção internacional dos direitos humanos.
Podem, substancialmente, contribuir para a implementação das Diretrizes Internacionais, encorajando seus colegas em nível federal, estadual e municipal a atuar em favor da promulgação, aceitação e
endosso da legislação relacionada ao tema da epidemia; planejando estratégia para difundir as diretrizes a atores-chave; desenvolvendo planos de ação
para monitorar e implementar questões prioritárias;
e participando, de forma ativa, do processo de formulação e implementação das leis pelos diferentes
setores da sociedade.
Deve-se ter em conta que, há dois anos, estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e
da UNAIDS indicaram a existência, em todo o mundo, de um número superior a 33 milhões de infectados pelo HIV. Desses, 13,8 milhões, ou 43%, eram
mulheres, e 1,2 milhão crianças. A maioria dessas
pessoas, segundo as estatísticas, desconhecia que
estava infectada e vivia com HIV/Aids em países em
desenvolvimento, compreendendo 22,5 milhões na
África; 6,7 milhões no sul e sudeste da Ásia; e 1,4
milhão na América Latina.
Em 1998, segundo esses números, 2,5 milhões de pessoas morreram de Aids. Há duas décadas, com o início da epidemia, anotaram-se 17,3 milhões de pessoas infectadas, das quais 14 milhões
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já faleceram, em sua quase totalidade nos países
em desenvolvimento.

fere às garantias constitucionais de defesa dos direitos humanos e da educação preventiva.

No ano objeto do estudo, registraram-se 6 milhões de novas vítimas do HIV, correspondendo à
marca de 16 mil pessoas infectadas diariamente e a
um aumento de 10% nos casos, em relação ao ano
de 1997. Cerca da metade desses novos casos atingiram jovens de até 24 anos, permitindo projetar que
um número superior a 40 milhões de pessoas poderá estar infectada pelo HIV, nos próximos anos.

Para o Ministério da Saúde e o citado Grupo
Temático, ”o problema do HIV/Aids só será eficazmente equacionado na medida em que, pelo debate
livre de idéias e avaliação de práticas, todos os atores sociais tenham a clara percepção de que são
co-responsáveis na reversão dos efeitos perversos
da epidemia.

Daí reconhecer-se que, em muitos países em
desenvolvimento, a elevação do número de casos
de HIV/Aids é exponencial, e que os gastos globais
em prevenção, pesquisa e tratamento do HIV/Aids
refletem essa disparidade, pois os países em desenvolvimento contam com apenas 12% dos recursos,
embora representem 95% dos casos.
Conseqüência, certamente, de fatores socioeconômicos que contribuem para o aumento da disseminação do HIV/Aids, entre os quais alinham-se a
pobreza, o analfabetismo, a desigualdade entre os
sexos, a crescente mobilidade de populações dentro
e entre países e a rápida urbanização determinada
pelo processo de industrialização.
Devemos registrar, finalmente, que a edição
brasileira do Compêndio estabelece rumos objetivos para a atividade parlamentar, no contexto da
Aids no Brasil. E que a descrição resumida das atividades de cada integrante do grupo temático do
UNAIDS permite um panorama geral das atividades que o Sistema Nações Unidas, as agências internacionais e o Governo brasileiro vêm desenvolvendo no País.

O exame atento do Compêndio leva-nos à conclusão de que se trata de documento de suma importância, dentre as orientações que vêm sendo divulgadas, em todo o mundo, como parte do Programa Conjunto da ONU de Combate à terrível doença.
Por isso, também constitui obra de permanente
consulta, sobretudo pelos que de alguma forma participam da luta contra o HIV/Aids, na procura, incansável, de instrumentos que reduzam, ao menos, o
seu impacto devastador sobre a saúde do homem, e
seus danosos reflexos nos campos econômico e social de todas as nações.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr
.Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna do Senado Federal para tratar de uma questão
crucial para qualquer Nação que pretenda ser
grande: a educação dos nossos jovens. E faço
essa reflexão na oportunidade em que saíram os
resultados do principal teste de avaliação do sistema educacional brasileiro, o SAEB. E também,
quando o MEC, neste mês de novembro, enviou o
boletim individual com o seu resultado nas provas
do ensino médio – Enem.

Como exemplo de iniciativa, sugerida pelo
Compêndio e já em prática no Brasil, é apontada a
consolidação de foros interburocráticos, como a
agenda de compromisso do Grupo Matricial da Criança e do Adolescente; a legislação referente à notificação e segurança do sangue; a estruturação da
Rede de Direitos Humanos e HIV/Aids; a cooperação técnica com organismos internacionais; as experiências de associação com a iniciativa privada; e
o engajamento das Forças Armadas e da mídia no
combate à epidemia.

O Enem teve 390.166 inscritos em todo o País.
Do total de alunos, 90,3% compareceram aos 523
locais de provas distribuídos em 169 Municípios brasileiros. No momento, 147 universidades usam o
exame do MEC para a seleção de candidatos na
graduação, simultaneamente ao vestibular.

Portanto, o Grupo Temático do UNAIDS no
Brasil e a Coordenação Nacional de DST/AIDS, ao
viabilizarem a edição do Compêndio, estão certos
de sua relevância tanto em relação às ações e pesquisas desenvolvidas na área, quanto no que se re-

O SAEB é composto de seis provas de português e matemática, aplicadas em estudantes do ensino fundamental e médio. O teste foi aplicado em
380 mil alunos de 7 mil escolas de 2.145 Municípios.
Os resultados revelados em relação ano de 1999

O SAEB, que avalia o sistema de ensino brasileiro, revelou que a qualidade da educação oferecida
para os nossos alunos de primeiro e segundo grau
despencou em relação a 1997 e está pior do que em
1995.
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contrariam as previsões do MEC que considerava
que já em 97 colheriam-se frutos da implantação do
Fundef – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.
É inquestionável que a criação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) representou um avanço para a educação obrigatória e
fundamental brasileira. Os administradores municipais das localidades mais pobres, particularmente
das regiões Norte e Nordeste, se viram diante de recursos mais significativos para aplicação no ensino
fundamental. De início o Fundef possibilitou a criação de um número maior vagas, representando um
maior acesso das crianças à escola, especialmente
nos primeiros anos do ensino fundamental. Foi possível também reduzir sensivelmente as acentuadas
disparidades de gastos por aluno entre as unidades
federadas, principalmente no interior de cada Estado.
Sobre os recursos do Fundef, é bom refletirmos um pouco mais, especialmente neste momento
em que esta Casa está discutindo o Orçamento Geral da União para o ano de 2001. Segundo cálculos
preliminares partindo da proposta de Orçamento enviada pelo Governo, a previsão do valor mínimo gasto por aluno neste ano deverá ser algo em torno de
R$353,00.
Ocorre que esse valor mínimo, segundo determina a Lei nº 9.424/96 que criou o Fundef, deveria
ser calculado tomando por base a média nacional
da arrecadação pelos Estados e Municípios, dividido
pelo número de alunos. Portanto, seguindo o critério
que determina a Lei, segundo informa o Consed
(Conselhos de Secretários Estaduais de Educação),
o valor mínimo estabelecido para o próximo ano deveria ser R$541,00 da 2ª a 4ª série e R$568,93 da
5ª a 8ª série. Podemos concluir então que o próprio
Governo não vem cumprindo a Lei. E os motivos
desse não cumprimento tem uma lógica: economizar, reduzir a contrapartida federal. Pela Lei, o Estado ou Município que não arrecadar o suficiente para
investir esse mínimo terá o direito de receber a complementação do Governo Federal. Logicamente,
mantendo o valor mínimo em patamares mais baixos a complementação irá ocorrer em valores menores e em menos Estados.
Com essa atitude, o próprio Governo Federal
compromete esse que deveria ser um grande instrumento de política social e de redução das desigual-
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dades. Certamente isso explica, em parte, a queda
da qualidade do ensino verificada na avaliação do
sistema educacional brasileiro – SEAB.
Além do estabelecimento do valor mínimo a
ser gasto anualmente por aluno, outros problemas
têm sido verificados ao longo desses quatro anos de
funcionamento do Fundef. Um deles está relacionado com o cumprimento de algumas obrigações dos
Estados e Municípios no que se refere ao controle
do funcionamento do programa e com o gasto correto dos recursos. Vários Prefeitos em todo País estão
respondendo a processos judiciais por mau uso dos
recursos do Fundef. Em muitos Municípios não foram criados os Conselhos de Controle e Avaliação e
nem foi estabelecido o plano de carreira, conforme
prevê a Lei, só para citar alguns dos muitos problemas que, na prática, ocorrem na aplicação do Fundef.
Para corrigir essas e outras distorções da Lei
que criou o Fundef, apresentei no início deste ano
um Projeto de Lei que tramita nesta Casa sob o n E
67/200, com o qual procuro corrigir os desvios resultantes de falhas na legislação.
Portanto, Srªs. e Srs. Senadores, em que pese
à consciência que hoje se tem sobre a importância
da educação para o futuro da Nação e para promover justiça social – e neste momento enfatizo a educação básica – são necessários grandes investimentos. A atitude do Governo de estabelecer um
mínimo com gastos por aluno abaixo da média nacional compromete a qualidade do ensino oferecido.
Não basta ampliar o acesso à educação para as camadas mais pobres da população, é preciso garantir
o direito à educação mas com qualidade.
A queda da qualidade da educação registrada
na recente avaliação do sistema educacional brasileiro é, na verdade, mais uma conseqüência da política do Governo Federal de sangrar o orçamento público, comprometendo a manutenção e os investimentos necessários, em detrimento de pagamento
fiel dos escorchantes juros da dívida externa, como
parte de compromissos assumidos junto ao Fundo
Monetário Internacional.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Hartung) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando as Srªs e aos Srs. Senadores que constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a seguinte:
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ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 1999
(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 580, de 2000)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 34, de 1999 (nº 4.767/98, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências, tendo,
Pareceres sob nºs 192, 193, 1.127 e 1.128, de
2000, das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Lúcio Alcântara, 1º pronunciamento (sobre o
Projeto): favorável; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nºs 4 a 7, de Plenário): pela rejeição; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Geraldo Cândido, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CAS, de redação,
que apresenta, com abstenção do Senador Mozarildo
Cavalcanti; 2º pronunciamento (sobre as Emendas
nºs 4 a 7, de Plenário): pela rejeição.
–2–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2000
(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 582, de 2000)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 74, de 2000 (nº 2.845/2000, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República, que
altera dispositivos do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho
(proibição de trabalho do menor de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz), tendo,
Parecer sob nº 1.129, de 2000, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Moreira Mendes,
favorável, com a Emenda nº 1-CAS, de redação, que
apresenta.
–3–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 88, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 88, de 2000 (nº 224/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Bom Jesus de Rádio e Televisão

47

para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 783, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Romeu Tuma,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
–4–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 118, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 118, de 2000 (nº 306/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Dom Bosco para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do
Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 868, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Lúdio Coelho.
–5–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 163, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 163, de 2000 (nº 321/1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Globo Eldorado Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, tendo
Parecer favorável, sob nº 984, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Hugo Napoleão, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
–6–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 216, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 216, de 2000 (nº 445/2000, na Câmara dos Deputados), queaprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Rádio de São João do Piauí a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São João do Piauí, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.108, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Freitas Neto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Hartung) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 48
minutos.)
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Ata da 164ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 29 de novembro de 2000
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Carlos Patrocínio, Edison Lobão e Henrique Loyola
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Agnelo Alves – Albino Boaventura – Alvaro
Dias – Amir Lando – Antero Paes de Barros –
Antonio Carlos Magalhães – Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Artur da Tavola – Bello Parga
– Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocinio – Carlos Wilson – Djalma Bessa – Edison
Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Matusalém –
Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff
– Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Heloísa Helena –
Henrique Loyola – Hugo Napoleão – Iris Rezende
– Jader Barbalho – Jefferson Peres – João Alberto
Souza – Jonas Pinheiro – José Agripino – José
Alencar – José Eduardo Dutra – José Fogaça –
José Jorge – José Roberto Arruda – Julio Eduardo
– Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar
Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho –
Luiz Pontes – Maguito Vilela – Maria do Carmo
Alves – Marluce Pinto – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna –
Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Simon – Renan Calheiros – Ricardo Santos – Roberto Freire – Roberto Requião
– Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu
Tuma – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha –
Sérgio Machado – Teotônio Vilela Filho – Tião Viana – Valmir Amaral – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 74 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
OFICIO
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
Nº 650/2000, de 21 do corrente, encaminhando as
informações em resposta ao Requerimento nº 470, de
2000, do Senador Osmar Dias, e esclrecendo que cópias dos relatórios referentes ao quesito nº 1 deixaram de
ser enviadas por conterem informações protegidas pelo
sigilo previsto no art. 38 da Lei nº 4.595, de 1964.
As informações foram encaminhadas,
em cópi, ao Requerente.
O Requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
OF/GAB/PGJ/Nº 994
Rio Branco-AC, 23 de novembro de 2000
Senhor Presidente,
Permita-me apresenta a Vossa Excelência, o
Promotor de Justiça Ricardo Coelho de Carvalho,
Membro do Grupo Especial de Trabalho de Combate
ao Crime Organizado, representando o Ministério Público do Estado do Acre, que deverá examinar os documentos citados no OF.281-4/2000-PREF, do Gabinete do Presidente do Senado Federal.
Respeitosamente, – Edmar Azevedo Monteiro
Filho, Procurador-Geral de Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O ofício
lido vai à publicação e será anexado ao processado
do Requerimento nº 118, de 1999.
A documentação solicitada já foi encaminhada à
autoridade requerente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. lº Secretário.
É lido o seguinte:
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Ofício GSEA nº 11-203/00
Brasília, 29 de novembro de 2000
Senhor Presidente,
Com meus cumprimentos especiais, sirvo-me
do presente para comunicar a Vossa Excelência que
estou reassumindo, na data de hoje, dia 29 de novembro de 2000, o cargo de Senador nesta Casa.
Cordialmente, – Senador Ernandes Amorim,
PPB/RO.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O expediente lido vai à publicação.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Pela ordem.) – Sr. Presidente, pela ordem de chegada, eu
gostaria de requerer o uso da palavra para uma comunicação inadiável, na forma do Regimento, para o
nosso Senador Roberto Saturnino, que foi o primeiro
a chegar ao plenário, e depois para mim.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Paulo Hartung, V. Exª está inscrito como primeiro orador na sessão de hoje. V. Exª declina dessa inscrição?
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sim, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Então,
nesse caso, V. Exª aproveitará o seu discurso para fazer a comunicação inadiável.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Presidente, declino da minha inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Paulo Hartung, já que V. Exª declina da inscrição,
atendendo ainda a um pedido seu, fica inscrito em primeiro lugar o Senador Roberto Saturnino. V. Exª fica
inscrito em segundo lugar, para fazer uso da palavra
para uma comunicação inadiável no momento oportuno.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição para
uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador Ernandes Amorim, V. Exª fica inscrito em terceiro
lugar.
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As comunicações serão feitas na prorrogação
da Hora do Expediente.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela ordem.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como
hoje é o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo
Palestino, também desejo fazer uma comunicação a
esta Casa. Portanto, quero contar com a boa vontade
de V. Exª no sentido de permitir que eu fique inscrito
em quarto lugar para uma comunicação inadiável,
possibilitando-me essa oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
fica inscrito como suplente na lista das comunicações inadiáveis. A primeira suplência fica assegurada a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Passa-se à lista de oradores.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Presidente, declino da minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Em virtude de o Senador Paulo Hartung ter declinado da
sua inscrição para uma comunicação inadiável, a
Mesa comunica ao Senador Maguito Vilela que S. Exª
fica inscrito como suplente convocado da lista de comunicações inadiáveis na sessão de hoje.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Hartung,
como primeiro orador inscrito, por 20 minutos.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as eleições municipais foram, sem sombra de dúvida, um dos fatos
marcantes deste ano não só pelo funcionamento do
seu aparato eletrônico, que, salvo algumas denúncias
isoladas de irregularidades, teve a aprovação do País,
mas também por proporcionar uma reação popular à
falta de iniciativas públicas que melhorem a qualidade
de vida do cidadão, sobretudo, nos centros urbanos.
O Brasil viveu, neste ano, um cenário frustrante no
que diz respeito ao social. E, de certa forma, esse foi o
recado das urnas.
Se o resultado das eleições municipais foi positivo, no plano político houve um impasse com a paralisação do Congresso Nacional, provocada pelas divergências na base de apoio ao Governo. Também
contribuiu para isso a insistência de setores desta
mesma base de fazer avançar uma pseudo-reforma
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político-partidária, que só tem como finalidade inviabilizar a emergência do novo e perpetuar no poder as
oligarquias representadas principalmente pelas grandes agremiações partidárias.
Embora tenha aprovado propostas relevantes,
como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Emenda
Constitucional da Saúde, a criação da Agência Nacional de Águas, o Congresso Nacional poderia estar encerrando a atual Sessão Legislativa com um desempenho bem melhor. É desolador, por exemplo, não termos votado matérias importantes como a Lei das Sociedades Anônimas; uma verdadeira reforma política;
a reforma do Judiciário; a tão necessária regulamentação do sistema financeiro; a flexibilização do sigilo
bancário para fins fiscais, matéria esta que, só agora,
no final do ano, vai começar a tramitar nesta Casa; o
projeto que combate a elisão fiscal; e as restrições ao
uso de medidas provisórias.
A reforma tributária merece uma reflexão à parte. Há seis anos, o Congresso espera que a sanha arrecadadora da equipe econômica se acalme para tirar
a proposta do fundo das gavetas. É uma ganância
desmedida por arrecadar, que, segundo o Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC, incluiu, nos últimos dois
anos, quase dois milhões de trabalhadores, que eram
isentos, entre os contribuintes do Imposto de Renda,
por um motivo que tenho denunciado nesta Casa, que
é a não correção da tabela de Imposto de Renda da
pessoa física. Por essas e outras medidas, como o
aumento da CPMF e da alíquota da Cofins, podemos
perceber que o Governo não se convence da necessidade de modernizar o sistema tributário brasileiro.
Por conta disso, o que se viu nesta Casa, de alguns anos para cá, foi a aprovação de remendos no
caótico sistema tributário nacional, que tem um pé na
década de 60 e outro na Constituição de 1988 e que
acaba punindo o assalariado e onerando a cadeia
produtiva, o que torna os produtos nacionais pouco
competitivos diante dos nossos parceiros comerciais.
A reforma política, Sr. Presidente, foi um factóide de ocasião. Não está claro nem para mim nem
para a opinião pública se a base do Governo é a favor
do voto distrital simples ou misto, se apóia o financiamento de campanha exclusivo ou adota uma proposta que inclua recursos privados. Não se definiu também se o parlamentarismo poderia ou não ser adotado a partir de 2006 e se é conveniente modificar o gravíssimo problema que existe de representação na Câmara dos Deputados, que deveria ser uma representação proporcional ao nosso povo. O fato é que o Governo jogou com sua base – isso está muito claro –
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para não promover uma verdadeira reforma política e
usou as eventuais discussões sobre o assunto para
gerar aquele ”fato novo“ capaz de desviar a atenção
da mídia e da opinião pública quando entrava em pauta assuntos desagradáveis ao Poder.
No que diz respeito ao social, há que se considerar avanços na área de Saúde, como a melhoria do
Sistema Único de Saúde (SUS) e a expansão do programa Saúde na Família; na agricultura, com o Pronaf; na Educação, com o Fundef. No entanto, os problemas sociais ainda são gravíssimos no nosso País,
principalmente no setor educacional, no qual os índices de analfabetismo são extremamente altos e é baixíssima a qualidade do ensino fundamental público e
privado. E a recente pesquisa do MEC demonstra isso
de forma cabal. Parece também que o Executivo ainda não se deu conta da necessidade de se olhar com
atenção para o ensino de segundo grau. Esta é uma
reflexão que temos que fazer: se estão aumentando
as matrículas no primeiro grau, a pressão no segundo
grau já está batendo nas portas das nossas escolas.
Por fim, Sr. Presidente, o abandono das universidades públicas está a exigir um amplo debate nacional.
Caminhamos para um cenário de caos urbano,
com a falta de políticas de infra-estrutura voltadas
para o desenvolvimento ordenado das nossas áreas
urbanas. Essas áreas, que concentram hoje, segundo
o censo do IBGE que começa a ser divulgado, mais
de 80% da nossa população, tornam-se espaços
onde cresce a violência, em decorrência, entre outros
fatores, das injustiças sociais, oferecendo ao cidadão
cada vez menos condições de levar uma vida com um
mínimo de conforto e dignidade.
Não é mais possível que o Governo continue
adiando a apresentação ao Congresso Nacional e à
sociedade de uma política que defina um marco regulatório e a titularidade dos serviços de saneamento
básico para o País. Enfim, o setor precisa de regras
claras que abram caminho para os investimentos públicos e privados. Digo isso no momento em que a
Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Unicef
vêm a público divulgar que 63,5 milhões, dos aproximadamente 160 milhões de brasileiros, não são atendidos por rede coletora de esgotos. Os números revelam a precariedade de um serviço básico que reclama
investimentos da ordem de R$44 bilhões para a próxima década, mas que receberá, no próximo ano, conforme já antecipou o Governo Federal, apenas R$2,5
bilhões, condicionados aos famosos cortes orçamentários. Os presumíveis recursos para 2001, portanto,
multiplicados por dez, atingem pouco mais que a me-
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tade do valor necessário, citado no início de meu pronunciamento.
A desordem nos transportes e no trânsito das
nossas cidades caminha na direção do insuportável.
Diante da inexistência de uma política para o setor,
torna-se cada vez mais oneroso para o Estado e penoso e inseguro para o cidadão utilizar os meios de
transporte público, principalmente nas capitais e nos
grandes aglomerados urbanos.
Da mesma maneira, preocupa-nos a falta de
uma política nacional de segurança pública. Há cerca
de seis meses, o Governo divulgou um conjunto de
medidas que parecia ter sido concebido para o curto,
médio e longo prazos, em parceria com os Governos
estaduais, no intuito de melhorar a segurança em
nossas cidades, combater o crime organizado e o
narcotráfico.
A verdade, Sr. Presidente, é que o País não logrou, desde o lançamento do programa, qualquer resultado significativo. E pior: o que se pode compreender, pelo noticiário e pelas estatísticas, é que as autoridades estaduais e federais vão perdendo o controle
sobre a criminalidade, sobretudo nas periferias das
grandes cidades brasileiras.
A economia apresentou avanços, de certa forma beneficiada pela flutuação cambial que tantos
transtornos havia gerado para o nosso povo em 1999.
O País encerrará o ano com inflação em baixa, com o
mercado de trabalho em tímida recuperação, a renda
parando de cair e as contas públicas gerando resultados, se não satisfatórios, pelo menos animadores. É
importante ressaltar ainda que a execução orçamentária deste ano produzirá um considerável superávit
primário.
Em que pese ter vacilado na questão dos juros,
é importante dizer que reconhecemos que o Banco
Central tomou medidas relevantes. Avançou na redução do depósito compulsório e estudou com profundidade a composição do custo do dinheiro na rede bancária comercial, mas pecou – e é bom registrar –
quando não aproveitou os momentos de calmaria
para baixar mais um pouco a taxa Selic, que é mantida congelada em 16,5% desde julho. Isso pode ser
mais um elemento a contribuir com as dificuldades
que enfrentaremos para crescer no ano que vem, já
que está muito claro para todos nós que teremos pela
frente um cenário internacional imprevisível e desfavorável.
É bem verdade que o Governo vai colher este
ano bons resultados em setores importantes da economia, como o têxtil, o de calçados, de eletrodomésti-
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cos e automobilístico. Mas a política de comércio exterior revelou-se, no mínimo, insuficiente. Mesmo
com o crescimento das exportações, fruto em grande
parte da mudança no câmbio, foram contrariadas as
previsões de que haveria, no fim do ano, um superávit
comercial de aproximadamente R$5 bilhões, anunciado amplamente pelo Governo, no início deste ano.
Todas as projeções indicam que, ao invés do
prometido resultado positivo, a balança comercial fechará no vermelho, visto que até novembro deste ano
apresentou um déficit acumulado da ordem de R$310
milhões. Esse quadro demonstra o equívoco do Governo, que passa a impressão de acreditar ser mais
fácil não ter políticas efetivas e duradouras, apostando que eventuais oportunidades de mercado surjam
para resolver os nossos problemas de caixa. Não é
assim que essa questão funciona no mundo e muito
menos o será no Brasil.
Temos pela frente percalços que não podem ser
desprezados. A situação da Argentina é um deles. Os
acontecimentos relativos àquele importante parceiro
comercial devem servir-nos de exemplo. O desequilíbrio nas contas externas, particularmente na balança
comercial, deve ser enfrentado com firmeza pelo Governo brasileiro.
Não há mais, Sr. Presidente, a ilusão de registrar no ano que vem, crescimento de 5% do Produto
Interno Bruto, resultado que seguramente proporcionaria considerável redução no nível de desemprego
em nosso País. Pelas projeções de analistas e declarações de próprios integrantes da equipe econômica
do Governo, cresceremos algo entre 3% e 4%, em
2001, o que resultará numa oferta limitada de postos
de trabalho. Isso sem perder de vista que vamos fechar o ano com aproximadamente 8% a 9% da População Economicamente Ativa (PEA) desempregada.
Um índice que, na Região Metropolitana de São Paulo, chega a 17,3%.
As previsões mais otimistas levam a crer que
haverá melhorias na oferta de emprego a partir do segundo trimestre de 2001, ou seja, daqui a quase cinco
meses. O cenário, no entanto, poderia até ser de maior otimismo se o setor que mais emprega, a construção civil, desse sinais de aquecimento para o início do
próximo ano. Ao contrário, esse setor vive à míngua
em termos de políticas públicas.
O próprio Presidente do Banco Central, Armínio
Fraga, reconheceu, em recente entrevista, que para
enfrentar a onda de estabilidade no mundo e crescer, o
Brasil precisa adotar uma agenda microeconômica,
com a aprovação da reforma tributária, da Lei das So-
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ciedades Anônimas e de medidas que reduzam o custo do capital, o custo do dinheiro em nosso País, Sr.
Presidente. Seriam iniciativas que reforçariam a nossa
economia para enfrentar um cenário internacional nebuloso, com as incertezas argentinas, a alta do preço
do petróleo e principalmente – aqui grifo – um mercado
financeiro mundial retraído em função do previsto menor crescimento da economia americana.
O aumento brusco do preço do petróleo no mercado internacional, é importante registrar, está interferindo negativamente no resultado da balança comercial brasileira. Mas, se olharmos com um pouco
mais de atenção os produtos que estão sendo importados pelo nosso País, vamos nos deparar, Sr. Presidente, com enormes obstáculos nos chamados bens
intermediários.
Fabricamos e montamos automóveis, aviões, eletrodomésticos, entre outros produtos, e somos obrigados a importar alguns bens, principalmente eletrônicos,
que já poderiam estar sendo fabricados no País, não
fosse o imobilismo que toma conta dos responsáveis
pela política de desenvolvimento econômico do Brasil.
Acredito que seria uma demonstração de maturidade
debruçarmo-nos sobre a formulação de uma política industrial, não aquela política industrial do passado, do
período de substituição de importações – ninguém está
falando nisso! –, mas uma política industrial contemporânea que substitua significativamente essas importações de bens que poderiam muito bem estar sendo produzidos no nosso próprio País.
Sr. Presidente, mesmo liderando um Partido de
oposição nesta Casa, quero aqui fazer uma crítica
construtiva, afirmando que é inadiável que o Governo
volte a governar. O Executivo precisa sair da inércia,
om propostas efetivas de políticas públicas, priori zando a área social. Neste momento, a impressão
crescente na opinião pública é que o Governo está na
defensiva, acomodado em cima de conquistas do
passado.
O resultado da eleição municipal, insisto, deixou
claro que a estabilidade da moeda não é suficiente. O
cidadão, na minha opinião, diz com clareza que não
abre mão de uma moeda forte, de um real forte, pois é
uma conquista, inclusive porque ele quer, a partir daí,
colocar na mesa as suas reivindicações e negociá-las
com o Governo.
No próximo ano não teremos eleições. Assim,
estamos diante de uma excelente oportunidade para
o Governo tomar a iniciativa de apresentar ao País
uma agenda de compromissos com o desenvolvimento interno. O Governo deve estar atento para não
incorrer no erro de, mais adiante, acomodado como
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está atualmente, ser obrigado a recorrer a medidas
reativas, em função de fatos consumados que, muitas
vezes, esbarram no velho populismo fiscal do nosso
País.
O Executivo, Sr. Presidente, na nossa opinião,
precisa enxergar as prioridades do País e adotar uma
agenda de reformas. Eu diria assim, de uma nova geração de reformas. Vamos colocar que a primeira geração foram essas reformas feitas até agora. O Governo precisa adotar uma nova geração de reformas,
reformas essas agora mais ligadas à microeconomia,
dando ênfase, volto a frisar, à lei das sociedades anônimas, à reforma tributária, entre outras que já citei
neste pronunciamento. Precisa, Sr. Presidente, de decisões que reduzam o custo do capital, para que tenha crédito a custo adequado no nosso País, além de
uma política industrial, como citei anteriormente, que
diminua a nossa dependência de bens intermediários
que oneram as nossas contas externas, a nossa balança comercial e aumenta a vulnerabilidade do País
neste contexto que estamos vivendo no mundo.
O País reclama medidas urgentes que dêem impulso às políticas sociais, sobretudo para estancar a
decadência da qualidade de vida das populações das
nossas cidades. Quem anda pelos centros urbanos do
nosso País enxerga a real situação do nosso povo. Talvez seja um pouco difícil enxergá-la dos palácios de
Brasília, mas quem anda pelos centros urbanos, repito,
enxerga essa crise social. Se medidas não forem adotadas, Sr. Presidente, continuaremos assistindo, em
2001, a um Governo em estado de letargia, arrastando-se sem rumo e gastando suas poucas energias
para resolver, como no presente, as crises cíclicas de
uma base política extremamente heterogênea.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra, por vinte minutos, o Senador Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com a finalidade
de mostrar a realidade da indústria de base florestal,
em Rondônia, trago, inicialmente, à discussão matéria veiculada na revista Veja, no dia 22 de novembro,
já debatida nesta Casa, sob o título: ”Até onde a Amazônia pode resistir“, considerando que a matéria em
questão afeta todos os Estados amazônicos e diretamente o meu Estado, Rondônia.
Tendo como objetivo principal atacar os investimentos do Governo Federal na Amazônia, no âmbito
do programa Avança Brasil e seus efeitos sobre o
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meio ambiente, a publicação, baseada em estudos e
pesquisas do cientista William Laurence da Smithsonian Institution dos Estados Unidos e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – o INPA, emite parecer catastrófico, com previsão altamente pessimista quanto à devastação total das florestas da Amazônia, prevendo que, em apenas 28 anos, restarão
aproximadamente 28% de mata virgem.
A tese do referido cientista tenta provar que
qualquer investimento em obras de infra-estrutura na
Amazônia representa um avassalador avanço sobre
as florestas, chegando mesmo a prever, com precisão
milimétrica, que as obras do Avança Brasil poderão
representar um incremento de 25% sobre os atuais
20 mil quilômetros quadrados de devastação anual da
floresta.
Observa-se que o estudo visa a fazer o Governo
retroceder quanto ao programa de investimentos na
Amazônia em áreas estratégicas para o seu desenvolvimento, como a construção e pavimentação de oito mil
quilômetros de rodovias, construção e ampliação de
portos e aeroportos, gasodutos, hidrovias do Araguaia/Tocantins, com 2.250km; Madeira/Solimões, com
1.056km; linhas de transmissão; e mais de 1.400km da
ferrovia Norte/Sul, com previsão de recursos da ordem
de R$40 bilhões, nos próximos oito anos.
Ao enfocar o impacto ambiental decorrente dessas obras, a reportagem dá um destaque especial e
tendencioso quanto à atuação da atividade madeireira ao afirmar: ”A ação destrutiva começa com a retirada da madeira. Em seguida, os madeireiros partem
para uma área nova e a terra arrasada que deixam
para trás se transforma em local de plantação ou pastagem para gado“.
Todos que convivem com a realidade do campo,
na agricultura, na pecuária ou na atividade da exploração florestal, sabe que, na maioria das vezes, ocorre exatamente o processo inverso.
Conforme pretendo demonstrar adiante, a imprensa de um modo geral considera o madeireiro, erroneamente, como o grande responsável pela devastação das florestas, o verdadeiro bicho papão que
come criancinhas.
Não posso admitir o cancelamento desses investimentos, pois na região habita cerca de 19 milhões de brasileiros, que dependem da ação do Governo para assegurar alternativas de sobrevivência.
Ao contrário do que prevê a reportagem, a suspensão
desses investimentos, sim, poderá significar maior
pressão sobre as florestas por falta de outras alternativas econômicas que poderão surgir.
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Elogiosa é a posição do Secretário de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do
Meio Ambiente, José Paulo Silveira, ao afirmar: ”Não dá
para imaginar a instalação de uma redoma sobre a floresta, condenando populações locais ao abandono“.
Contrariamente à posição central defendida, a
reportagem admite, com base em estudos e parecer
do Instituto do Homem e do Meio Ambiente – Imazon,
que é possível a exploração racional das florestas,
por meio do manejo florestal, e que a atividade madeireira é a grande vocação da região em decorrência da
baixa fertilidade dos solos, estimada em 83%, portanto, inservíveis para a agricultura e pecuária. Este indicador, entretanto, não se aplica a Rondônia, pois, de
acordo com o zoneamento sócio-econômico e ecológico do Estado, as terras férteis representam 51% da
sua área total.
Feitas essas considerações pertinentes, pretendo, como disse, mostrar a importância da indústria de
base florestal em Rondônia, bem como mostrar a forma discricionária como é tratado o empresário do setor madeireiro, que tem sido o alvo mais fácil e mais
visível de um complexo processo de exploração dos
recursos florestais, do qual também faz parte o próprio Governo Federal. Explico: o movimento de ocupação da Amazônia, a partir da década de 70, foi patrocinado pelo Governo Federal, que incentivou o processo de migração como forma de diminuir as pressões sociais de várias outras regiões do País e também sob o pretexto da suposta soberania e segurança nacional, cujo lema era “Integrar para não entregar”. O equívoco dessa política governamental provocou um intenso fluxo migratório para o meu Estado, o
que elevou a sua população de 111.064 habitantes,
em 1970, para 503.125 habitantes em 1980, atingindo impressionante índice de crescimento da ordem
de 16% ao ano no período, quando a média de crescimento do País girava em torno de 2%. Hoje, são aproximadamente 1.4 milhão de habitantes.
Constatou-se a incompatibilidade das políticas
públicas tradicionalmente adotadas pelo Governo Federal às peculiaridades locais, refletindo-se no grande avanço dos desmatamentos desnecessários, feitos, muitas vezes, em áreas improdutivas, à revelia de
qualquer espécie de planejamento e ocupação sustentável, visando simplesmente satisfazer condições
burocráticas impostas pelo Incra, que assegurassem
a posse da terra àquele que mais derrubasse ou que
mais prejudicasse a floresta.
A intensificação dessa prática constituiu-se
numa avassaladora onda de desperdício de materiais
lenhosos, produtos e subprodutos florestais, culmi-
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nando ainda com a formação de grandes áreas de capoeiras. No entanto, dada a grande oferta de madeira
proveniente dos desmatamentos, o desastre seria
ainda maior caso não houvesse a instalação de indústrias madeireiras que promoveram parte do aproveitamento da madeira que, invariavelmente, seria
transformada em cinzas nas queimadas.
Só para exemplificar, o total de áreas desmatadas no Estado cresceu de 420 mil hectares, em 1978,
para 3 milhões de hectares, em 1988, e para 5. 611.
294 hectares em 1998, o que corresponde a apenas
23,52% da área total do Estado. Ainda assim, há que
se considerar que existe cobertura florestal em quase
77% do Estado de Rondônia, que deverá ser mantida
por força do zoneamento sócio-econômico e ecológico, instituído pela Lei Estadual nº 233, de 06/07/2000,
sancionada pelo Governador José de Abreu Bianco.
Portanto, no Estado de Rondônia, como temos
dito, o verde é legal, o verde é imposição da lei. Vale
lembrar, ainda, que Rondônia é o único Estado da Federação que tem o zoneamento socioeconômico e
ecológico em escala de 1: 250.000, cujo fundamento
principal é a preservação dos ecossistemas frágeis e
a definição das melhores aptidões do uso do solo e de
seus recursos naturais, como as áreas que servem
para exploração intensiva para as atividades agropecuária e madeireira.
O Sr. Ernandes Amorim (PPB – RO) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Com
prazer, ouço V. Exª.
O Sr. Ernandes Amorim (PPB – RO) – Senador Moreira Mendes, eu sou baiano e estava na Bahia
em 1975, recém-formado, quando ouvi o chamamento feito pela imprensa nacional para ocupação da
Amazônia. Àquela época, tive a oportunidade de sair
de uma faculdade para ser assentado em um programa de reforma agrária de sucesso na Amazônia. E lá,
a mando do governo, desmatamos, num projeto de
desenvolvimento de uma área que estava perdida no
mundo e no espaço. Ocupando aquela área, com progresso e desenvolvimento, chegou-se a se usufruir
daquela região. Porém, lamentavelmente, as leis ambientais e as perversidades contra a Amazônia impuseram o seu retrocesso. Para tudo o que se prevê ou
que se venha a fazer, existe um empecilho para se desenvolver aquela região. Utilizam como desculpa a lei
ambiental, os interesses internacionais, os barbudinhos das ONGs, que não trazem lucros para o Brasil,
mas são informes, são pontos avançados de interesse internacional. Por isso, é normal que, hoje, a Ama-
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zônia esteja prejudicada. Além disso, há os madeireiros, os que lá residem. V. Exª é testemunha desse
processo, porque reside naquele Estado há quase 30
anos. V. Exª sabe que o que foi proposto não era essa
política. Hoje se fala em manter a selva intacta, mas
se esquecem de que ali há brasileiros, há interesses
nacionais; que estão invadindo as nossas fronteiras;
que a Amazônia está sendo comprada, nas suas áreas maiores, por grupos internacionais. Esta Casa tem
que redimensionar essa situação para não expulsar
de lá quem foi convidado. Não sou mais o peão que
foi para lá. Hoje sou um fazendeiro, um político. Hoje
estou nesta Casa somando esforços com V. Exª, com
o nosso grande Líder da Amazônia, que é o nosso
eterno Governador, nosso amigo Gilberto Mestrinho.
Ainda hoje, estive no Ministério da Agricultura, nobre
Senador, procurando meios para buscar uma modificação na lei que dá sustentação ao controle dos animais selvagens da Amazônia, como é o caso do jacaré. Na nossa região, ele está matando e comendo as
pessoas. Atualmente, o maior dizimador dos cardumes é o jacaré. Estamos procurando, neste Congresso, um meio de aprovar uma alteração na lei, para que
o jacaré, depois de um metro e meio, seja abatido. A
partir daí, ele se torna uma fera. Ele come o homem,
como fez em Porto Velho. V. Exª é testemunha, é conhecedor desse fato. Os peixes já não são uma alimentação suficiente para esses animais. Eles estão
comendo seres humanos e animais. Portanto, a selva,
a madeira em si tem que ser explorada. Chega uma
época em que determinados tipos de madeira não
crescem, não se desenvolvem; têm que ser administradas, industrializadas. E esses madeireiros não podem ser jogados para escanteio, porque são empresários e têm que ter apoio. V. Exª sabe que estou retornando a Rondônia como Prefeito de uma cidade importante. Lá, no meu Município, terei que conviver com
o apoio deste Congresso, com a aquiescência do próprio Ibama e do próprio Ministério, para que os madeireiros não sejam expulsos, para que a classe não seja
exterminada. Eles têm uma proposta de trabalho, e
esta Casa tem a obrigação de apoiá-los. Por isso, V.
Exª está no caminho certo. Deve-se buscar uma saída
para todos. Acho que a Amazônia é isso aí! É uma
nova descoberta para esta Pátria, e temos que ter o
cuidado devido. V. Exª está trabalhando em cima disso, e temos debatido sobre esse tema constantemente
nesta Casa. Agradeço-lhe a permissão para este aparte. Muito obrigado.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – V. Exª
me permite um aparte, Senador Moreira Mendes?
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O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Eminente Senador Ernandes Amorim, antes de comentar
o seu aparte, que muito engrandece o meu pronunciamento, quero ouvir também o aparte do Senador Gilberto Mestrinho, Professor em Amazônia.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Nobre Senador Moreira Mendes, do vizinho Estado de
Rondônia, V. Exª está fazendo um pronunciamento
muito importante, porque busca desmistificar essas
notícias que são divulgadas em reportagens escandalosas e que servem não ao interesse nacional, mas
a interesses outros que não são aqueles da Amazônia nem do Brasil. O que se combate agora é o programa ”Avança Brasil“. O Governo Federal teve uma
lembrança que há muito tempo não tinha, de mencionar que realizaria programas, também na Amazônia,
de integração com o ”Avança Brasil“. E quais são esses programas? Hidrovias. A Amazônia é caracterizada por hidrovias. Hidrovia é um nome novo, de modismo que se deu aos rios. A hidrovia apenas busca corrigir o nível do rio e a navegação no rio, para que ela
se faça com mais segurança e possa atender a um
trecho econômico maior das populações que lá vivem
e que lá trabalham. Porém, esses rios já existem desde o alude dos Andes, em épocas imemoriais, e sempre foram navegáveis. O rio Madeira, por exemplo – V.
Exª se referiu à hidrovia do Madeira –, é um dos mais
antigos que temos; depois do Purus, do Negro e do
Juruá, é um dos mais antigos. Sempre teve uma navegação intensa, desde a época da borracha. Havia problemas – porque os rios da Amazonas têm mutações
– que precisavam ser corrigidos: um banco de areia
aqui, uma pedra acolá. Problemas esses que têm que
ser corrigidos para que a navegação se faça com velocidade. Mas a hidrovia do Madeira possibilitou que a
soja do norte de Mato Grosso e do Estado de Rondônia pudesse descer o rio para Porto Itacoatiara e, a
partir daí, ser exportada por um preço entre 20 a
U$25 mais barato no mercado internacional. Até então, o produto saía dali para o Paranaguá, no Paraná,
de caminhão. Ora, não se falava antes no Madeira ou
na hidrovia do Madeira até que se começou a transportar soja pelo referido rio. É preciso combater as hidrovias na região, porque o mesmo acontecerá com a
hidrovia do Tocantins, que vai escoar soja do Tocantins, do Pará, do Mato Grosso, etc.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Aliás,
Senador Gilberto Mestrinho, essa matéria já tem sido objeto de sérias críticas por parte dessas ONGs, que não
querem também a existência da hidrovia do Tocantins.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Correto. Eles têm feito um trabalho terrível para evitar essa
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hidrovia, corrigindo determinadas áreas do Tocantins
para permitir esse escoamento. Assim, o ”Avança Brasil“ quer fazer essa hidrovia, embora não coloque verba no Orçamento. Isso ocorre muito também. Fazem o
programa e divulgam-no, mas a verba para fazê-lo, esquecem! Um outro programa são os eixos rodoviários,
que são fundamentais, porque os rios na Amazônia
tem um sentido, sempre em busca do oceano ou do rio
mãe. E precisamos de estradas. É fundamental fazer
estradas na região amazônica, mesmo porque, vários
rios da Amazônia não têm água suficiente o ano todo.
Eles impedem a navegação para determinadas áreas,
e precisa haver penetração por meio da estrada. Lembro-me de que eles atacam ali também a rodovia 174.
Ela já existe há 40 anos. Era uma estrada de barro,
que foi asfaltada. Mas, na época, diziam que isso causaria um dano terrível à Amazônia. Por quê? Ora, porque tem as populações indígenas! Os Waimiri-atroari,
que antes da estrada eram menos de 300, somam atualmente mais de mil...
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – E com
saúde e educação.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Exatamente, com saúde, com desenvolvimento, com educação e freqüentando universidades. É sabido que os Waimiri-atroari deixaram de ser violentos como antes. Lembro-me dos missionários bíblicos, que foram dizimados
por eles, o pessoal Funai, denominado SPI àquele tempo, a missão do Padre Caleri. Hoje isso não acontece.
Os Waimiri-atroari convivem pacificamente com os
brancos e até recebem royalties pela licença para utilizarem a estrada e também pela utilização de uma passagem para Paranapanema. Vivem felizes, integrados
nesse convívio, mantendo suas tradições e seus cultivares. Mas é preciso combater essas estradas. Porque
tudo que se faz significa desenvolvimento e crescimento
econômico para a Amazônia. Voltam-se, também, contra a exploração madeireira.
Recentemente, em Haia, houve uma reunião
em que se discutia a respeito do desenvolvimento limpo. O que é o desenvolvimento limpo? É retirar da atmosfera a sujeira produzida pelo mundo desenvolvido, que nela despeja milhões e milhões de toneladas
de sujeira a cada segundo. A única forma de retirá-la
seria reduzindo a sua emissão. Mas ninguém aceita
reduzir essas emissões. Fizeram o Protocolo de Kyoto, mas ninguém quis assiná-lo. Querem estabelecer
multas, mas ninguém aceita as penalidades. Assim,
querem usar a floresta Amazônica como sumidouro,
por acreditarem que somente ela pode receber todo
esse lixo. Mas eles mesmo dizem, quando se discute
o estabelecimento do pagamento dos royalties pelo
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sumidouro dos gases, que a floresta só absorve gás
carbônico quando está em crescimento. Por isso, manejar a floresta Amazônica seria o maior benefício
que se faria ao meio ambiente, porque as árvores em
crescimento, como todo vegetal em crescimento, retira gás carbônico da atmosfera e o transformam em
matéria – ou seja, madeira, folhas, caules, etc. Assim,
não há nenhuma culpa. Culpar, no caso, os madeireiros por destruição, é falácia. V. Exª mesmo falou que,
em Rondônia, quando houve aquela avalanche de
colonização, o Estado passou de pouco mais de cem
mil habitantes para um milhão e quatrocentos mil em
um período curto. No entanto, em Rondônia, apesar
de todos os erros apontados pelo eminente Senador
Moreira Mendes, não se desmatou 1% da Amazônia,
que cobre uma área de 550 milhões de hectares – e lá
há somente 5 milhões de hectares até hoje. Logo, não
há esse dano todo. Assim, Senador, parabéns a V.
Exª. O que é preciso é que se desmistifique aquilo
que se diz sobre a Amazônia, e que nos dêem o direito de nos integrarmos à sociedade brasileira e não
nos reservem o papel exclusivo de ”lixeiros da sujeira
do mundo desenvolvido“. Parabéns a V. Exª.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Obrigado, Senador Gilberto Mestrinho. Definitivamente V.
Exª, com o seu conhecimento, só pode engrandecer o
meu pronunciamento.
Eu pediria ao eminente Presidente, embora já
tenha visto o sinal alertando-me que o meu tempo
está esgotado, a compreensão de V. Exª, assim como
a dos eminentes Pares, para que me permitissem
concluir o meu pronunciamento por tratar de assunto
de extrema importância para o meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Loyola) – Pois
não. Apenas lembrando que há oradores inscritos.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – A indústria madeireira é pioneira em nosso jovem Estado,
e vem contribuindo decisivamente para sua ocupação
e desenvolvimento, a despeito das situações adversas que muitas vezes enfrenta, como a poderosa concorrência com outros centros produtores que se agrava ainda mais com as pressões emanadas dos organismos ambientalistas que se caracterizam pela incompreensão e o preconceito em relação a sua atividade, e, ainda, pela ação fiscalizadora do Ibama, que,
ao invés de ordenar e orientar pela ação de alguns
dos seus servidores – alguns, repito – tem, na verdade, contribuído para o desarranjo do setor por meio
daquela velha e conhecida prática de ”impor dificuldades“ para depois ”vender“ facilidades.
Resultado: perda da competitividade da ”banda
sadia“ do setor madeireiro no meu Estado, que é a
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maioria, para a ”banda podre“, constituída por alguns
poucos madeireiros inescrupulosos, e, principalmente, dos ”toreiros“ clandestinos que extraem madeiras
das reservas indígenas, das florestas nacionais e dos
parques estaduais e as vendem aos maus madeireiros, aos quais me referi, com o beneplácito e conivência, lamentavelmente, de alguns setores do Ibama.
É importante enfatizar que não existe economia
no mundo que não esteja pautada pela exploração
dos recursos naturais. Certamente cabe ao Governo,
mediante adequado planejamento e gerenciamento
ambiental, minimizar os impactos negativos resultantes da atividade econômica.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, depois
desta breve retrospectiva, resta lembrar que é consenso hoje, no Brasil, a necessidade da preservação dos
recursos naturais da Amazônia. Mas é necessário também ressaltar que as pressões excessivas para deixá-la intocada poderão abrigar outros interesses que
em nada se relacionam com o ”bem-estar das futuras
gerações“, como tão bem difundido por muitas ONGs,
e a utilização de suas riquezas, em um processo de
desenvolvimento sustentável, em termos econômicos
e ecológicos, deve ser ditada pelas conveniências e
possibilidades dos Estados que a integram no exercício da sua responsabilidade soberana.
É imperioso frisar a contribuição do segmento
da indústria de base florestal na economia do meu
Estado. Dados do ”Estudo Para o Fortalecimento do
Setor Madeireiro“, difundido e realizado pela Fiero e
pelo Sebrae, de Rondônia, afirmam que as mais de
1.200 indústrias do setor são responsáveis por 12%
da arrecadação do ICMS do Estado, pela geração de
aproximadamente 40 mil empregos diretos e indiretos, por 70% das exportações e contribui com dois
terços do PIB industrial do Estado. Esses indicadores
evidenciam o peso dessa atividade no contexto da
economia de Rondônia.
Sabe-se que esse setor é também muito importante na economia dos demais Estados Amazônicos
em maior ou menor proporção. No entanto, essa indústria tem sido estigmatizada como a grande vilã do processo desordenado de ocupação da Amazônia, quando, na verdade, tem-se constituído num verdadeiro
agente de desenvolvimento, aproveitando uma pequena parcela do material lenhoso resultante das atividades de desmatamento e queimada, algo em torno de
apenas 5% do total disponível. Donde se conclui que há
um enorme desperdício de madeira que poderia ser
transformada em geração de emprego e renda, não fosse o excesso da burocracia do órgão oficial do meio am-
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biente, o Ibama, associado à falta de pesquisa para o
aproveitamento de novas espécies.
Aliás, Sr. Presidente, o Ibama, em Rondônia,
definitivamente não faz o seu dever de casa. Deixa de
lado a fiscalização das áreas federais – parques nacionais, reservas biológicas e extrativistas, florestas nacionais e reservas indígenas – para apenas se preocupar com o pequeno produtor.
Nessas reservas são constantes as invasões
por terem a absoluta garantia da impunidade, quando
não são até incentivadas pela omissão ou interesses
financeiros de alguns de seus fiscais e de seus dirigentes locais, por não representarem oportunidades
de lucros, mas o alvo preferencial daqueles poucos
fiscais e dirigentes corruptos da instituição a que me
refiro são os madeireiros. Esses, sim, representam
oportunidade de lucros substanciais. Para comprovar
tal raciocínio, basta verificar os evidentes sinais de
enriquecimento exibidos por cada um deles, com casas suntuosas e carros importados, em flagrante desacordo com a remuneração que recebem.
Paralelamente, para mostrar sua presença no
Estado, o Ibama desenvolve operações de grande repercussão nacional, com a utilização de policiais federais fortemente armados e até mesmo helicópteros, GPS, e todo um equipamento hi-tech, sempre à
luz dos holofotes da mídia e das ONGs, é claro!
E o alvo dessa pantomima é invariavelmente o
pequeno produtor, que não tem como pagar suborno
e é utilizado como instrumento de manobra do Ibama
para a exibição de ações fiscalizadoras e de combate
às derrubadas e queimadas, que, na maioria das vezes, não ultrapassam 1, 2 ou 3 hectares, ou mesmo
pequenas pastagens, como é o caso do produtor
Adão Alves dos Santos, de Presidente Médici, que recebeu uma multa de R$5 mil porque teria queimado
menos de um hectare de pasto. Nem se vender o sítio,
a mulher e os filhos ele conseguirá pagar a multa que
lhe foi imposta.
Enquanto isso, reservas federais são invadidas
por tratores de esteira abrindo estradas, skiders, caminhões trucados, e esses não são ”vistos“ pelo sistema e pelos equipamentos de alta tecnologia de que
dispõe o Ibama.
Voltando ao tema, Sr. Presidente, é importante
frisar que a questão do desflorestamento da Amazônia brasileira está intimamente ligada ao uso do solo
para fins agrícolas e à formação de pastagens para a
pecuária. Portanto, há uma visão distorcida quando
se associa a figura do madeireiro aos desmatamentos e à devastação das florestas.
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A despeito de tudo o que foi dito sobre a atividade
do setor madeireiro como importante fator de desenvolvimento socioeconômico da região Amazônica e de
Rondônia, as opiniões da mídia nacional e internacional
são sempre negativas, desprovidas de informações realísticas e carregadas de preconceitos. Invariavelmente,
a indústria madeireira é apresentada como a maior responsável pela devastação da floresta.
A verdade é que a maioria de nossas indústrias
já adota a extração da madeira planejada e seletiva,
organiza bancos de dados sobre as árvores plantadas em seus domínios, identifica espécies e as classifica para elaborar o plano de corte. Mas, infelizmente,
a maioria das publicações faz uma abordagem equivocada da atividade madeireira, pautando-se pelo noticiário catastrófico e alarmante.
É necessário reverter esse quadro de incompreensão da atividade de base florestal. Com o intuito de
se contrapor a esse estado de desinformação e preconceito, a Federação das Indústrias do Estado de
Rondônia, em parceria com o Sebrae de Rondônia,
elaborou o ”Estudo para Fortalecimento do Setor Madeireiro“, com vistas a promover o desenvolvimento e
a valorização da indústria de base florestal. Um dos
resultados desse trabalho é a campanha publicitária
cujo slogan principal é: ”Floresta. Quem depende de
mim não quer o meu fim“.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senador
Moreira Mendes, permita-me interromper V. Exª.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, faltam apenas duas laudas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senador
Moreira Mendes, o tempo de V. Exª já se esgotou há
13 minutos. Há companheiros inscritos para usarem
da palavra para comunicações urgentes.
Peço a V. Exª que compreenda a dificuldade da
Mesa.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Vou
terminar, Sr. Presidente.
Terei a honra de distribuir o material publicitário
dessa campanha a que me referi a cada um dos Srs.
Senadores logo após terminar este meu pronunciamento.
Vale lembrar que a Floresta Amazônica é um
dos maiores patrimônios de nosso País, um orgulho
para todos os brasileiros. Para a indústria, além de um
patrimônio natural, a floresta é o motivo de sua sobrevivência, assim como significa a sobrevivência de homens e mulheres que tiram da atividade o sustento de
suas famílias.
Para enfrentar essa realidade é necessário que o
setor esteja organizado e mobilizado. Cada industrial
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deve orgulhar-se ao afirmar que, ao contrário do que
se apregoa, os madeireiros, os bons madeireiros, são
contra a devastação, estimulam a educação ambiental
e a preservação da Floresta Amazônica. Devem, sim,
conclamar seus colegas de ofício a deixar claro que os
madeireiros vivem da floresta e querem e podem explorá-la sem destruí-la, de forma sustentável.
Concluindo, Sr. Presidente, a árdua tarefa que
temos pela frente não se resolverá com iniciativas isoladas. O trabalho que a Federação das Indústrias do
Estado de Rondônia está desenvolvendo neste momento é apenas o primeiro passo de uma longa caminhada. As Federações das Indústrias e os Governos
Estaduais da região Amazônica, a classe empresarial
e os poderes constituídos, preocupados com o desenvolvimento e o bem-estar de suas populações, devem seguir juntos em prol dessa mesma causa.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Moreira
Mendes, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada sucessivamente pelos
Srs. Henrique Loyola e Edison Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Na forma do art. 14, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno, concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador
Romero Jucá. S. Exª dispõe de 5 minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, pedi a palavra para, em nome da Liderança do PSDB, registrar a instituição da Rede Brasileira de Promoção de Investimentos, Investe Brasil,
em solenidade realizada, ontem, na Confederação
Nacional das Indústrias, num pacto firmado entre o
Governo Federal e 47 instituições e associações de
classe, com o objetivo de criar um instrumento para
divulgar o País e atrair investimentos compatíveis
com a nova realidade brasileira.
A solenidade contou com a presença do Presidente Fernando Henrique Cardoso, de representantes de 47 entidades, dos Presidentes da Confederação Nacional da Indústria, da Confederação Nacional
da Agricultura, da Confederação Nacional do Comércio e de diversas outras entidades, além de 10 Ministros do Governo Federal. Na oportunidade, o Presidente pôde explicitar a confiança no País e os níveis
de investimentos, inclusive os de capitais estrangeiros, crescentes a cada ano.
Neste momento, quero registrar a importância
da Investe Brasil como instrumento moderno e ágil
para captar recursos internacionais, fundamentais
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para o nosso desenvolvimento. O ano de 1999 trouxe
para o País investimentos em torno de US$30 bilhões. Sem dúvida, a Investe Brasil terá como meta
ampliar esse valor.
Aproveito a oportunidade para, parabenizando
as confederações, parabenizar também o Ministro
Martus Tavares, coordenador, pelo Governo brasileiro, dos trabalhos que culminaram com a implementação da Rede Investe Brasil. O Ministro Martus Tavares
e a sua equipe foram incansáveis. Em curto espaço
de tempo, elaboraram e estruturaram esse instrumento, que considero da maior importância.
Peço, portanto, neste momento, a transcrição,
nos Anais da Casa, do discurso do Ministro Martus
Tavares na solenidade de ontem, do Protocolo de
Intenção firmado entre o Governo brasileiro e as associações, criando a Rede Brasileira de Promoção de
Investimentos, bem como de tópicos do discurso do
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Eram essas as colocações que eu gostaria de
fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
PROTOCOLO DE INTENÇÃO
A União, por intermédio dos Ministérios da Fazenda; das
Relações Exteriores; dos Transportes; da Agricultura e do Abastecimento; do Trabalho e Emprego; do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior; de Minas e Energia; da Integração Nacional;
das Comunicações; e do Planejamento, Orçamento e Gestão,
nas pessoas de seus respectivos titulares e/ou mediante representação por delegação de competência, de um lado, e, de outro,
as entidades instituidoras da Rede Brasileira de Promoção de
Investimentos, doravante denominada apenas por Investe Brasil,
em processo de constituição sob a natureza de sociedade civil,
sem fins lucrativos, tendo por objeto estatutário “a atração e promoção de investimentos diretos internacionais e nacionais para o
desenvolvimento do País” e considerando os princípios básicos
que norteiam sua criação, ajustam o presente Protocolo de Intenção, segundo as cláusulas e condições a seguir:
Cláusula Primeira – Do objeto – O presente instrumento
tem por objeto a formal manifestação por parte da União, quanto
ao interesse público no que concerne à concepção, criação, desenvolvimento e implementação das atividades da Investe Brasil
nas finalidades a que se destinam.
Cláusula Segunda – Da qualificação e do interesse público –
Caso a Investe Brasil venha a ser qualificada como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, de conformidade
com a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, regulamentada pelo
Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999, fica desde já manifestado
o interesse público na formalização dos Termos de Parceria previstos nos arts. 9º a 15 do Capítulo II da Lei das Oscip.
Cláusula Terceira – Dos Termos de Parceria – Os Termos
de Parceria a serem firmados com o setor público, em que cons-
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tar direito a assento no Conselho de Administração, no limite de
dez membros, deverão estabelecer o compromisso de custeio, de
forma paritária com os mantenedores das atividades permanentes da Investe Brasil, previstas em seu Estatuto.
Cláusula Quarta – Da rescisão – O presente instrumento
poderá ser rescindido a qualquer tempo, por acordo entre as partes, por descumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, ou, ainda, por conveniência administrativa da União, não
cabendo à Investe Brasil qualquer tipo de indenização, salvo as
expressamente contidas na Lei das Oscip.
Cláusula Quinta – Da Publicidade – O presente instrumento será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, de conformidade com a legislação aplicável, às expensas da União, por
intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Cláusula Sexta – Do foro – Fica eleito o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, para dirimir quaisquer questões
oriundas do presente instrumento.
E, por estarem justos e acordados, assinam o presente
Protocolo de Intenção, em 3 (três) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas adiante subscritas.
Brasília (DF), 28 de novembro de 2000. Pela União:
Embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa
Ministro de Estado Interino das Relações Exteriores
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SETOR DE COMÉRCIO

Antonio de Oliveira Santos
Confederação Nacional do Comércio – CNC
SETOR DE INFRA-ESTRUTURA
José Augusto Marques
Associação Brasileira de Infra-Estrutura e Indústrias
de Base – ABDIB
Cristiano Kok
Associação Brasileira de Engenharia Industrial – ABEMI
Luiz Fernando Santos Reis
Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada –
SINICON
Cyro Laurenza
Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e
Engenharia Consultiva – SINAENCO
Arlindo Moura
Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas – APEOP
Aluizio Guimarães Cupertino
Sindicato da Indústria de Construção Pesada do
Estado de São Paulo – SINICESP
SETOR DE BENS DE CAPITAL

Pedro Sampaio Malan
Ministro de Estado da Fazenda

Luiz Carlos Delben Leite
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas
e Equipamentos – ABIMAQ

Eliseu Lemos Padilha
Ministro de Estado dos Transportes

Benjamin Funari Neto
Associação Brasileira da Indústria Elétrica Eletrônica – ABINEE

Marcos Vinícius Pratini de Moraes
Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento
Francisco Oswaldo Neves Dorneles
Ministro de Estado de Trabalho e Emprego
Alcides Tápias
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
Rodolpho Tourinho Neto
Ministro de Estado de Minas e Energia
João Pimenta da Veiga Filho
Ministro de Estado das Comunicações
Martus Tavares
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Fernando Bezerra
Ministro de Estado da Integração Nacional.
Pelas entidades instituidoras da Investe Brasil:
SETOR FINANCEIRO
Antônio Bornia
Confederação Nacional das Instituições Financeiras – CNF
SETOR DE INDÚSTRIA
Carlos Eduardo Moreira Ferreira
Confederação Nacional da Indústria – CNI
SETOR DE TRANSPORTES
Clésio Soares de Andrade
Confederação Nacional do Transporte – CNT
SETOR AGRÍCOLA
Antonio Ernesto Werna de Salvo
Confederação Nacional da Agricultura – CNA

SETOR PREVIDENCIÁRIO, DE SEGUROS
E DE MERCADO DE CAPITAIS
Carlos Duarte Caldas
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Privada – ABRAPP
João Elísio Ferraz de Campos
Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização – FENASEG
Manoel Felix Cintra Neto
Bolsa de Mercadorias e Futuros – BM & F
Paulo Roberto Teixeira da Cunha Mendonça
Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos –
CETIP
Alfredo Rizkalah
Bolsa de Valores do Estado de São Paulo – BOVESPA
Carlos Alberto Reis
Bolsa de Valores do Estado do Rio de Janeiro – BOVERJ
Antônio Carlos Vianna Laje
Bolsa de Valores Minas-Espírito Santo-Brasília – BOVMESB
SETOR DE PROMOÇÃO DE FEIRAS
CONGRESSOS E EVENTOS
José Rafael Guagliardi
União Brasileira dos Promotores de Feiras – UBRAFE
CÂMARAS INTERNACIONAIS
John E. Mein Rubens Branco Joel Korn
Câmara Americana
Ingo Plöger
Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha
Horácio Ives Freyre
Câmara de Comércio Argentino-Brasileira de São Paulo
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Ronaldo Camargo Veirano
Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil
Francisco Itzaina
Câmara de Comércio Brasil-Canadá
Hernan Fuentes
Câmara de Comércio Brasil-Chile
Juan Andres Martinez Valles
Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil
Albert Corcos
Jean Larcher
Câmara de Comércio França-Brasil
Jan Wiegerink
Câmara de Comércio Holando-Brasileira
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sócio mantenedor subscrever 20 cotas, este deverá ser o representante de determinado setor empresarial.
Os serviços prestados pela Investe Brasil atenderão tanto
ao setor público quanto ao setor privado. Entre as atividades permanentes estão a promoção da imagem do País, à prestação de
informações sobre a economia e o ambiente de negócios no Brasil e a divulgação dos projetos de desenvolvimento do Governo. A
Investe Brasil oferecerá informação solicitadas por investidores e
atuará como uma Rede integrada no trabalho de promover o Brasil.
Brasil lança rede para atrair investidor
Eliane Machado

Antonio Carrelhas
Câmara de Comércio Brasil-Portugal

O Governo e iniciativa privada se unem para trazer mais investimentos para o País. O presidente Fernando Henrique Cardoso criou ontem a Rede Brasileira de Promoção de Investimentos
(Investe Brasil), com a finalidade de divulgar e promover o Brasil
para investidores em potencial. A rede entra em funcionamento a
partir de janeiro. A expectativa é aumentar progressivamente a vinda de investimentos nacionais e estrangeiros. No ano passado, o
Brasil recebeu US§30 bilhões provenientes do exterior.

Nils Grafström
Câmara de Comércio Sueco-Brasileira

Investe Brasil, que entra em operação em janeiro,
vai promover e divulgar o País

Eduardo Pollastri Raffaele di Luca
Câmara de Comércio Italiana
Masahiko Sadakata
Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil

Ernesto Moeri
Câmara de Comércio Suíço-Brasileira
Testemunhas:
Presidente participa de solenidade da Investe Brasil
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, o ministro Martus Tavares e 10 ministros de Estado participam nesta terça-feira,
às 15 horas, na sede da Confederação Nacional da Indústria –
CNI, da assinatura de um protocolo de intenções entre a União e
as entidades instituidoras da Rede Brasileira de Promoção de
Investimentos – Investe Brasil. Trata-se de uma parceria entre o
governo federal e associações de classe empresarial reunidas
numa sociedade civil, sem fins lucrativos, que terá como objetivo
a atração de investimentos para o Brasil, por meio da divulgação
e promoção do País.
A sede da Rede deverá ser em Brasília e o início das atividades da Investe Brasil está previsto para janeiro de 2001. Antes
disso, a Assembléia Geral da entidade, formada pelos sócios-mantenedores privados, de diversos setores empresarial terá
um assento no Conselho de Administração deverá contratar uma
empresa para montar o plano de trabalho para os próximos três
anos, bem como uma empresa especializada para a escolha dos
principais executivos da Rede.
O setor público estará representado no Conselho pelos
seguintes Ministérios Planejamento, Orçamento e Gestão, Relações Exteriores, Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Fazenda, Integração Nacional, Minas e Energia, Trabalho e Emprego Agricultura e Abastecimento, Transportes e
Comunicações.
As despesas previstas para o primeiro ano de funcionamento da Investe Brasil são estimadas em cerca de R$8 milhões que
deverão ser rateados entre os sócios-mantenedores, na proporção
de 400 cotas de R$20 mil cada, sendo destinadas 200 cotas ao
setor público e 200 ao setor privado. Cada sócio-mantenedor pode
subscrever no mínimo uma e no máximo 20 cotas. No caso de um

O lançamento e a assinatura do protocolo de intenções entre a União e as 43 entidades mantenedoras da rede contou também com a presença do presidente da Confederação Nacional
das Indústrias (CNI), Deputado Moreira Ferreira, e de dez ministros de Estado.
Com o programa, serão criados grupos de trabalho com
profissionais voltados para a promoção de investimentos, seguindo uma tendência mundial, como feito em mais de cem países.
Eles informarão aos investidores estrangeiros oportunidades de
negócios, legislação, regime de tributação, linhas de financiamento, incentivos fiscais e outros dados que ajudarão na tomada de
decisão de investimento.
O Presidente Fernando Henrique afirmou que a rede funcionará em momento positivo de desenvolvimento econômico brasileiro, quando as taxas de crescimento subiram quase 4% nos
três primeiros trimestres do ano.
Também citou que, depois do Plano Real, o Brasil recebeu
US§100 bilhões de investimentos, sendo US§60 bilhões nos últimos dois anos. Temos crescimento com estabilidade, so não vê
quem é cego ou não quer ver". E acrescentou, referindo-se aos
opositores, que “quem critica não propõe nada ou propõe coisas
inviáveis.”
Fernando Henrique Cardoso afirmou que o Investe Brasil
reflete o trabalho conjunto de vários ministérios.
A iniciativa privada participara da rede com representantes de setores diversos. O ministro de Planejamento, Gestão e
Orçamento, Martus Tavares, ressalvou que existia uma carência
de informações sobre o País e que os investidores estrangeiros
não sabiam qual era a porta de entrada para se investir no Brasil. Para ele, as reformas realizadas neste governo construíram
um ambiente favorável ao investimento privado, tanto nacional
quanto estrangeiro. “No Brasil não faltam oportunidades atrativas para o setor privado, pois temos um mercado de quase
US§700 bilhões, com um crescimento potencial de 4 a 5% ao
ano”, disse Tavares.
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O presidente do CNI, Deputado Moreira Ferreira, afirmou
que a conquista da estabilidade permitiu que entidades lançassem sem um organismo que promovesse pontes para o crescimento da economia brasileira.

Muitos desses projetos estão incluídos no Plano Plurianual
2000-2003 – o Avança Brasil. A iniciativa privada terá papel fundamental nos empreendimentos em infra-estrutura, através de
parcerias com o setor público.

Mas assegurou que o País precisa adaptar sua estrutura
produtiva para aumentar sua capacidade exportadora e se beneficiar dos pólos de expansão em novos segmentos tecnológicos.
“O investimento estrangeiro é uma das principais fontes de transferência de tecnologia e é elemento fundamental para a estratégia de inserção no comércio global”, afirmou.
Também desenvolverá atividades sob demanda, de acordo
com seus objetivos de promover o País para fins de investimento.
Se, como exemplo, um governo estadual tiver interesse em divulgar oportunidades de investimento específicas, poderá contratar
a Investe Brasil para fazer a promoção junto a investidores em
potencial. Os custos desses serviços serão bancados por quem
contratá-los.

Discurso do Ministro Martus Tavares

Nova figura jurídica
Após a sua constituição, a Investe Brasil pretende qualificar-se como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPI). Essa nova figura jurídica foi definida pela Lei nº
9.790/99, que apresenta uma alternativa para o terceiro setor.
Essa legislação também prevê o termo de parceria, instrumento
jurídico que viabiliza a parceria entre o setor público e as Oscipi,
permitindo a negociação de objetivos e metas e também a monitorização e a avaliação dos resultados alcançados.
www.investinbrazil.com
Com a Rede Brasileira de Promoção de Investimentos, o
Brasil passa a fazer parte de um grupo de países que já criaram
organismos semelhantes para divulgar as oportunidades que oferecem aos investidores internacionais – Austrália, Argentina, Noruega, França e Reino Unido são alguns deles.
Será criado o site investinbrazil.com , adotando-se a mesma marca já consagrada por iniciativas semelhantes em outros
países e familiar à cultura empresarial e, portanto, de fácil identificação junto ao investidor.
Recordes de Investimento
A estabilização da economia, o fim dos monopólios estatais, a abertura econômica têm levado o País a bater recordes sucessivos de atração de capital direto para a produção. De uma
média anual de US$1,5 bilhão, entre 1980 e 1994, os investimentos estrangeiros saltaram para US$10 bilhões, em 1997, US$29
bilhões, em 1998, e US$30 bilhões, em 1999, com expectativa de
atingir o mesmo volume em 2000.
Grande parte dos recursos entraram no País através das
privatizações. Mas os cenários para os próximos anos indicam
que o estoque de oportunidades de privatização tende a se esgotar, o que poderia reduzir o fluxo de investimentos externos para
o País.
No entanto, o nível de ingresso de recursos estrangeiros
poderá ser mantido e ampliado, através de uma agência de promoção de investimentos, semelhante às existentes em vários países, que divulgue, junto aos investidores, novos projetos de desenvolvimento. O Estudo dos Eixos Nacionais de Integração e
Desenvolvimento, realizado pelo Governo Federal, identificou um
conjunto de projetos de infra-estrutura que somam US$180 bilhões para os próximos 8 anos.

28 de novembro de 2000
REDE BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS
INVESTE BRASIL
Senhores,
Estar aqui hoje participando deste evento tem um significado muito especial para mim. Há cerca de um ano, conversando
com investidores em Washington e com o embaixador do Brasil
nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, tive a noção exata da importância de o País contar com um instrumento como este que
estamos viabilizando agora para atrair investidores e oferecer
todo o tipo de informação necessária à realização de investimentos e negócios.
À época, identifiquei grande interesse dos investidores
pelo produto Brasil, mas constatei também uma enorme carência
de informações sobre o País. Mais do que isso, havia uma carência básica: a quem procurar para ter as informações? Qual é a
porta de entrada para se investir no Brasil?
Motivado por esses contatos, propus na Câmara de Desenvolvimento a criação de um instrumento que pudesse efetivamente promover o Brasil no exterior e atrair novos investidores.
A idéia prosperou e isso só foi possível graças ao apoio do
Presidente Fernando Henrique e ao interesse das entidades privadas que, desde o primeiro momento, se engajaram no projeto
de criação da Rede Brasileira de Promoção de Investimentos/Investe Brasil.
Senhores,
As reformas realizadas neste Governo e a bem sucedida
transição para os novos regimes fiscal e cambial convergem para
a construção de um ambiente favorável ao investimento privado,
tanto nacional como estrangeiro.
É o investimento privado que completa os efeitos das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento.
É o investimento privado que gera o produto, as divisas, a
renda e, sobretudo, as oportunidades de emprego de que o País
necessita.
Todos os cenários indicam que o Brasil crescerá nos próximos anos a taxas de 4 a 5 por cento ao ano.
Nos primeiros nove meses deste ano, verificamos um crescimento de 3,9 por cento do PIB. Todos os setores tiveram desempenho positivo, com destaque para a Indústria e agropecuária. Para 2001, apesar das incertezas externas as estimativas
convergem para uma taxa de crescimento do País entre 4 e 4,5
por cento.
Um longo caminho foi percorrido para chegarmos a esse
ponto.
Se não olharmos para o passado recente, podemos esquecer lições Importantes: o esforço para construir e sustentar a
estabilidade em meio a crises internacionais, a reforma do Estado
e a privatização de amplos setores da economia; o aprofundamento dos processos de desregulamentação e de integração comercial; a implementação e consolidação da disciplina e da responsabilidade fiscal; a realização de investimentos básicos em in-
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fra-estrutura econômica e a redução do Custo Brasil. Tudo isso
para tornar o Pais mais competitivo.
Não poderia deixar de ressaltar os investimentos que o
Governo vem fazendo nas áreas de Educação, Ciência e Tecnologia, Saúde, Treinamento e Capacitação de trabalhadores, tão
importantes para a garantia do crescimento a longo, prazo.
O que eu quero sublinhar com isso é que há urna estratégia para assegurar o desenvolvimento sustentado. E é nessa estratégia que se apóia a iniciativa do Governo de articular uma ampla parceria com o setor privado.
Nos próximos anos, precisamos expandir e modernizar a
infra-estrutura de transportes, de energia e de telecomunicações.
Investir no setor produtivo e na área social
Este é um desafio de proporções gigantescas que só será
vencido se somarmos o investimento público ao privado, financiados pelas poupanças interna e externa.
Não faltam no Brasil oportunidades atrativas
para o setor Privado
Ternos um mercado de quase 700 bilhões de dólares, com
um crescimento potencial de 4 a 5 por cento ao ano. Somos uma
democracia e uma economia estáveis. Ternos um moderno sistema de regulação e fiscalização dos serviços de utilidade pública
operados pelo setor privado, na forma de agências reguladoras.
Temos uma carteira de projetos e de oportunidades de negócios
raras no mundo.
Na área de telecomunicações, por exemplo, os números
são notáveis. Entre dezembro 1994 e setembro de 2000, a
quantidade de telefones fixos instalados cresceu 160 por cento.
Os telefones públicos saltaram de 343 mil para 840 mil. O número de celulares aumentou 25 vezes, de 800 mil para 20 milhões. Só este ano, até setembro, o número de telefones fixos
instalados cresceu 24 por cento e o de celulares 35 por cento.’
Na área de energia elétrica, o País também ampliou sua
capacidade, mas não o suficiente para atender a um mercado
em expansão. Hoje, o Brasil aproveita somente 25 por cento de
seus recursos para a geração de energia elétrica. São necessários, portanto, investimentos para expandir um setor, que cresceu 36 por cento em termos de consumo, entre janeiro de 1994
e setembro de 2000.
Poderia citar vários outros exemplos para demonstrar o potencial de crescimento das oportunidades de investimentos, privados mencionando as áreas de Transportes, Recursos Hídricos,
Irrigação, Saneamento, Turismo, etc.
Em suma, tanto na recuperação, como na ampliação da infra-estrutura econômica as oportunidades se multiplicam.
O Avança Brasil, o Plano Plurianual para o período
2000-2003, prevê em seus programas obras de
Infra-estrutura que demandarão recursos da ordem de 212
bilhões de Reais.
São projetos estratégicos com elevado poder de multiplicação de Investimentos privados e capacidade de Integrar o Brasil,
tanto internamente, como aos países vizinhos e aos mercados internacionais, por meio de: gasodutos, hidrovias, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, termelétricas1 hidrelétricas e linhas de
transmissão.
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Esses projetos vão mudar, lá estão mudando, a face deste
País. E mais da metade deles será realizada com recursos privados.

1 Anatel
Senhores,
Para que tudo isso aconteça, cabe ao Governo assegurar
as condições macroeconômicas favoráveis ao desenvolvimento e
prosseguir com as reformas que ampliam a competitividade da
economia brasileira.
Ao setor privado está reservada a missão de transformar
em realidade as oportunidades que o Brasil oferece.
A participação da poupança externa nesse esforço de investimento é necessária e bem-vinda.
A propósito disso, chamo atenção para os recordes na
captação de investimentos estrangeiros que o pais vem alcançando nos últimos seis anos. De urna média anual de um bilhão e
meio de dólares entre 1980 e 1994, o fluxo de investimento direto
estrangeiro passou para 30 bilhões de dólares em 1999.
No ano passado, o País superou a China, tomando-se o
primeiro colocado no ranking dos países em desenvolvimento
com investimentos diretos superiores a 3 por cento do PIB. Até
outubro deste ano, os ingressos chegaram a 22,9 bilhões de dólares e deverão novamente alcançar o patamar de 30 bilhões de
dólares.
Mais importante é constatar que apenas 13,5 por cento
desse montante decorreu de privatizações, contra quase 34 por
cento no mesmo período de 1999 2.
Também é importante mencionar que a taxa de investimento da economia voltou a crescer depois de três anos. Segundo o Ipea, o investimento realizado no País no segundo trimestre
de 2000 teve uma participação de 19,3 por cento do PIB. No ano
passado, essa participação foi de 18,3 por cento do PIB.
Esses números são animadores, mas há ainda um grande
trabalho a ser feito nessa área.
A disputa pela poupança externa é cada vez mais acirrada.
Exige um trabalho profissional e muito agressivo. Países desenvolvidos e emergentes concorrem entre si pelos Investimentos Diretos Estrangeiros, para financiar o seu desenvolvimento econômico e social. Mais de 100 países contam hoje com organismos
voltados para a promoção de investimentos, a maioria deles criada nos últimos seis anos e fortemente direcionados para a disputa pela poupança externa.
No caso do Brasil, os investidores se queixam da falta de
informações confiáveis e atualizadas sobre: as oportunidades de
negócio, a legislação, o regime de tributação, as linhas de financiamento, os Incentivos fiscais, a infra-estrutura econômica e logística, assim como outros elementos necessários ao aprofundamento de análises para a decisão de investimento.
Foi diante desse quadro que a Câmara de Desenvolvimento decidiu instituir, em dezembro de 1999, um Grupo de Trabalho
para estudar a criação de uma organização orientada para a promoção de investimentos diretos nacionais e estrangeiros.
O resultado desse trabalho apontou para a necessidade
de se criar uma instituição ágil e flexível, de abrangência nacional, capaz de atender às demandas de potenciais investidores.
Da mesma maneira, a experiência internacional sugeria uma for te participação do setor privado no empreendimento, de forma a
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absorver a visão empresarial de negócios e os métodos de gestão privados.
2 Banco Central do Brasil
O passo seguinte foi desencadear um amplo processo de
negociação envolvendo, pelo lado do setor público, 10 Ministérios
e, pela iniciativa privada, 42 das principais entidades representativas dos diversos setores da economia – Financeiro, Agrícola,
Transportes, Indústria, Comércio, Infra-Estrutura, Bens de Capital, Previdência e Seguros, Mercado de Capitais e Bolsas de Valores, Câmaras Internacionais Bilaterais e de Promoção de Feiras
e Eventos.
Esse processo, que levou à construção, por consenso, do
modelo de instituição que desejamos implantar, culmina hoje com
a assinatura do Protocolo de Intenções, que é um marco histórico
nas relações entre o setor público e o setor privado.
É significativo também que o modelo que estamos adotando para a promoção de investimentos configure um avanço nas
relações entre o Estado e a Sociedade Civil, dentro do espírito da
Lei nº 9.970, de 1999, que criou as Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP).
Dessa maneira, estamos colocando em prática o entendimento de que não é privilégio exclusivo do Estado a execução de
políticas ou atividades de interesse público. As soluções para os
problemas nacionais podem ser ampliadas e enriquecidas com a
competência gerencial e a capacidade de mobilização de recursos que o setor privado, em particular, e a sociedade civil, de um
modo geral, podem agregar.
Tal como concebida, a Investe Brasil é muito mais que a
sua estrutura física. Ela deverá formar uma vasta rede virtual de
informações e de pessoas, constituindo um espaço de cooperação entre organizações privadas, agências governamentais, de
âmbito nacional, estadual e municipal. Todos mobilizados em
tomo de um propósito comum: promover investimentos no Brasil.
A nossa expectativa é que a Investe Brasil venha a contribuir vigorosamente para a atração e promoção de investimentos
diretos nacionais e internacionais, através da articulação, integração e mobilização de iniciativas existentes, dentro do princípio de
operação em rede.
Assim, a Investe Brasil contribuirá para que o País tenha
condições de disputar de maneira competitiva os fluxos disponíveis de capital de forma a impulsionar o nosso desenvolvimento
econômico e social.
Muito Obrigado.
O DISCURSO DO PRESIDENTE
Brasília – O Presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu as medidas econômicas de seu governo e traçou um cenário otimista para o País ontem, na solenidade de criação da
Rede Brasileira de Promoção de Investimento, na Confederação
Nacional da Indústria (CNI). Estes são os principais pontos de
seu discurso.
Investimentos – Do Plano Real para cá entraram, no mínimo, US$100 bilhões.
Cegos – Temos um projeto nacional de desenvolvimento.
Só não vê quem é cego ou quem não quer ver. O plano Avança
Brasil é isso.
Pressões – Não sei o que vai acontecer lá fora, isso não é
o que nos deve orientar. Nossa exportação, por enquanto, é muito
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pequena, 7% do Produto Interno Bruto, mas vamos ampliar. Temos um imenso mercado interno também. As coisas não são excludentes.
Críticas – Quem critica não propõe nada. Claro que há erros, claro que se pode melhorar, claro que ainda falta fazer, mas
o rumo está dado e aconteça o que acontecer nós vamos manter
esse rumo.
Crescimento – Estamos num momento em que o Brasil
marcha para frente, há crescimento econômico, há desenvolvimento das forças produtivas. A despeito de quaisquer turbulências externas, há expectativa de crescimento continuado. Acabou
aquela dúvida se seria estabilização e crescimento, isso é passado, é crescimento com estabilização. Se alguns não acreditavam,
hoje não têm como negar que estamos retomando o crescimento
com força.
Salário mínimo – Quantas vezes se aumentou o salário
mínimo sem pensar como iria financiar? Não queriam saber: aumenta, o presidente que se vire. O presidente não. Quem pagava
era a sociedade, ou com inflação ou com corte de outros investimentos. Agora estamos discutindo: vamos cortar o quê? Existe a
consciência de que não dá para resolver tudo com incremento de
imposto. Então, ou se corta alguma coisa ou não há o que fazer.
Como todo mundo quer melhorar o mínimo, vai ter de discutir prioridades.
Ministros – As discussões relativas à estabilidade, desenvolvimento, mercado interno e externo, reformas tributária, educacional, não podem ser mais pensadas compartimentalizadamente. É trabalho em conjunto. O Investe Brasil é resultado de trabalho em conjunto, os ministros de áreas diferentes participaram e
não disputaram. No meu caso, quando olho para os ministros,
não vejo partido, vejo se são bons ou maus servidores do País.
Sonho – Vamos ter a concessão das bandas C, D e E da
telefonia. Olha o número do preço mínimo: R$6,7 bilhões. O Banespa, R$7 bilhões. Quando fui ministro da Fazenda, quando se
falava de R$1 bilhão, era um sonho de uma noite de verão ou de
inverno, não sei.
Apelo – Isso aqui não é mais um jogo de soma zero, que
um ganha outro perde. Vamos fazer um esforço grande para todos ganharmos. Para que o trabalhador ganhe melhor, para que
haja mais emprego, para que o setor privado e o setor público trabalhem juntos. Está nas nossas mãos a possibilidade de darmos
esse salto, definitivamente rompendo com o Brasil arcaico.

Durante o discurso do Sr. Romero
Jucá, o Sr. Edison Lobão, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos
Patrocínio, 2º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V.
Exª será atendido, na forma do Regimento.
Concedo a palavra ao eminente Senador Roberto Freire, pela Liderança do PPS.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – ES. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, dois importantes assuntos afloraram
no momento em que o Orçamento, em elaboração
nesta Casa, começou a representar um espaço
privilegiado de discussão de prioridades. O primeiro
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deles é uma certa racionalidade na discussão do
valor do salário mínimo. Não se trata de mero ajuste
da economia, e poderia ser resolvido nos primeiros de
maio de cada ano, como foi um pouco a tradição do
populismo brasileiro, discutindo-se com racionalidade
aquilo que é talvez o grande condicionamento que
sofre o salário mínimo no Brasil, que é a questão
previdenciária e fiscal.
Esse tema está sendo discutido no momento
exato, ou seja, no processo de elaboração
orçamentária. É evidente que a discussão, quando se
trata dos valores, perde muito de racionalidade,
porque é indigno o salário de R$151,00, como
também o de R$180,00, de acordo com todos os
indicadores deste País, por exemplo, os do Dieese,
para prover o mínimo que qualquer família no Brasil
precisaria para ter condições da própria dignidade
humana. De qualquer forma, algumas pesquisas
demonstram que R$180,00 de salário mínimo podem
significar a superação da linha de pobreza de um
número razoável de cidadãos brasileiros.
Esta é uma discussão que também deve
merecer preocupação de nossa parte: onde buscar
fontes para financiar, do ponto de vista previdenciário
– discutindo, portanto, com racionalidade, a questão
fiscal – o aumento do salário mínimo e, com isso,
viabilizar a superação da linha de pobreza de um
número significativo de brasileiros.
Nesse sentido, além do aspecto positivo da
racionalidade da discussão do salário mínimo no
momento apropriado, gostaria de ressaltar um
segundo aspecto: a fonte de financiamento obtida a
partir da extinção das chamadas emendas individuais
de Parlamentares.
O que não é novidade, porque, na campanha de
1998 para a Presidência da República, o PPS, com o
candidato Ciro Gomes, defendeu a extinção das
emendas individuais, no momento em que o Governo
lançou um de seus pacotes de contenção de
despesas e de ajuste fiscal, o célebre ”pacote dos
51“.
Está-se chegando a isso agora. Há reações. O
PFL já reage na Câmara, exatamente pelos piores
malefícios que podem ser prestados por essas
emendas individuais, que significam clientelismo,
fisiologismo, reprodução das elites, financiamento de
campanha e – o mais grave do ponto de vista político
– dispersão e pulverização de recursos que poderiam
ser instrumentos geradores de emprego, renda e
crescimento econômico. Elas significam pulverização
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pura e simples, sem nenhuma racionalidade, com os
percalços do fisiologismo, do clientelismo, da
reprodução das elites e do financiamento de
campanha, mascarado, mas financiamento de
campanha.
E este Congresso pode aumentar o salário
mínimo, buscando fontes de financiamento, sem criar
problemas fiscais para a Previdência, se tiver a
coragem de paralisar essa sangria, completamente
desnecessária e sem nenhuma justificativa. É em
nome do PPS que vimos falar aqui da importância
desses dois aspectos: racionalidade na discussão do
salário mínimo e o fim das emendas individuais.
Por último, li no jornal da Câmara dos
Deputados que um Parlamentar nordestino disse que
o fim das cestas básicas era uma agressão à
dignidade do povo nordestino. Quero dizer que S. Exª
está falando por si e não pelo nordestino, porque a
cesta básica não confere dignidade a ninguém,
mesmo quando dada em emergências ou conjunturas
que sejam fruto de calamidade. A cesta básica é algo
que corresponde muito mais à esmola, que, segundo
Luiz Gonzaga, quando dada, vicia o cidadão e não lhe
dá dignidade. S. Exª, portanto, fala sozinho.
O fim da cesta básica é algo interessante de se
discutir, mas com alternativa, porque ela significa o
mínimo para a sobrevivência de algumas pessoas. E
a alternativa tem que ser apresentada no momento
da sua extinção.
Queria apenas trazer uma sugestão: que o
Governo extinguisse a cesta básica, cadastrando as
famílias e enviando o valor correspondente, em
termos monetários, pelo correio, para que as famílias
fizessem suas opções de compra, de consumo; que
as vinculasse, ao mesmo tempo, a trabalhos
comunitários ou a um programa de renda mínima
básico, como o Bolsa-Escola, para aquelas que têm
crianças em idade escolar. Isso talvez conferisse
muito mais dignidade aos nordestinos, que, repito,
não se sentem agredidos em nada. Para eles, a
agressão é exatamente a existência da cesta básica.
Aquilo de que eles precisam é dignidade, emprego e
renda.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Senador Iris
Rezende.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a preocupação
manifestada aqui pelo Senador Roberto Freire foi a
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mesma que nos levou, hoje, a alinhavar este pequeno
pronunciamento: a questão social em nosso País.
Em princípio, escrevi, Sr. Presidente, que a
definição do salário mínimo em R$180,00, resultado
do esforço conjunto do Congresso Nacional e do
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
sem dúvida, representa uma conquista importante
para o conjunto dos trabalhadores brasileiros. A
medida terá efeitos imediatos na economia e
certamente vai colaborar no processo de retomada do
crescimento, a partir do incremento da renda da
população. Estou certo de que, vigendo esse salário,
os supermercados e os shoppings estarão mais
cheios, e o povo, indiscutivelmente, em grande parte,
melhor alimentado.
No noticiário do início da tarde, tomamos
conhecimento da reação de um elevado número de
Parlamentares contra a decisão de extinção das
emendas pessoais – cujo montante chega a R$1,6
bilhão – para cobrir, junto à Previdência, o gasto que o
aumento do salário mínimo para R$180,00 vai
acarretar.
Não refuto uma observação sequer do Senador
Roberto Freire sobre as emendas pessoais. No
entanto, devo dizer que grande parte dessas
emendas tem trazido resultados principalmente para
as pequenas comunidades, que, muitas vezes, não
têm recursos para a construção de uma creche ou de
um sistema sanitário, para aquisição de veículos
usados para buscar estudantes na zona rural. São
essas emendas que vêm acudindo grande parte das
Prefeituras do País.
S. Exª tem razão. Quero que uma minoria
constitua as exceções que trazem o seu protesto –
que até eu endossaria –, porque não podemos
permitir que o Parlamentar apresente uma emenda
destinada a um Município, para dela tirar proveito
eleitoral. Estou muito à vontade para dizer isso, Sr.
Presidente, porque, durante os três ou quatro
primeiros anos nesta Casa, as minhas emendas se
destinavam aos 15 Municípios mais pobres do meu
Estado e, muitas vezes, eu me limitava,
simplesmente, a comunicar ao prefeito aquela
iniciativa pessoal.
De forma que quero manifestar a V. Exª e aos
Srs. Senadores que estou absolutamente de acordo
que se lance mão da nossa prerrogativa das
emendas pessoais para que se consolide o salário
mínimo de R$ 180,00.
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Mas, Sr. Presidente, as nossas preocupações
não ficam restritas a R$ 173,00 ou R$ 180,00, porque
não é um salário mínimo de R$ 180,00 que vai
solucionar os problemas sociais do nosso país.
Entendo que R$ 180,00 não são suficientes para uma
família, neste país, viver com dignidade.
O que nos preocupa são justamente aqueles
milhares de brasileiros que não têm salário, que estão
desempregados ou subempregados e que dependem
da ação imediata do governo para se verem livres do
drama da fome e da miséria.
Se, por um lado, festejamos o aumento de 20%
no valor do salário mínimo, por outro lado ficamos
extremamente preocupados com os cortes em gastos
sociais anunciados pelo governo no Orçamento de
2001. Ficamos em alerta porque são esses recursos
que garantem sobrevida àqueles que nada têm, que
nada possuem, que dependem, por exemplo, da
cesta básica para se alimentar.
Estou de acordo com as observações feitas pelo
respeitável colega Roberto Freire em relação à cesta
básica. Entretanto, vivemos em um cenário cruel, mas
real, em que milhares e milhares de famílias, já
desprovidas de força para o trabalho, não têm o que
comer, não têm onde morar.
A sociedade tem, por intermédio do poder
público, que assumir essas questões. Há anos era a
Sociedade São Vicente de Paula que distribuía
alimentos e remédios, prestando ajuda aos que mais
necessitam em centenas e centenas de municípios;
eram os clubes de serviço e as igrejas,
principalmente os espíritas, prestando ajuda àqueles
que realmente dela precisam. Mas em um
determinado momento, o poder público federal,
estadual e municipal entenderam que precisavam e
precisam assumir essa responsabilidade. É claro,
pois temos de sair dessa situação.
Sr. Presidente, vou tecer mais algumas
considerações.
Cerca de trinta e dois milhões de pessoas
defrontam-se diariamente com o problema da fome
no Brasil, número equivalente ao de toda a população
de um país como a Argentina. Os números
atualizados do IPEA apontam ainda a existência de
cerca de 21 milhões de brasileiros vivendo em estado
de indigência relativa. O percentual de pessoas que
passam fome em nosso país é muito superior ao
índice considerado tolerável pela Organização
Mundial de Saúde, que é de 3%.
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O Brasil continua sendo um dos países mais
injustos do mundo. Se tivesse um nível de
desigualdade parecido com a média mundial, nosso
país, com a renda per capita que possui, deveria ter
apenas 10% de pobres em sua população. A
realidade é bem outra: cerca de 30%.
Um estudo realizado pelo Banco Mundial
mostra que os brasileiros com idade entre 5 e 17 anos
representam 57% dos pobres de nosso país, embora
correspondam apenas a 41% da nossa população.
A pesquisa realizada pelo Fundo das Nações
Unidas para a Infância revela que o Brasil tem hoje
pelo menos 50 mil crianças e adolescentes pobres
que vivem e trabalham em depósitos de lixo a céu
aberto, os chamados lixões. É uma situação
dramática e inaceitável.
A desnutrição é considerada pelo Unicef uma
das piores conseqüências da pobreza. Ela é uma
”emergência silenciosa“, que ocorre e persiste
independentemente de guerras, de catástrofes ou de
períodos de extrema escassez de alimentos. Sua
persistência tem profundas e assustadoras
implicações para a criança, para a sociedade e para o
futuro da humanidade. A desnutrição atinge
principalmente
os
fetos
em
período
de
desenvolvimento, as crianças até os três anos de
idade e as mulheres, especificamente nos períodos
antes e durante a gravidez e enquanto estão
amamentando os seus filhos.
Crianças desnutridas freqüentemente sofrem a
perda de capacidades mentais preciosas, adoecem
constantemente e tornam-se muito mais propensas a
morrer de doenças comuns na infância. As que
sobrevivem podem crescer com incapacitações
físicas e mentais permanentes.
A desnutrição, Sr. Presidente, está envolvida em
mais de 50% dos casos de morte de crianças em todo
o mundo. Nos países em desenvolvimento a
desnutrição é um dos fatores responsáveis por mais
da metade dos quase 12 milhões de mortes anuais de
menores de 5 anos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil tem
condições de modificar esse cenário, construindo a
verdadeira justiça social, se colocarmos em prática
projetos criativos e eficientes, se garantirmos os
recursos sociais necessários, se fiscalizarmos
corretamente a sua aplicação evitando os desvios e a
corrupção e se quisermos realmente acabar com a
marginalidade.
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O que não é mais suportável é saber que, dos
cerca de 70 milhões de trabalhadores brasileiros, 37
milhões têm renda mensal inferior a R$408,00 e que
apenas 10% da população concentram 47% da renda
nacional. Em um país cuja economia produz
anualmente perto de US$1 trilhão em bens e serviços
e se posiciona como a oitava economia do mundo não
se admite a falta de uma política efetiva de combate à
exclusão social.
O país precisa investir mais na modernização
de nossa infra-estrutura global para podermos
ampliar o mercado interno e dinamizar a produção
agrícola e industrial.
Na agricultura, por exemplo, as possibilidades
brasileiras são simplesmente gigantescas, tão
grandes ou maiores do que as americanas. Na
indústria, temos todas as condições de aumentar
muito mais os ganhos de produtividade, a qualidade
dos nossos produtos, que já alcançam graus
elevados
de
competitividade
no
mercado
internacional, e dimensionar o nosso avanço
tecnológico.
A outra questão, Sr. Presidente, está ligada
diretamente ao conhecimento e ao progresso científico
e refere-se particularmente aos investimentos
urgentes que precisam ser feitos em ciência,
tecnologia e educação, que serão as determinantes
mais importantes no século XXI. Lamentavelmente, o
Brasil investe pouco nas três áreas e essa política
precisa ser revista.
Para termos uma idéia do esforço que
necessitamos fazer para superar as deficiências
nesses três pontos, basta lembrar que investimos
apenas R$565,00 anualmente por aluno matriculado
da primeira à oitava séries do primeiro grau nas
escolas públicas. Assim, em termos globais, o total de
todo dinheiro disponível para a educação não
ultrapassa 4,8% do Produto Interno Bruto. Por sua
vez, em relação à ciência e à tecnologia, o quadro é
ainda mais preocupante porque só gastamos 1,2% do
nosso PIB, ao mesmo tempo em que a Europa e os
Estados Unidos gastam 3%.
Sr. Presidente, temos que começar a escrever
um novo capítulo de nossa história. Precisamos estar
prontos para realizarmos, em médio prazo, o nosso
grande sonho e o nosso grande projeto de ser uma
Nação de primeira linha na América e no resto do
mundo.
Sabemos perfeitamente que realizar esse
projeto é um gigantesco desafio, mas o povo
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brasileiro é portador de uma capacidade
impressionante para superar as adversidades e de
uma criatividade sem limites. Nenhum outro povo
consegue se igualar a nós nesses campos, e esse
capital é extremamente valioso no mundo em que
vivemos.
A economia globalizada exige enormes
sacrifícios da sociedade e dos sistemas econômicos.
Nesta economia instável e geradora de crises,
inegavelmente a criatividade de um povo aparece
como um grande capital. Se o Governo quiser utilizar
esse potencial criativo de nossa gente, com certeza
vamos superar as dificuldades da era presente e
construir uma Nação próspera e, sobretudo, justa.
Para empreendermos essa jornada, torna-se
imprescindível resgatar no Orçamento os recursos
sociais necessários para combater a miséria e
devolver a dignidade a milhares de brasileiros.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso é
homem sensível para com as questões do povo mais
pobre, tem-se empenhado para diminuir as nossas
desigualdades e certamente haverá de rever essas
decisões de cortes nos gastos sociais que nada
servem ao País.
Ao invés de se mirar nos gráficos e nas
pranchetas dos acadêmicos de plantão, o Presidente
da República certamente vai preferir se influenciar
pela realidade que vem das ruas e dos campos de um
País que ainda tem uma enorme dívida social para
ser resgatada.
Para isso, torna-se imprescindível manter os
gastos sociais orçamentários, compreendendo-se
que esses recursos representam, na verdade, um
investimento na vida e no bem-estar de nosso povo.
Se encontramos fontes para garantir um salário
mínimo de R$180, naturalmente vamos encontrar
fontes para garantir as dotações orçamentárias
necessárias à política social que o Governo vem
desenvolvendo em nosso País.
O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – Senador
Iris Rezende, V. Exª me concede um aparte?
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com
muita honra, concedo um aparte ao nosso grande
Senador Carlos Bezerra, digno representante do
Estado de Mato Grosso.
O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – Senador
Iris Rezende, estou acompanhando com atenção o
pronunciamento de V. Exª, principalmente quando
fala das emendas para atender aos municípios
brasileiros e na questão da subnutrição no Brasil. A
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FAO diz que o Brasil precisa de cem milhões de
toneladas de grãos para alimentar a nossa
população. Estamos patinando nos oitenta milhões
de toneladas e vendemos a metade dessa produção.
Por aí V. Exª pode imaginar quanta gente está
passando fome no Brasil. Mas o ponto principal que
quero destacar é a questão do atendimento aos
municípios com verbas federais. Esse é um dos
processos nefastos deste País. Essa centralização
dos recursos em Brasília tem que acabar. Estamos
falhando com a Nação, com o País. Quando digo nós,
refiro-me a quase todos os partidos, inclusive o nosso
Partido, o nosso querido PMDB. Este é um dos
maiores problemas do Brasil: a centralização de
recursos. Trata-se de um país de dimensão
continental, cujos municípios contam recursos do
Governo Federal, sessenta por cento E os municípios
ficam de ”pires na mão“, passando toda a espécie de
privação e necessidade.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – São
65%.
O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – São 65%,
ajudou-me o Senador Gilberto Mestrinho. Falou-se há
pouco em reforma tributária. Fiquei até animado:
vamos discutir alguma coisa séria neste País, porque
considero que esse é o maior e o mais sério problema
do Brasil. Os municípios não estariam nessa penúria
se a situação fosse diferente, se eles recebessem um
volume maior de recursos. Falou-se na tal reforma
tributária, mas ela virou uma piada. Fizeram um pacto:
a União, os Estados e os Municípios ficam com o que
têm; não vamos tirar nada de ninguém. Nossa
reforma tributária virou piada e, mesmo assim, está
engavetada. Então, o Presidente Fernando Henrique,
que é sociólogo, que se apresenta ao mundo como
homem moderno – já está na reta final do seu
Governo – está devendo isso ao Brasil. E nós
estamos, a grande maioria, a usar esse paternalismo
para sobrevivência política, e não queremos mudar,
não queremos reformar. No entanto, ainda haverá
alguém neste País que vai pensar diferente, e este
País vai mudar, com certeza, e vai caminhar para
frente. Vamos conseguir descentralizar as ações,
acabar com essa vergonha, pois esse é o maior mal
do Brasil. Países do mundo, pequeníssimos, como a
Suécia, a Suíça, a Itália, têm seus recursos
descentralizados. O Brasil é o único País do mundo
que centraliza tudo. Tem problemas sociais de toda a
espécie, com trinta milhões de brasileiros vivendo em
miséria absoluta, como afirmou V. Exª. Isso nos causa
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indignação, causa-nos espanto. No entanto, estamos
assistindo a tudo isso de camarote, sem fazer as
mudanças necessárias. Quero parabenizá-lo por
levantar questão tão importante na tarde de hoje,
dessa tribuna. Manifesto a minha solidariedade a um
recurso de V. Exª. Quero ainda protestar por essa
brutal centralização existente no Brasil. Muito
obrigado, Senador Iris Rezende.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Muito
obrigado, Senador Carlos Bezerra, pelo aparte.
Permita-me incluí-lo no nosso pronunciamento, o que
fará com que ele se torne um motivo maior para a
apreciação daqueles que têm sobre os ombros a
responsabilidade de decisão neste País.
Concluindo, Sr. Presidente, Senador Carlos
Bezerra, não faz muito tempo, desta tribuna, eu falava
a respeito da propalada reforma tributária, chamando
a atenção do Congresso Nacional porque se estava
criando muita expectativa em torno dessa reforma.
Assim aconteceu em relação à convocação da
Assembléia Nacional Constituinte, porque o povo
brasileiro, àquela época, pensava que, aprovada a
nova Constituição, ninguém precisaria trabalhar mais.
E foi uma decepção.
Vem-se falando em reforma tributária e tenho
advertido que o Governo Federal, os governos
estaduais e também os governos municipais estão
pensando em arrumar a sua vida com essa reforma.
Estou de acordo com V. Exª: a legislação tributária
vigente no País é, em grande parte, resquício do
arbítrio, quando os ditadores faziam com que os
governadores e os prefeitos viessem comer em suas
mãos, buscando migalhas para que pudessem
sobreviver e ninguém reagia. Nem um governador ou
um prefeito, neste País, reagia àquele estado de
coisas. E isso fica.
Também estou de acordo com V. Exª em relação
a outro ponto: temos que mudar, temos que
estabelecer uma reforma tributária que dê condições
ao Governo Federal, aos governos estaduais e aos
municipais para que cada um assuma as suas
responsabilidades, não as jogando nas costas dos
outros. É necessário que se solucionem os problemas
que afligem o nosso povo. Não podemos, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ficarmos aqui,
Deputados e Senadores, de porta em porta de
Ministério, buscando migalhas para que os prefeitos
possam resolver os mínimos problemas. Hoje, o
grande Senador, o grande Deputado não é aquele
que apresenta o melhor projeto, não é aquele que
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estuda com mais profundidade os seus pareceres,
mas é aquele que consegue o maior volume de
recursos para os Municípios do seu Estado. Ai
daquele que não conseguir algum recurso, porque,
na época da eleição, não será nem recebido pelo
povo!
Temos que acabar com isso, temos que
estabelecer a dignidade dos prefeitos, dos
governadores, do Presidente da República.
Precisamos ter coragem cívica e votar uma reforma
tributária que dê solução, de uma vez por todas, aos
problemas que afligem os Poderes Públicos deste
País e, conseqüentemente, a sociedade brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Iris Rezende,
o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Mesa
assegura aos Srs. Senadores inscritos para
comunicações inadiáveis o uso da palavra após a
Ordem do Dia, em virtude do adiantado da hora.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 593, DE 2000
Nos termos do art. 397, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro a convocação de Sua Excelência o
Senhor Ministro do Desenvolvimento Agrário Raul
Belens Jungmann Pinto, a fim de que, perante o
Plenário, preste informações sobre as providências
tomadas pelo ministério sobre os graves conflitos
agrários no Brasil.
Justificação
A violência contra trabalhadores rurais, que
participam da luta pela reforma agrária, aumentou
neste ano se comparado com o ano anterior. Até
agora já foram assassinados 12 trabalhadores rurais
ligados ao MST.
A intensificação dos conflitos e as recentes
mortes indicam a ineficiência das politicas agrária e
agrícola do governo federal, bem como a impunidade
quando se trata de assassinos e torturadores de
trabalhadores rurais.
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No Paraná, que pode ser considerado como
caso exemplar da intensificação desses conflitos, no
último dia 21 de novembro mais um trabalhador rural
foi assassinado, Sebastião Maia, executado em
Querência do Norte. A onda de violência, com
despejos arbitrários, prisões e espancamentos de
trabalhadores e suas lideranças é constante.
Desde 1995 já foram registrados no Paraná 16
assassinatos de trabalhadores rurais, 31 tentativas
de assassinatos, 7 torturados, 322 feridos e 470
presos em 130 ações de despejo.
Diversas entidades que defendem os direitos
humanos e a reforma agrária têm denunciado a ação
do governador Jaime Lerner e do Incra, que segundo
afirmam, tem emperrado e protelado a reforma
agrária no Paraná.
Neste ano também aumentou o número de
prisões contra trabalhadores rurais sem terra. Até o
mês de setembro foram presos 258 trabalhadores,
sendo que sete ainda se encontram presos (seis em
São Paulo e um no Paraná). Os motivos alegados para
as prisões são ocupação de terra e protestos em
rodovias.
Esses fatos demonstram a gravidade do
problema e a necessária e urgente intervenção do
Ministério do Desenvolvimento Agrário, para agilizar
os procedimentos para a reforma agrária como
principal medida para atenuar os conflitos agrários no
Brasil.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2000. –
Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
requerimento lido será publicado e incluído em
Ordem do Dia oportunamente, de acordo com o
Regimento Interno.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, em exercício,
Senador Carlos Patrocínio.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 255, de 2000
Dá nova redação ao art. 6º e
acrescenta os arts. 10-A e 10-B à Lei nº
9.469, de 10 de julho de 1997, para, nos
termos dos §§ 3º e 4º do art. 100 da
Constituição Federal, com a redação da
Emenda Constitucional nº 30, de 2000,
conceituar as obrigações de pequeno

NOVEMBRO 2000

valor e disciplinar o pagamento de
obrigações de pequeno valor e do
credito de natureza alimentícia devido
pela Fazenda Pública em virtude de
sentença judiciária transitada em julgado
– precatório.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º Os pagamentos devidos pela
Fazenda Pública federal, estadual ou
municipal e pelas autarquias e fundações
públicas em virtude de sentença judiciária
transitada em julgado, far-se-ão:
I – dos créditos em geral:
a)
de
pequeno
valor,
assim
considerados aqueles de valor individual de
até R$5.181,00 (cinco mil, cento e oitenta e
um reais), em até 60 (sessenta) dias da
citação no processo de execução, devendo
depositar em juízo o valor, na hipótese de
embargos; ou
b)
exclusivamente
na
ordem
cronológica
da
apresentação
dos
precatórios judiciários e à conta do
respectivo crédito proibida a designação de
casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais
abertos para este fim, devendo ser pago até
o final do exercício seguinte, se apresentado
até lº de julho.
II – dos créditos de natureza
alimentícia:
a)
de
pequeno
valor,
assim
considerados aqueles de valor individual de
até R$5.181.00 (cinco mil, cento e oitenta e
um reais), em até 60 (sessenta) dias da
citação no processo de execução, devendo
depositar em juízo o valor, na hipótese de
embargos; e
b) de valor individual de mais de
R$5.181,00 (cinco mil, cento e oitenta e um
reais), até esse limite será pago na forma da
alínea anterior e o excedente será quitado
em até 180 (cento e oitenta) dias do
recebimento da citação no processo de
execução, à conta da rubrica orçamentária
própria, ou mediante crédito orçamentário
adicional, se necessário, obedecida a ordem
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cronológica dos requisitórios judiciais dessa
mesma natureza.
§ 1º Na hipótese de preterimento do
direito de precedência em face da ordem
cronológica da apresentação do precatório
ou ordem judicial de pagamento, dentro de
cada hipótese prevista neste artigo, o juiz, a
requerimento
da
parte
interessada,
determinará o seqüestro da quantia
necessária à satisfação do débito.
§ 2º Consideram-se créditos de
natureza alimentar os decorrentes da
relação de trabalho ou emprego, de
benefícios previdenciários e de indenização
por morte ou invalidez, fundadas na
responsabilidade civil, em virtude de
sentença transitada em julgado." (NR)
Art. 2º Acrescenta os seguintes arts. 10-A e
l0-B à Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997:
“Art. 10-A. Os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, no âmbito de suas
competências, disciplinarão, mediante lei, o
conceito de condenação de pequeno valor
de que trata o art. 6º desta lei, observados
os seguintes pisos:
I – no caso dos Estados e do Distrito
Federal, R$2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais); e
II – no caso dos municípios:
a) com mais de 1.000.000 de
habitantes, R$2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais);
b) com mais de 200.000 até 1.000.000
de habitantes, R$1.200,00 (mil e duzentos
reais);
c) de mais de 50.000 até 200.000
habitantes, R$1.000,00 (um mil reais);
d) de mais de 10.000 até 50.000
habitantes, R$800,00 (oitocentos reais); e
e) até 10.000 habitantes, R$500,00
(quinhentos reais).
Art. 10-B. Os valores expressos nesta lei
serão atualizados anualmente, em 1º de janeiro,
pela variação acumulada do Índice de Preços ao
Consumidor Ampliado (IPCA), apurado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) ou, na hipótese de sua extinção, outro que
o venha substituir."
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Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente projeto de lei visa precipuamente
adaptar a regulação do procedimento dos precatórios
judiciais à nova redação dada ao art. 100 da
Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº
30, de 2000.
A citada emenda constitucional contempla os
seguintes §§ 3º e 4º no texto do art. 100:
“§ 3º O disposto no caput deste artigo,
relativamente à expedição de precatórios,
não se aplica aos pagamentos de
obrigações definidas em lei como de
pequeno valor que a Fazenda Federal,
Estadual, Distrital ou Municipal deva fazer
em virtude de sentença judicial transitada
em julgado.
§ 4º A lei poderá fixar valores distintos
para o fim previsto no § 3º deste artigo,
segundo as diferentes capacidades das
entidades de direito público."
A própria lei que se pretende alterar, fornece
a base de cálculo para se chegar ao que seja
causa de pequeno valor. Adotamos como base de
cálculo aquela em que é permitida a transação ou
acordo judicial para pôr fim à ação respectiva pelo
Advogado-Geral da União ou dirigentes máximos
das autarquias, das fundações e das empresas
públicas federais, ou seja, R$50.000,00 (cinqüenta
mil reais). Como esse limite se refere à causa, é
preciso considerar que as ações respectivas
podem reunir vários autores, sendo que os
tribunais regionais federais pátrios, em sua maioria,
admite um máximo de 10 autores por processo,
razão pela qual pode-se adotar como parâmetro
10% daquele montante para a definição do que
seja causa de pequeno valor. Outro parâmetro
considerado é o art. 128 da Lei nº 8.213, de 1991,
que fixa o teto de obrigações do INSS isentas do
rito do precatório, sendo do seguinte teor o
dispositivo, com a redação que lhe deu a Lei nº
9.032/95: “Art. 128. As demandas judiciais que
tiverem por objeto as questões reguladas nesta lei
e cujo valor da execução, por autor, não for
superior a R$4.988,57 (quatro mil, novecentos e
oitenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos),
serão isentas de pagamento de custas e quitadas
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imediatamente, não se lhes aplicando o disposto
nos arts. 730 e 731 do Código de Processo Civil”.
Considerando, por fim, que o Senado aprovou o
PLC nº 39, de 2000, atualizando esse último valor
e fixando-o em R$5.181,00 (cinco mil, cento e
oitenta e um reais), a proposição adota este
mesmo valor, considerado individualmente (por
autor).
Assim, propõe-se a inserção do conceito legal
de obrigação (crédito) de pequeno valor inserido na
Constituição Federal pela redação do § 3º do art. 100
dada pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000.
Propõe-se, ainda, dar tratamento diferenciado
ao pagamento dos créditos de natureza alimentar,
mediante a adoção de critério mais célere para sua
quitação, dispensando do precatório judicial aqueles
de pequeno valor e estabelecendo prazo de 180 dias
para a quitação do que exceder daquele valor,
devendo o pagamento ser efetuado à conta dos
recursos da rubrica própria destinada ao pagamento
de decisões judiciais, que deverá ser reforçada por
meio de crédito suplementar, se necessário.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a
despeito de votos vencidos, se firmou no sentido de
que mesmo os créditos de natureza alimentar tenham
que se submeter ao procedimento dos precatórios
judiciais.
Não obstante a ressalva que fazemos de nosso
pessoal entendimento, tendo em vista que o caput do
art. 100 da Constituição Federal se inicia,
exatamente, estabelecendo exceção à regra do
dispositivo para os créditos de natureza alimentar,
entendemos que a decisão da Corte Constitucional
há de ser prestigiada. Todavia, a nova ordem
constitucional abre espaço fértil ao adequado
tratamento do crédito de pequeno valor e daquele de
natureza alimentar.
Com efeito, é preciso estabelecer arcabouço
normativo infraconstitucional que compatibilize as
normas constitucionais relativas ao pagamento de
sentenças judiciais de natureza alimentar, transitadas
em julgado, tendo em vista a urgência de que se
revestem, com aquelas que regulam o direito
financeiro e orçamentário, que exige a previsão
orçamentária autorizativa do gasto público.
A alternativa proposta, partindo da exceção
prevista constitucionalmente, assegura o pagamento
imediato (em até 60 dias) do crédito de natureza
alimentar de pequena monta e o do excedente em até
cento e oitenta dias, por meio de dotação
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orçamentária própria, que poderá ser suplementada
mediante crédito adicional, caso necessário,
assegurando os meios necessários à subsistência do
credor alimentício.
Estabelece, outrossim, em respeito às suas
autonomias e autorizado pelo transcrito § 4º do art.
100, que os estados e os municípios, no âmbito de
suas
respectivas
competências
legislativas,
disciplinarão o conceito de condenação de pequeno
valor, observado o piso de: R$2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), para os estados e municípios com
mais de 1.000.000 de habitantes; R$1.200,00 (mil e
duzentos reais), para municípios com mais de
200.000 até 1.000.000 de habitantes; R$1.000,00
(um mil reais) para municípios com mais de 50.000
até 200.000 habitantes; R$800,00 (oitocentos reais)
para municípios com mais de 10.000 até 50.000
habitantes; e RS500,00 (quinhentos reais) para
municípios com até 10.000 habitantes.
Esta gradação é imperativo da diversidade das
realidades encontradas nos municípios brasileiros. A
fixação de um valor absoluto, aplicável a todos os
municípios, poderia resultar em valores extremos,
seja inferior ou superior, inviabilizando a aplicação da
lei. Por outro lado, deixar de fixar o piso poderá
implicar falta de regulamentação dos entes federados
ou a sua fixação em valores irrisórios.
Cumpre-nos o dever de frisar o nosso
entendimento de que a edição dessa lei federal é
condição para que os precatórios judiciais possam
ser parcelados em até 10 anos – demanda específica
de estados e municípios – nos termos do disposto no
art. 78 do ADCT, já que depende de lei federal a
definição do que venha a ser obrigação de pequeno
valor.
Essas as razões que me levam a apresentar a
presente proposição que, espero, merecerá o apoio
dos nobres pares.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2000. –
Senador Paulo Hartung.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
....................................................................................
LEI Nº 9.469, DE 10 DE JULHO DE 1997
Regulamenta o disposto no inciso
VI do art. 4º da Lei Complementar nº 73,
de 10 de fevereiro de 1993; dispõe sobre
a intervenção da União nas causas em
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O art. 100 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:

de verba necessária ao pagamento de seus
débitos oriundos de sentenças transitadas
em julgado, constantes de precatórios
judiciários, apresentados ate 1º de julho,
fazendo-se o pagamento até o final do
exercício seguinte, quando terão seus
valores atualizados monetariamente.”(NR)
“§ 1º-A Os débitos de natureza
alimentícia
compreendem
aqueles
decorrentes de salários, vencimentos,
proventos,
pensões
e
suas
complementações,
beneficios
previdenciários e indenizações por morte ou
invalidez, fundadas na responsabilidade
civil, em virtude de sentença transitada em
julgado.” (AC)* ................................................
“§ 2º As dotações orçamentárias e os
créditos
abertos
serão
consignados
diretamente ao Poder Judiciário, cabendo
ao Presidente do Tribunal que proferir a
decisão
exeqüenda
determinar
o
pagamento segundo as possibilidades do
depósito, e autorizar, a requerimento do
credor, e exclusivamente para o caso de
preterimento de seu direito de precedência,
o seqüestro da quantia necessária à
satisfação do débito.”(NR)
“§ 3º O disposto no caput deste artigo,
relativamente a expedição de precatórios,
não se aplica aos pagamentos de
obrigações definidas em lei como de
pequeno valor que a Fazenda Federal,
Estadual, Distrital ou Municipal deva fazer
em virtude de sentença judicial transitada
em julgado.”(NR)
“§ 4º A lei poderá fixar valores distintos
para o fim previsto no § 3º deste artigo,
segundo as diferentes capacidades das
entidades de direito público.” (AC)
“§ 5º O Presidente do Tribunal
competente que, por ato comissivo ou
omissivo, retardar ou tentar frustrar a
liquidação regular de precatório incorrerá
em crime de responsabilidade.” (AC)

“Art. 100. .............................................”
“§ 1º É obrigatória a inclusão, no
orçamento das entidades de direito público,

Art. 2º É acrescido, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, o art. 78, com a
seguinte redação:

que figurarem, como autores ou réus,
entes da administração indireta; regula
os pagamentos devidos pela Fazenda
Pública em virtude de sentença
judiciária; revoga a Lei nº 8.197, de 27 de
junho de 1991, e a Lei nº 9.081, de 19 de
julho de 1995, e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República
adotou a Medida Provisória nº1.561-6, de 1997, que
o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 6º Os pagamentos devidos pela Fazenda
Pública federal, estadual ou municipal e pelas
autarquias e fundações públicas, em virtude de
sentença judiciária, far-se-ão, exclusivamente, na
ordem cronológica da apresentação dos precatórios
judiciários e à conta do respectivo crédito.
....................................................................................
Art. 10. Aplica-se às autarquias e fundações
públicas o disposto nos arts. 188 e 475, caput, e no
seu inciso II, do Código de Processo Civil.
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30,
DE 13 DE SETEMBRO DE 2000
Altera a redação do art. 100 da
Constituição Federal e acrescenta o art.
78
no
Ato
das
Disposições
Constitucionais Transitórias, referente ao
pagamento de precatórios judiciários.
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“Art. 78. Ressalvados os créditos
definidos em lei como de pequeno valor, os
de natureza alimentícia, os de que trata o
art. 33 deste Ato das Disposições
Constitucionais
Transitórias
e
suas
complementações e os que já tiverem os
seus respectivos recursos liberados ou
depositados em juízo, os precatórios
pendentes na data de promulgação desta
Emenda e os que decorram de ações
iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de
1999 serão liquidados pelo seu valor real,
em moeda corrente, acrescido de juros
legais, em prestações anuais, iguais e
sucessivas, no prazo máximo de dez anos,
permitida a cessão dos créditos.” (AC)
“§ 1º É permitida a decomposição de
parcelas, a critério do credor.” (AC)
“§ 2º As prestações anuais a que se
refere o caput deste artigo terão, se não
liquidadas até o final do exercício a que se
referem, poder liberatório do pagamento de
tributos da entidade devedora.” (AC)
“§ 3º O prazo referido no caput deste
artigo fica reduzido para dois anos, nos
casos de precatórios judiciais originários de
desapropriação de imóvel residencial do
credor, desde que comprovadamente único
à época da imissão na posse.” (AC)
“§
4º
Presidente
do
Tribunal
competente deverá, vencido o prazo ou em
caso de omissão no orçamento, ou
preterição ao direito de precedência, a
requerimento do credor, requisitar ou
determinar o seqüestro de recursos
financeiros
da
entidade
executada,
suficientes à satisfação da prestação.” (AC)
Art. 3º Esta emenda constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
* AC = Acréscimo

Brasília, 13 de setembro de 2000. – Mesa da
Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal.
Deputado Michel Temer – Senador Antonio
Carlos Magalhães, Presidente
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Deputado Heráclito Fortes – Senador Geraldo
Melo, 1º Vice-Presidente
Deputado Severino Cavalcanti – Senador
Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente
Deputado Ubiratan Aguiar – Senador Ronaldo
Cunha Lima, 1º Secretário
Deputado Nelson Trad – Senador Carlos
Patrocínio, 2º Secretário
Deputado Jaques Wagner – Senador Nabor
Júnior
....................................................................................
LEI Nº 9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre o valor do salário
mínimo, altera dispositivos das Leis nº
8.212 e nº 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, e dá outras providências.
O Presidente da Repúlica faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
....................................................................................
Art. 128. As demandas judiciais que tiverem por
objeto as questões reguladas nesta lei e cujo valor da
execução, por autor, não for superior a R$4.988,57
(quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e
cinqüenta e sete centavos), serão isentas de
pagamento de custas e quitadas imediatamente, não
se lhes aplicando o disposto nos arts. 730 e 731 do
Código de Processo Civil.
....................................................................................
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência social e dá
outras providências.
O Presidente da Repúlica, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
....................................................................................
Art. 128. As demandas judiciais que tiverem por
objeto das questões reguladas nesta lei, de valor, não
superior a Cr$1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros)
obedecerão ao rito sumaríssimo e serão isentas de
pagamento de custas e liquidades imediatamente,
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não se lhes aplicando o disposto nos arts. 730 e 731
do Código de Processo Civil.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 256, DE 2000–COMPLEMENTAR
Altera a composição do Conselho a
que refere a Lei Complementar nº 67, de
13 de junho de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Dê-se ao inciso II do art. 1º da Lei
Complementar nº 67, de 13 de junho de 1991, a
seguinte redação:
II – um representante de cada um dos seguintes
Ministérios:
a) da Educação;
b) da Saúde;
c) da Economia, Fazenda e Planejamento;
d) da Agricultura;
e) da Integração Nacional;
f) do Desenvolvimento Agrário.
Art. 2º Acrescente-se ao art. 1º da Lei
Complementar nº 67, de 13 de junho de 1991, o
seguinte inciso:
“IX – um representante dos municípios
situados na área de atuação da Sudam;”
Art. 3º Acrescente-se ao art. 1º da Lei
Complementar nº 67, de 13 de junho de 1991, o
seguinte parágrafo, renumerando-se os demais:
“§ 4º O representante dos Municípios a
que se refere o inciso IX será indicado por
entidade que congregue a maioria das
Associações Estaduais de Municípios e
Federações Estaduais de Municípios dos
Estados situados na área de atuação da
Sudam.”
Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
O inciso II cita ministérios que foram extintos já
há algum tempo e outros que foram desmembrados.
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O art. 1º desta lei complementar visa corrigir estes
erros causados pelas sucessivas mudanças no
organograma do Poder Executivo.
Os arts. 2º e 3º visam corrigir erros mais graves,
que deveriam já haverem sidos modificados de
maneira a garantir a todos os poderes abrangidos
pela atuação da Sudam o seu direito de opinião.
Não é compreensível como um órgão da
importância e dimensão como a Sudam não tenha em
seu Conselho Deliberativo um representante dos
Municípios abrangidos por sua intendência.
São para os Municípios que são direcionados a
maioria das ações daquele órgão, e é dos Municípios
o interesse maior em decidir como essas ações serão
pautadas.
Neste sentido apresento o projeto de lei
complementar em tela para corrigir este fato e dar aos
interessados maiores oportunidades de opinar sobre
as decisões que ocorrerão, diretamente, no sentido
da melhoria da qualidade de vida de seus habitantes.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2000. –
Senador Mozarildo Cavalcanti.
LEGISLAÇÃO CITADA
LCP – 000066 de 12-6-91
LEI COMPLEMENTAR Nº 67
DE 13 DE JUNHO DE 1991
Dispõe sobre a composição do
Conselho
Deliberativo
da
Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia (SUDAM).
O Presidente da República faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei complementar:
Art. 1º O Conselho Deliberativo da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
(SUDAM), autarquia federal instituída pela Lei nº
5.173, de 27 de outubro de 1966, passa a ter a
seguinte composição:
I – representantes dos Governos dos Estados
situados na área de atuação da Sudam;
II – um representante de cada um dos seguintes
Ministérios:
a) da Educação;
b) da Saúde;
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c) da Economia, Fazenda e Planejamento;
d) da Agricultura e Reforma Agrária;
e) da Infra-Estrutura;
f) da Ação Social.
III – o Secretário do Desenvolvimento Regional
da Presidência da República;
IV – um representante da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
V – o Superintendente da Sudam;
VI – um representante das classes produtoras;
VII – um representante das classes
trabalhadoras;
VIII – o Presidente do Banco da Amazônia S.A.
(Basa).
1º O representante das classes produtoras e
seu respectivo suplente serão indicados, em lista
tríplice, pelas Confederações Nacionais da Indústria,
do Comércio e da Agricultura.
2º O representante das classes trabalhadoras e
seu respectivo suplente serão indicados, em lista
tríplice, pelas Confederações Nacionais dos
Trabalhadores na Indústria, no Comércio e na
Agricultura.
3º Os representantes das classes produtoras e
trabalhadoras e seus respectivos suplentes terão
mandato de um ano e serão designados pelo
Secretário do Desenvolvimento Regional, por
indicação
das
respectivas
confederações,
escolhidos, mediante sistema de rodízio, dentre
filiados às federações das categorias sediadas na
área de atuação da Sudam.
4º Presidente da República poderá designar
membros eventuais, conforme a natureza da matéria
a ser apreciada pelo conselho.
Art. 2º Todos os conselheiros ou seus
representantes terão direito de voto.
Art. 3º A Presidência do Conselho será exercida
pelo Secretário do Desenvolvimento Regional.
Art. 4º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasilia, 13 de junho de 1991; 170º da
Independência e 103º da República. – FERNANDO
COLLOR, Jarbas Passarinho.
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(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os
projetos lidos serão publicados e remetidos à
Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência comunica ao Plenário que, por erro de
impressão, consta do item nº 3 da Ordem do Dia da
presente sessão o nome do Sr. Sebastião de Oliveira
Castro Filho para exercer o cargo de Desembargador
do Tribunal de Justiça, quando, na verdade, é para
compor o Superior Tribunal de Justiça, na vaga de
Desembargador.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Passa-se à
Item 1
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 591
DE 1999-COMPLEMENTAR
(Votação nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 591, de
1999-Complementar, de autoria do Senador
Freitas Neto, que altera a composição do
Conselho a que se refere a Lei
Complementar nº 66, de 17 de junho de
1991 (Conselho Deliberativo da Sudene),
tendo
Parecer sob nº 1.066, de 2000, da
Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator Senador Edison Lobão,
favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta.
Durante o prazo regimental de cinco dias úteis
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à
proposição.
Passa-se à discussão em conjunto do projeto e
das emendas, em turno único.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Presidente, peço a palavra, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão,
para discutir.
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O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para
discutir.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
vem ao plenário desta Casa projeto de lei
complementar de autoria do Senador Freitas Neto,
da representação do Piauí, meu querido Estado,
com o objetivo de incluir, no Conselho Deliberativo
da SUDENE, um membro representante dos
municípios, seja representante de associações
estaduais, seja representante das federações e
municípios nos Estados, evidentemente na área da
abrangência da atuação da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste.
O tema, Sr. Presidente, é muito conhecido por V.
Exª, Governador de Estado nordestino que foi –
brilhante, aliás. Tendo eu, também, sido Governador
de Estado e participado das reuniões do Conselho
Deliberativo da SUDENE, quero dar um depoimento,
não direi histórico porque conhecido, que presenciei
pessoalmente.
Conversava
o
ex-Presidente
Juscelino
Kubitschek, certa feita com o Dr. José Cândido
Pessoa, que fora diretor do DNOCS, no curso do seu
governo, para narrar que, ao ver, no interior de
Pernambuco, uma multidão de famintos e de vítimas
da seca, decidira criar um órgão exclusivamente
nordestino que se ocupasse de minimizar aqueles
problemas terríveis que até hoje assolam a região.
Em verdade, a bem dizer, foi um órgão que teve a
maior utilidade, mas que teve os seus altos e baixos –
andou, virou, mexeu, melhorou, piorou -, mas por
todos nós deve ser preservado no interesse da região.
É bem verdade que, num primeiro passo, Minas
Gerais, na área de Montes Claros, do chamado
polígono das secas, passou a fazer parte da
SUDENE e, mais recentemente, áreas de Minas
Gerais e do Espírito Santo também foram incluídas.
Entretanto, esse Órgão que devemos prestigiar,
sem dúvida alguma, mudou a composição do seu
Conselho. E, numa dessas ocasiões, era
Superintendente o hoje Vice-Governador do
Maranhão, Dr. José Reinaldo Tavares, que resolveu
aumentar o número de representantes do Conselho
Deliberativo da SUDENE. E eu, que era assíduo às
reuniões, lá estava, religiosamente, às últimas
sextas-feiras do mês, às 9 horas, para discutir os
problemas do Piauí. Tive a surpresa de, em
determinado momento, verificar que, na expansão
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promovida pelo então Superintendente José
Reinaldo Tavares, participaram, não apenas os
Governadores, mas, os representantes de
ministérios e de confederações de trabalhadores,
por exemplo, a Confederação Nacional dos
Trabalhadores da Agricultura e a Confederação
Nacional da Agricultura – de empregados e
empregadores, vamos dizer assim. E, em dado
momento, numa discussão, houve um pedido de
vista com relação a projeto do Piauí, mais
precisamente do Município de Canto do Buriti.
Nesse exato momento, um dos representantes
pediu vista, concedida automaticamente. Um mês
depois, o projeto voltou e deveria ser colocado em
votação, mas pediu-se nova vista. E o Presidente,
que era um Ministro de Estado, resolveu
concedê-la, arrepiando o Regimento, com o
consentimento de todo o Plenário, exceto dos
Governadores. Após esse fato, o Governador da
Bahia resolveu retirar-se do plenário e não mais
voltar. E ficou uma situação difícil, em que os
Governadores
foram
vencidos
pelos
representantes.
Assim, num primeiro momento, estranhei
demais o aumento da representação, mas o destino
quis que fosse assim. E tendo eu sido, no passado,
como sou hoje, Parlamentar, estava acostumado às
vitórias e às derrotas no campo eleitoral ou no
campo parlamentar e acabei entendendo que,
afinal, o aumento da representação tinha uma
vantagem: trazia uma maior participação, uma
maior democratização do Órgão. E terminei por
aceitar aquela contingência.
Agora, em boa hora, o Senador Freitas Neto
propõe a participação dos municípios, que são a
célula mãe, a célula mater de toda a estrutura da
federação brasileira. S. Exª, na justificação, questiona
porque excluir tão importante instituição do processo
de deliberação de fatos que dizem respeito à região.
Tem S. Exª toda a razão.
Por isso, venho aqui como Senador, e, mais
tarde, oferecerei o voto do Partido como sugestão aos
meus colegas de Bancada, para dizer que – apesar
de tê-lo compreendido posteriormente – entendo ser
uma medida democrática a participação dos
municípios nas decisões do Conselho Deliberativo da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.
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Agora, é necessário que todos nós, representantes
dos Estados, participantes da SUDENE, estejamos
sempre dispostos a ajudá-la, nunca a esvaziá-la. Às
vezes, tenho assistido políticos e, em certos casos,
governadores, combatendo a SUDENE, o que não é,
absolutamente, uma boa política para o nosso tão
sofrido Nordeste.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Hugo
Napoleão, o Sr. Geraldo Melo, 1º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência que é ocupada pelo Sr. Antonio
Carlos Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Continua em discussão o projeto.
(Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
O SR. FREITAS NETO (PFL – PI) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Freitas Neto, para encaminhar a votação.
O SR. FREITAS NETO (PFL – PI. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, o Senador
Hugo Napoleão já discorreu sobre a nossa intenção
quando apresentamos dispositivo para alterar ou
acrescentar artigo à Lei Complementar nº 66, de 12
de junho de 1991,que estabelece a atual
composição do Conselho Deliberativo da Sudene.
Atualmente aquele Conselho é composto dos
Governadores dos Estados da área de abrangência
da Sudene, de representantes de seis Ministérios
federais, do Superintendente da Sudene, do
Presidente do Banco do Nordeste, de um
representante das classes produtoras e de um
representante das classes trabalhadoras, ficando os
Municípios, para onde as ações, em última
instância, objetivam-se, inteiramente fora das
discussões. Embora, infelizmente, aquele Conselho
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esteja esvaziado, temos ainda a esperança de que
volte a ter o relevante papel que teve no passado
para o desenvolvimento da nossa Região,
possibilitando que os Municípios possam ter sua
voz.
Entendo, Sr. Presidente, que, na época em que
se estipulou a composição do Conselho, não existia,
provavelmente, uma entidade que efetivamente
representasse a maioria dos Municípios da região
nordestina, e evidentemente que não se podia fazer
como se fez com os Governadores, colocando o
Governador de cada Estado. Mas agora já existe. Foi
criada recentemente a União Municipalista do
Nordeste. Mesmo assim, no nosso projeto que agora
vai à votação nesta Casa, não quisemos nominar a
entidade, mas simplesmente estipular que a
entidade que congregue a maioria das associações
e federações estaduais de Municípios, situados na
área de atuação da Sudene, deve indicar o
representante dos Municípios.
Portanto, peço o apoio dos Senadores aqui
presentes no sentido de colaborarem para que os
Municípios possam ser ouvidos no Conselho
Deliberativo
da
Superintendência
do
Desenvolvimento do Nordeste.
Esse foi o nosso intuito e para ele peço o apoio
dos meus caros Pares nesta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
O Bloco vota ”sim“, Sr. Presidente.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – O PFL
recomenda o voto ”sim, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – O
PSDB encaminha o voto ”sim“, Sr. Presidente.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – O
PPS encaminha o voto ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Os Srs Senadores já podem votar o
Projeto de Lei do Senado nº 591, de 2000,
Complementar, de autoria do nobre Senador Freitas
Neto, que exige maioria absoluta.
(Procede-se à votação nominal.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Votaram SIM 63 Senadores. Nenhum
Senador votou NÃO.
Não houve abstenções.
Total de votos: 63.
Aprovado.

Votação em globo das Emendas nºs 1 e 2 da
CCJ de Parecer favorável.
As Srªs. e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Presidente, gostaria de fazer um esclarecimento à
Bancada. Trata-se de emendas de redação. Voto
”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Votaram SIM 58 Srs. Senadores.
Nenhum Sr. Senador votou NÃO.

“Altera a composição do Conselho a
que se refere a Lei Complementar nº 66, de
12 de junho de 1991.”

Houve três abstenções.
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a
redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 591,
DE 1999 – COMPLEMENTAR
Altera a composição do Conselho a
que se refere a Lei Complementar nº 66,
de 17 de junho de 1991.
Art 1º Acrescente-se ao art. 1º da Lei
Complementar nº 66 de 12 de junho de 1991, o
seguinte inciso:
“VIII-A
um
representante
dos
Municípios situados na área de atuação da
Sudene.”
Art. 2º Acrescente-se ao art. 1º da Lei
Complementar nº 66, de 12 de junho de 1991, o
seguinte parágrafo:
“§
5º-A
O
representante
dos
Municípios a que se refere o inciso VIII-A
será indicado por entidade que congregue a
maioria das Associações Estaduais de
Municípios e Federações Estaduais de
Municípios dos Estados situados na área de
atuação da Sudene.” (NR)
Art. 3º A presente lei complementar entra em
vigor na data de sua publicação.
São as
aprovadas:

seguintes

as

emendas

EMENDA Nº 1 – CCJ
Dê-se à ementa do PLS nº 591, de 1999 –
Complementar a seguinte redação:

EMENDA Nº 2 – CCJ
Suprima-se a letra a colocada após a
numeração do inciso no art. 1º, bem como a letra a e a
expressão “NR” usadas na redação do parágrafo de
que trata o art. 2º.
Sala da Comissão, 25 de outubro de 2000. –
José Agripino, Presidente – Edison Lobão, Relator
– Sérgio Machado – Romeu Tuma – Alvaro Dias –
Iris Rezende – Bernardo Cabral – José Fogaça –
Antonio Carlos Valadares – Artur da Távola – José
Eduardo Dutra – Ramez Tebet.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – V. Exª tem a palavra, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr.
Presidente, como V. Exª está aguardando a chegada
de mais alguns Senadores, gostaria de obter uma
informação de interesse de todos os Congressistas,
de toda a Casa e do País.
O art. 62 da Constituição determina que ”em
caso de relevância e urgência, o Presidente da
República poderá adotar medidas provisórias,
com força de lei, devendo submetê-las de
imediato ao Congresso Nacional, que, estando
em recesso, será convocado extraordinariamente
para se reunir no prazo de cinco dias“. Menciona
também, no parágrafo único, que ”as medidas
provisórias perderão eficácia, desde a edição, se
não forem convertidas em lei no prazo de trinta
dias, a partir da sua publicação, devendo o
Congresso Nacional disciplinar as relações
jurídicas delas decorrentes“.
Baseado no referido artigo e levando em
consideração que muito provavelmente, ao longo do
mês de dezembro, o Governo terá que editar
medidas provisórias, indago de V. Exª se o
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Congresso será convocado ou se estará o
Presidente
da
República
considerando
a
necessidade
de
convocação
de
trabalhos
extraordinários em janeiro. Essa é a indagação de
muitos Congressistas. Se, porventura, V. Exª já tiver
uma informação a respeito, agradeceríamos saber,
até para que possamos planejar as nossas
atividades em janeiro. Se não for possível responder
agora, quem sabe V. Exª possa fazê-lo no momento
em que tiver a informação.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Entendo que, convocado o Congresso
para o exame das medidas provisórias e havendo
muitas matérias, principalmente na Câmara dos
Deputados, e nesta Casa para votação, não se
deveria limitar a convocação apenas às medidas
provisórias; essa deveria ser mais ampla. Mas,
nesse sentido, terei que me entender com o
Presidente da Câmara, Deputado Michel Temer,
para saber quando isso deverá se realizar, levando
em conta que as medidas provisórias, se forem
editadas até o dia 15 de dezembro, terão que ser
reeditadas até 15 de janeiro. Conseqüentemente, o
Congresso terá que ser convocado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Não há ainda informação da Presidência da
República sobre a eventual necessidade, na
avaliação
do
Presidente,
de
convocação
extraordinária?
O SR. PRESIDENTE (Antonio
Magalhães) – Posso até procurar

Carlos

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Posso procurar saber da Presidência
da República, mas posso também ter esperança de
que não se editem mais medidas provisórias.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Na medida em que, talvez na próxima semana,
houver uma informação sobre isso, o planejamento
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das atividades de todos os Srs. Congressistas será
facilitado. É por isso que formulei a pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Aviso aos Srs. Senadores que ainda
teremos três votações nominais.
O SR. PRESIDENTE
Magalhães) – Item 2:

(Antonio

Carlos

PARECER Nº 1.146, DE 2000
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 591, de 2000 – art. 281
do Regimento Interno)
(Escolha de Autoridade)
(Votação secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 1.146, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador José Fogaça, sobre a Mensagem
nº 208, de 2000 (nº 1.437/2000, na origem),
de 28 de novembro último, pela qual o
Presidente da República submete à
deliberação do Senado o nome da Srª Anne
Elisabeth Nunes de Oliveira, para exercer o
cargo de Defensor Público-Geral da União,
com mandato de 2 anos.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação que, de acordo com o
disposto no art. 383, inciso VII, combinado com o art.
291, inciso I, alínea ”e“, do Regimento Interno, deve
ser procedida por escrutínio secreto.
De acordo com a alínea ”j“ do art. 288 do
Regimento Interno, a matéria depende, para sua
aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da
composição da Casa.
Em votação de acordo com o disposto no art.
383 do Regimento Interno (escrutínio secreto).
Segundo a alínea j do Regimento Interno, a matéria
depende, para a sua aprovação, do voto favorável da
maioria absoluta da composição da Casa.
As Srªs. e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)

(Procede-se à votação nominal e secreta.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Encerrada a votação.
Votaram SIM 61 Srs. Senadores e NÃO 1 Sr.
Senador.
Houve 2 abstenções.Total: 64 votos.
Foi aprovado o nome da Senhora Anne
Elisabeth Nunes de Oliveira.
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da Repúbli
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item 3:
PARECER Nº 1.147, DE 2000
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 592, de 2000 – art. 281
do Regimento Interno)
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(Escolha de Autoridade)
(Votação secreta)
Discurssão, em turno único, do Parecer nº 1.147, de
2000,da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Iris Resende, sobre a
Mensagem nº 237, de 2000 ( nº 1.718/2000, na
origem), de 28 de novembro último, pela qual o
Presidente da República submete á deliberação do
Senado o nome d0 Sr. Sebastião de Oliveira Castro
Filho, para exercer o cargo de Desembargador do
Superior Tribunal de Justiça.
Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se á votação que, de acordo com o disposto
no art. 383, incisoI, alínea “e”, do Regimento Interno,
deve ser procedida por escrutínio secreto.
As Srª. E os Srs. Senadores podem votar. (pausa.)

(Procede-se à votação nominal e secreta.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Votaram SIM 63 Srs. Senadores; e NÃO 1.
Houve 2 abstenções.
Total: 66 votos.
Foi aprovado o nome do Senhor Sebastião de
Oliveira Castro Filho..
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 89, de 2000 (nº
225/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga a permissão à Rádio Interativa Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Aguaí, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 860, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Romeu Tuma.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado, com abstenção do PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.160, DE 2000
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 89, de 2000 (nº 225, de
1999, na Câmara dos Deputados)
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 89, de 2000 (nº
225 de 1999, na Câmara dos Deputados) que aprova
o ato que outorga permissão à Rádio Interativa Ltda
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
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qüência modulada na cidade de Aguaí Estado de São
Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, em 29 de novembro de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Eduardo
Suplicy – Geraldo Melo – Carlos Patrocínio.
ANEXO AO PARECER Nº 1.160, DE 2000
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu,––––––––––––––. Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 2000

Aprova o ato que outorga permissão
a “Rádio Interativa Ltda.” para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na localidade de
Aguaí, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É Aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 238, de 4 de dezembro de 1998, que outorga
permissão a “Rádio Interativa Ltda.” para explorar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na localidade de Aguaí, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na ata desta 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.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 165, de 2000 (nº
323/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Belo Horizonte Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.056, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
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Senador Francelino Pereira, com abstenção
do Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com abstenção do PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.161, DE 2OOO
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 165, de 2000 (nº 323, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 165, de 2000 (nº
323, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Belo Horizonte Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de novembro de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Eduardo
Suplicy – Geraldo Melo – Carlos patrocínio.
ANEXO AO PARECER Nº 1.161, DE 2000
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000
Aprova o ato que renova a permissão outorgada a “Rádio Belo Horizonte
Ltda.” para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 208, de 1º de outubro de 1998, que renova por
dez anos, a partir de 5 de dezembro de 1994, a permissão outorgada a “Rádio Belo Horizonte Ltda.” para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodiflusão sonora em freqüência modulada na cidade de Belo Horizonte, 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.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 166, de 2000 (nº
276/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga a concessão à MR
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Urbano Santos, Estado do Maranhão, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.031, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Edison Lobão, com voto contrário
do Senador Lauro Campos.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com abstenção do PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.162, DE 2000
(Da Comissão Diretora)
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Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 166, de 2000 (nº 276 de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 166, de 2000 (nº
276, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à MR Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Urbano Santos, Estado
do Maranhão.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de novembro de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Eduardo
Suplicy – Geraldo Melo – Carlos Patrocínio.
ANEXO AO PARECER Nº 1.162, DE 2000
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, –––––––– , Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000
Aprova o ato que outorga concessão a “MR Radiodifusão Ltda.” para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na localidade de Urbano
Santos, Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 28 de dezembro de 1998, que outorga concessão a “MR Radiodifusão Ltda.” para explorar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na localidade de
Urbano Santos, Estado do Maranhão.
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.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 217, de 2000 (nº
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447/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de
Comunicação, Cultura e Desporto do Município de Elesbão Veloso a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Elesbão Veloso, Estado do Piauí, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.109, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Freitas Neto.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com abstenção do PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.163, DE 2000
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 217, de 2000 (nº 447, de
2000, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 217, de 2000 (nº
447, de 2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação,
Cultura e Desporto do Município de Elesbão Veloso a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Elesbão Veloso, Estado do Piauí.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de novembro de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Eduardo
Suplicy – Geraldo Melo.
ANEXO AO PARECER Nº 1.163, DE 2000
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, –––––––––––– , Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000
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Aprova o ato que autoriza a “Associação de Comunicação, Cultura e Desporto do Município de Elesbão Veloso” a
executar serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Elesbão Veloso,
Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 101, de 30 de julho de 1999, que autoriza a
“Associação de Comunicação, Cultura e Desporto do
Município de Elesbão Veloso” a executar, por três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Elesbão Veloso,
Estado do Piauí.
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.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Item 8:
Votação, em turno único, do Requerimento nº 567, de 2000, do Senador Jefferson Péres e outros Senhores Senadores,
solicitando a convocação do Ministro-Chefe
do Gabinete da Segurança Institucional da
Presidência da República, General Alberto
Mendes Cardoso para, perante o Plenário
do Senado Federal, prestar esclarecimentos
sobre operações da Agência Brasileira de
Inteligência Abin.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 594, DE 2000
Sr. Presidente,
Tramita na Casa a Mensagem nº 135, de 2000,
pela qual o Senhor Presidente da República encaminha ao Senado Federal, para exame e sugestões, o
texto da proposta da Política Nacional de Inteligência,
que define os objetivos e estabelece as diretrizes
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para os órgãos encarregados do exercício da atividade de inteligência no País, de conformidade com o
que dispõe o art. 5º, parágrafo único, e art. 6º, § 1º da
Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999.
Pelo Sr. Presidente do Senado, na sessão de 26
de junho de 2000, foi constituído o órgão a que se refere o art. 6º e estabelecido calendário para tramitação da matéria perante a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
Diante do exposto, requeiro que o requerimento
de convocação do General Alberto Mendes Cardoso
seja transferido para o âmbito daquela Comissão, incumbida de definir e estabelecer as diretrizes que
nortearão o funcionamento da Abin.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2000. –
José Roberto Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Em votação o requerimento.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres, autor do Requerimento nº 567/2000.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr as e Srs.
Senadores, o requerimento do ilustre Líder do Governo seria desnecessário, porque a vinda do Ministro-Chefe General Alberto Cardoso à Comissão permanente criada e instalada para fiscalizar a Abin é de
rotina. Talvez até seja feita em sessão secreta. Não é
preciso requerimento, a Comissão pode convocar S.
Exª a qualquer momento para comparecer a uma reunião do órgão.
O que estou pretendendo com meu requerimento é a vinda do General a esta Casa, e S. Exª poderia
ser ouvido pelo Plenário ou por outra Comissão permanente da Casa, pois não faço do Plenário cavalo
de batalha. O que importa é que é de extrema importância a vinda do General a esta Casa para uma audiência pública, a um foro maior perante a sociedade
brasileira, a fim de que S. Exª esclareça fatos de tamanha gravidade. O Senado Federal vai abdicar de
seu direito de tomar tal providência aos olhos de toda
a sociedade?!
Sr. Presidente, no Parlamento manda a Maioria!
A Maioria que derrube meu requerimento. Assumo a
responsabilidade e o mantenho!
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador José
Roberto Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por decisão
de V. Exª e dos Líderes da Casa, foi implantada e já
fez a sua primeira reunião a Comissão Especial do
Congresso Nacional destinada a acompanhar, nos
termos da lei, os trabalhos da Abin. Essa Comissão é
presidida pelo ex-Presidente da República e
ex-Presidente desta Casa, Senador José Sarney, e
tem como Vice-Presidente o Deputado Luiz Carlos
Hauly.
Logo que essas notícias tornaram-se públicas,
procurou-me o Ministro General Cardoso, manifestando o seu desejo de, o mais rapidamente possível,
sob a ótica do Congresso, comparecer à Comissão
especialmente criada para esse fim, com o objetivo
de colocar à nossa disposição todas as informações e
análises e de responder a todos os questionamentos.
Em entendimentos com o Presidente da Comissão, José Sarney, e com o Vice-Presidente, Deputado
Luiz Carlos Hauly, ficou agendada para amanhã, às
14 horas, a vinda do General Cardoso a essa Comissão Especial. Em respeito à Comissão que nós mesmos criamos, em respeito ao que determina a lei que
votamos, a de criação da Abin, deveríamos todos
desta Casa concordar com vinda de S. Exª a essa Comissão Especial.
Sr. Presidente, se os ilustres membros dessa
Comissão, Líderes da Maioria e da Minoria na Câmara Federal e no Senado Federal, depois de cumprida
a missão e ouvido S. Exª o General Alberto Cardoso,
julgarem por bem relatarem a uma das Comissões ou
ao Plenário que determinado assunto ou todos os assuntos tratados naquela reunião deveriam merecer a
atenção da Casa, não nos furtaremos a essa análise.
Mas a vinda do Ministro ao plenário antes que essa
Comissão cumpra o seu dever constitucional de ouvi-lo seria, na minha opinião e na opinião da Liderança do Governo, trocar as etapas e o tempo natural das
coisas.
Sr. Presidente, um acordo de Lideranças pode
regimentalmente resolver o impasse. Fiz tudo isso
instado pelas Lideranças, tanto do Governo quanto
de Oposição, que querem ouvir o General Alberto
Cardoso e, obviamente, ouvi-lo antes na Comissão.
Peço vênia a V. Exªs para encaminhar à Mesa,
neste instante, o requerimento para que a vinda do
Ministro se dê como está acertado com o Presidente
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e o Vice-Presidente da Comissão e com os demais
Líderes: amanhã, às 14 horas. Depois, obviamente,
com todo respeito que merece o Senador Jefferson
Péres, se essa Comissão, cumprida a sua obrigação, julgar que devemos nos manifestar de outras
formas, não nos furtaremos a discutir o requerimento
de S. Exª.
Solicito a V. Exª, Sr. Presidente, que esses outros requerimentos sejam instados até que o General
Cardoso compareça à Casa amanhã e que, depois de
ouvido na Comissão, pudéssemos eventualmente
discuti-los.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Plenário do Senado, o Senado da República e a Câmara Federal
não falam pela voz dos seus Líderes, mas pelo conjunto dos Senadores e dos Deputados, na forma do
Regimento Interno. Mesmo V. Exª, que é Presidente
do Senado e que o representa em solenidades e recebe citações, preside a reunião do plenário e fala
quando o Senado deve fazê-lo.
Estou tentando dizer que essa Comissão Especial de Fiscalização da Abin é absoluta e rigorosamente inconstitucional, por não poder substituir o
conjunto dos Senadores e dos Partidos na sua pluralidade.
Razoável seria que, neste momento, votássemos o requerimento do Senador Jefferson Péres e
que o General Cardoso se dirigisse ao Senado.
Essa Comissão Especial, eivada de inconstitucionalidade, não resistiria a uma medida judicial. O
exemplo multiplica-se em todos os legislativos brasileiros: essa tentativa, na maioria das vezes bem intencionada, de fazer com que minorias eventuais substituam a voz do Parlamento. Uma comissão pode funcionar num exame preliminar de uma matéria, mas jamais pode substituir a instituição na fiscalização da
Abin ou na fiscalização do Poder Executivo.
Cometemos uma inconstitucionalidade ao votarmos favoravelmente à constituição dessa Comissão, que, por ser limitada, jamais fiscalizará coisa alguma.
Nesse sentido, encaminho o voto favorável ao
requerimento do Senador Jefferson Péres.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é de grande
importância o requerimento do Senador Jefferson Péres e de mais de dez Senadores relativo à natureza
das atividades da Agência Brasileira de Inteligência.
Tendo em vista os procedimentos divulgados à imprensa sobre como estaria essa Agência observando,
acompanhando os passos ora do Governador Itamar
Franco, ora dos assessores do Ministro da Saúde
José Serra, ora do filho do Presidente Fernando Henrique Cardoso, ora de Parlamentares do Congresso
Nacional, ora do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, dos movimentos sociais, considero da
maior relevância que todos os Senadores ouçam o
General Alberto Cardoso. Como disse o Senador Roberto Requião, trata-se de uma questão de interesse
do Plenário do Senado.
O depoimento do General Alberto Cardoso deve
ser realizado em duas partes. Primeiramente, em reunião aberta, S. Exª poderia responder a todas as
questões que nós, Senadores, achássemos importantes. Se houver algumas questões que o General
Alberto Cardoso considere que somente podem ser
reveladas em reunião reservada, poderemos transformá-la em secreta.
Devemos manter o requerimento do Senador
Jefferson Péres. Se o General Alberto Cardoso, espontaneamente, quiser vir amanhã fazer alguns esclarecimentos perante a Comissão Mista, segundo o
Líder Senador José Roberto Arruda, nós poderíamos
votar o requerimento do Senador Jefferson Péres depois dessa visita. Esse pode ser um caminho, mas,
mesmo vindo o General Alberto Cardoso, tendo ele
prestado esclarecimentos a esta Comissão, avalio
que permanece a necessidade, dada a relevância
dos temas, de o esclarecimento ser efetuado para
todo o Senado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – (Faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Gostaria, então, de transmitir esse ponto de vista.
Acredito que a Senadora Heloísa Helena complementará o ponto de vista do Bloco de Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra a Senadora Heloísa Helena.
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A SRª. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Sr as e Srs Senadores, alguns pronunciamentos acabam nos levando a discutir algo além
do que é a motivação específica do requerimento. É
fundamental lembrar a esta Casa que foi ela quem
aprovou, por unanimidade, o Conselho. Então, se alguém o aprovou sem saber o que estava ratificando,
tratou-a como um código moral particular ou como
uma demonstração de servilismo a quem quer que
seja, alguém esqueceu e acabou votando-o aqui.
É evidente que ninguém aqui é ingênuo o suficiente para imaginar que um conselho ou o Plenário vai
arrancar todas as verdades e todo o detalhamento de
uma ação de inteligência: nem aqui, nem em nenhuma nação do mundo. Não vamos ser vendedores de
ilusões a ponto de dizer que um conselho ou um plenário arrancará a verdade de quem quer que seja, representando um órgão de inteligência do Governo Federal, e que vai fazer absolutamente tudo. Não vamos
fazê-lo.
O que o Conselho de Fiscalização e Controle
quer fazer, conforme reza a Legislação aprovada em
dezembro de 1999 e que foi motivação inclusive da
Oposição, quando apresentou um projeto de decreto
legislativo, é ao menos estabelecer alguns mecanismos concretos e eficazes para minimizar os efeitos do
que vem sendo feito até agora. Se efetivamente há fatos ocorrendo na surdina, ninguém vai dizer o contrário, pois incorreria em crime de responsabilidade,
desrespeito ao Estado democrático de Direito, aos direitos e garantias individuais e às instituições democráticas. A produção e análise de conhecimento de
um serviço de inteligência não pode servir para criar
um monstrengo deformado: ou da herança do SNI ou
a serviço de um grupo político que comanda um país.
Disso todo mundo aqui sabe.
Saúdo o gesto do Senador Jefferson Péres, que
entende que o Conselho de Fiscalização deve ouvi-lo.
Não há nenhuma discussão contrária a isso. Estará
disponível amanhã. Será escutado amanhã. Isso não
tira de nenhum parlamentar desta Casa a possibilidade de querer ouvir e questionar o General Alberto
Cardoso, por fatos públicos que têm ocupado páginas
e páginas de jornais e revistas.
O referido Senador está retirando o requerimento, solicitando que a matéria não seja votada hoje, em
acordo conosco e com a Liderança do Governo.
Assim, a proposição deve ser inserida na Ordem do
Dia da próxima terça-feira para que, à luz das discus-
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sões no Conselho amanhã, possamos analisar, avaliar o citado requerimento na próxima terça-feira.
Portanto, Sr. Presidente, o Senador Jefferson
Péres solicita o adiamento da votação do requerimento para a próxima terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Senador Jefferson Péres, V. Exª solicita o adiamento do requerimento?
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM.)
– Sr. Presidente, considero fundamental que esta
Casa se manifeste sobre o meu requerimento, não
necessariamente hoje. Se é consenso que ele seja
votado na terça-feira, não tenho nada a opor.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Estou enviando um requerimento para que V.
Exª solicite o adiamento da votação da matéria para
terça-feira.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)
– Sr. Presidente, também retiro o Requerimento nº
594, de 2000, que era da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, ficando apenas o da
Comissão Especial.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas peço a V. Exª para que, se for possível, solicite ao
Senador José Sarney que a reunião seja feita num lugar espaçoso, porque, tenho certeza, há muitos outros Parlamentares que não fazem parte da comissão
mas que gostariam de assisti-la.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Senador Pedro Simon, o apelo de V. Exa.
será levado ao Vice-Presidente, Deputado Luiz Carlos Hauly, que irá presidir a reunião.
Devo dizer a V. Exªs que, sobre este assunto,
fez-se uma confusão talvez desnecessária, porque,
em primeiro lugar, o General Cardoso me comunicou
o seu desejo de vir o mais breve possível – e enviou-me, inclusive, uma carta sobre isso, além de me
falar ao telefone. Ele esperava, disse-me, uma convocação da Comissão de Educação. No dia da instalação desse órgão de controle, discutiu-se para onde
deveria primeiro se dirigir o General Alberto Cardoso.
Naquela ocasião, ficou acertado que seria numa reunião no dia de hoje, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, com a presença de membros
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das Comissões das Relações Exteriores desta Casa
e da Câmara dos Deputados.
A minha surpresa, porque eu não sabia da parte
da Comissão de Educação, surge agora esse requerimento do Senador José Roberto Arruda, que será votado, uma vez que deverá ser adiado o do Senador
Jefferson Péres, propondo a ida do General Cardoso
ao Órgão de Controle, amanhã, às 14 horas. Vamos
fazer isso, embora no Órgão de Controle a votação tenha sido outra, tenha sido para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Mas o Plenário, como
disse o Senador Roberto Requião, e como é evidentemente lógico, é soberano. E ele então vai decidir
agora, dentro do que entendo, para ir ao Órgão de
Controle, amanhã, às 14 horas, conforme requerimento que será lido. Na terça-feira, de qualquer maneira, a juízo do Senador Jefferson Péres, será votado o requerimento de S. Ex a.
O assunto está esclarecido e, assim, poderemos votar primeiramente o requerimento de adiamento e posteriormente o requerimento do Senador José
Roberto Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio .
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 595, DE 2000
Adiamento da votação para determinado dia.
Nos termos do art. 315, combinado com o inciso
III do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Requerimento nº 567, de 2000 a
fim de ser feita na sessão de 5 de dezembro de 2000.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2000. –
Deputado Jefferson Péres.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Em votação o requerimento.
As Sr as e os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 596, DE 2000
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Requeiro que a convocação do Ministro-Chefe do Gabinete da Segurança
Institucional da Presidência da República
seja transferida para o âmbito do Órgão
de Controle e Fiscalização Externos da
Política Nacional de Inteligência.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2000. –
Deputado José Roberto Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Antes de submeter o requerimento à deliberação do Plenário, a Presidência informa aos Srs. Senadores que este requerimento será votado neste
Plenário em face da falta de normas disciplinadoras
do funcionamento do Órgão de Controle e Fiscalização externos da Política Nacional de Inteligência,
conforme foi ressaltado pelo seu Presidente, Senador
José Sarney, quando da sua instalação.
Todavia, fica certo que a competência para a
convocação de Ministros de Estado para comparecer
a esse Órgão é do seu Plenário.
Com esses esclarecimentos, passa-se à votação do requerimento.
Em votação o requerimento.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário. Amanhã, comparecerá, às 14 horas, ao Órgão de Controle
e Fiscalização externos da Política Nacional de Inteligência o General Alberto Cardoso.
A Presidência defere a retirada do Requerimento n.º 594, em atendimento à solicitação do Senador
José Roberto Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem
do Dia.
Passa-se à apreciação do parecer da Comissão
Diretora oferecendo a redação final ao Projeto de Lei
do Senado nº 591, de 1999-Complementar, que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.164, DE 2000
(Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 591, de 1999 Complementar.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado nº 591, de 1999 – Com-
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plementar, que altera a composição do Conselho a
que se refere a Lei Complementar nº 66, de 17 de junho de 1991 consolidando as Emendas nºs 1 e 2, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e
procedendo as alterações redacionais para adequação à Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de
1998.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de novembro de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente, Eduardo Suplicy – Relator, Geraldo Melo –
Carlos Patrocínio.
ANEXO AO PARECER Nº 1.164, DE 2000
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 591 de 1999 – Complementar.
Altera a composição do Conselho
Deliberativo da Sudene a que se refere a
Lei Complementar nº 66, de 12 de junho
de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei Complementar nº 66, de
12 de junho de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII:
“VIII – um representante dos municípios situados na área de atuação da Sudene.”
(AC)*
Art. 2º O art. lº da Lei Complementar nº 66, de
1991, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
“§ 5º O representante dos municípios a
que se refere o inciso VIII será indicado por
entidade que congregue a maioria das
Associações Estaduais de Municípios e Federações Estaduais de Municípios dos Estados situados na área de atuação da Sudene.” (AC)
Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 597, DE 2000
Dispensa de publicação de redação
final.
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
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imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 591, de 1999 – Complementar, de autoria do Senador Freitas Neto, que altera a composição do Conselho a que se refere a Lei
Complementar nº 66, de 17 de junho de 1991.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2000. –
Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Volta-se à lista de oradores.
Pela liderança do PMDB, com a palavra o Senador Maguito Vilela.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu gostaria de
deixar patenteada aqui a honra de todos os Senadores goianos e de todo o povo goiano pela aprovação,
na tarde de hoje, do nome do Desembargador Sebastião de Oliveira Castro Filho para ocupar uma das vagas do Superior Tribunal de Justiça do nosso País.
Doravante, com a nomeação feita pelo Sr. Presidente,
o Ministro Castro Filho assumirá aquela função importante, sendo o primeiro goiano, o primeiro Desembargador do Centro-Oeste brasileiro a exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Quero
dizer, passada a votação, que se trata de um dos Desembargadores mais íntegros do nosso Estado, Desembargador correto, honesto, probo, um luminar do
Direito em Goiás e que será luminar do Direito em
todo o País.
O segundo motivo de satisfação, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, é em função do Dia Internacional da Solidariedade ao Povo Palestino. Também hoje
o Congresso Nacional recebe a visita dos formandos
em Direito da querida, rica, vasta e promissora cidade
de Rio Verde. De forma que, hoje, foram vários os momentos de alegria para todos nós goianos, principalmente o Senador Iris Rezende, o Senador Albino Boaventura e para este Senador.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a data de
hoje marca a comemoração do Dia Internacional da
Solidariedade ao Povo Palestino, um marco histórico
que representa a decisão das Nações Unidas tomada
em 1947 que determinava a criação de dois estados
na Palestina: um judeu e o outro árabe. Como se
sabe, uma determinação que não se efetivou por
completo. Os judeus se estabeleceram, mas o mesmo não aconteceu com os palestinos, que hoje formam uma grande comunidade de cerca de cinco milhões de pessoas que vivem dispersadas, sem terra,
sem lar, sem pátria e, acima de tudo, sem dignidade.
A maioria se espreme nos territórios ocupados da
Cisjordânia e Gaza, e outros vivem em países árabes
vizinhos ou espalhados pelo mundo, inclusive em
nosso querido Brasil.
Gerações inteiras têm crescido levando uma
vida paliativa; muitos estão longe de seu solo ancestral, enquanto outros crescem e amadurecem conhecendo apenas a dura e injusta vida no campo dos refugiados.
Hoje, em diversas partes do mundo, inclusive na
sede da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque, essa data é lembrada com inúmeras atividades,
festividades, manifestações e debates. Este ano, em
função dos graves conflitos registrados em Jerusalém,
essas discussões ganham em importância e devem
estar voltadas para a busca da paz no Oriente Médio e
para a consolidação do tratado que prevê a coexistência de palestinos e judeus naquela mesma região. O
mundo deve trabalhar nesse sentido.
É inconcebível, nos dias de hoje, que dois povos
evoluídos como israelenses e palestinos possam viver permanentemente em conflito, permanentemente
em guerra, com a população dos dois lados continuamente intranqüilas, acuadas, sem saber se estarão vivas no dia de amanhã.
Os esforços de todas as nações na busca da
paz precisam ser redobrados. A violência na região
continua crescendo em escala assustadora, o que impede, naturalmente, a retomada das negociações. É
necessário um cessar-fogo imediato para que os líderes dos dois povos possam voltar a dialogar. E o que
estamos vendo é exatamente o contrário: o aprofundamento da crise. Já são dois meses de conflitos armados que fizeram 250 mortos e milhares de feridos
e mutilados, entre os quais dezenas de crianças com
menos de 10 anos de idade.
A crise se aprofunda a tal ponto que não
sabemos mais se estamos tratando de conflitos entre
grupos radicais ou se se trata de uma guerra de
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verdade. Mergulhados num ciclo cego de ataques
mútuos, o número de confrontos aumenta dia a dia e,
com eles, o número de vítimas.
Em Israel, alguns segmentos já defendem o uso
do poderio militar do país para iniciar de verdade a
guerra, com o objetivo, naturalmente, de destruir as
cidades ocupadas pelos palestinos. E uma série de
medidas com o objetivo de sufocar a economia
palestina já está em andamento. Nesse contexto,
faz-se fundamental a participação de observadores
ou mediadores internacionais, uma idéia a que Israel
antes se opunha, mas agora dá sinais de aceitar.
Esse é um elemento importante para garantir que os
direitos e a soberania dos dois lados sejam
respeitados, pois trata-se de única forma de se
chegar a um consenso e de se evitar que a crise no
Oriente Médio se transforme de vez em guerra, com
elementos muito mais bárbaros do que os que já
estamos vendo todos os dias.
A intervenção internacional se faz urgente. Não
haverá paz dentro do contexto presente hoje na
região onde os israelenses, assentados no estado
judeu, continuam exercendo uma forte ocupação
militar nos territórios palestinos. No estágio atual das
relações diplomáticas internacionais, isso é algo
praticamente inadmissível.
É preciso voltarmos às determinações extraídas
das Conferências de Madri e Oslo, há quase uma
década, quando os israelenses se comprometeram a
retirar-se dos territórios ocupados desde a guerra de
1967. Esse é um ponto fundamental para a paz. Sem
o fim da ocupação, os palestinos não poderão, como
os israelenses, se estabelecerem como uma pátria
verdadeiramente livre. Não haverá paz se apenas um
dos lados tiver o direito à autonomia e à soberania.
É natural e compreensível a frustração dos
palestinos com os resultados de anos intermináveis
de negociações. Aqueles que permanecem na região
pátria amontoam-se em 40% da Cisjordânia e 80% da
Faixa de Gaza. Mesmo assim, vivendo em aldeias e
cidades cercadas por postos de controle israelense, o
que os reduz a uma inevitável situação de
indignidade, sofrimento e humilhação. Sofrimento de
que, naturalmente, os judeus também são vítimas em
função do estado de guerra em que estão envolvidos.
Mas a verdade é que a busca da paz encontra-se
quase toda nas mãos de Israel, que reluta em cumprir
os tratados já estabelecidos. Os gestos de violência
devem dar lugar a um cessar-fogo imediato, ponto de
partida para a retomada do diálogo, com base nas
resoluções da ONU, que propõe a criação dos dois
Estados. Só dessa forma, com o respeito aos direitos
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dos dois povos assegurados de maneira igualitária,
será possível pensar na construção de uma paz
duradoura.
O meu objetivo ao vir hoje a esta tribuna não é
outro senão chamar a atenção para a busca da paz
no Oriente Médio. O impasse a que se chegou exige
de todas as nações, inclusive do Brasil, o empenho
para que o bom senso se sobreponha à
irracionalidade da violência e das sucessivas mortes
que assolam esses dois povos há várias gerações.
Dois povos que, ao longo da História, já sofreram
demais com guerras, privações, humilhações e
perseguições.
O Brasil também precisa dar a sua contribuição.
A interferência externa, repito, é fundamental para
que a paz prevaleça e palestinos e judeus
concretizem o sonho de viver num ambiente de
harmonia, tendo um lar, uma pátria, soberania e
independência, o mínimo a que uma nação pode
aspirar.
O ambiente nervoso e emocional em que esses
dois povos estão envolvidos acaba por impedir um
debate racional sobre o problema. É por isso mesmo
que apenas com o engajamento e a intermediação de
forças econômicas e políticas mundiais, isentas e
distantes do emocionalismo da guerra, poder-se-á
chegar a um acordo justo, um acordo que possibilite
tanto aos israelenses quanto aos palestinos
estabelecerem uma pátria de harmonia e progresso
para seus cidadãos.
Neste Dia Internacional de Solidariedade ao
Povo Palestino, deixo registrada minha solidariedade
a essa gente sofrida, mas forte e crente em novos
dias de paz e de crescimento. Da mesma forma,
registro o meu respeito pelo povo israelense. Fica
aqui o meu apelo e minha torcida para que
prevaleçam o diálogo e a sensatez, elementos
essenciais para que a paz possa ser construída em
toda a sua plenitude.
Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
concede-me um breve aparte?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Se o
Presidente permitir, gostaria de ouvir o nobre
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Lamento Senador Eduardo Suplicy, mas S. Exª está
fazendo uma comunicação inadiável.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Entendi que S. Exª estava falando como Líder.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V.
Exª tem razão. S. Exª estava inscrito para uma
comunicação inadiável, mas acabou falando como
Líder.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Os
dois têm razão, Sr. Presidente. Realmente, estava inscrito para fazer uma comunicação inadiável, mas depois pedi ao Líder Jader Barbalho para falar pela Liderança de meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Senador Eduardo Suplicy, gostaria que V. Exª fosse bastante breve.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Maguito Vilela, gostaria de manifestar minha solidariedade com o ponto de vista externado por V. Exª.
Em todo o Brasil, não só em São Paulo, encontramos,
dia a dia, pessoas das mais diversas origens do Oriente Médio – árabes, judeus, palestinos, libaneses –
trabalhando lado a lado, realizando atividades do comércio, da indústria. Conseguiram, no Brasil, dar demonstração de que todos esses povos podem perfeitamente viver em paz. Para nós brasileiros torna-se
um tanto difícil compreender por que razão está sendo tão difícil superar os problemas. É importante todo
o esforço que nós brasileiros pudermos empreender
no sentido de canalizar energias para que o Oriente
Médio encontre o caminho da paz e da compreensão
baseado em termos de justiça para todos os povos. V.
Exª disse uma palavra que tem o apoio, acredito, de
todos nós Senadores.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agradeço ao nobre Senador Eduardo Suplicy e incorporo
a sua bela intervenção ao meu pronunciamento.
Agradeço também ao Sr. Presidente pela tolerância e
pela compreensão.
Durante o discurso do Sr. Maguito Vilela, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Concedo a palavra para uma comunicação ou pela Liderança do PT ao eminente Senador Lauro Campos
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pretendo fazer hoje um discurso preventivo. Penso que
vai ficar muito claro por que este meu pronunciamento tem esse sentido.
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A valorosa imprensa brasileira possui em seus
quadros jornalistas do mais alto nível. Tem, até mesmo, alguém que considero um gênio e que acaba de
lançar um livro chamado Mar Negro. Esse jornalista,
Sr. Mauro Santayana, não tem sequer o curso primário. Esse fato só indica a precariedade e os limites do
nosso sistema de ensino. Como uma pessoa como
Mauro Santayana um dia na vida chega a recusar o
cargo de Ministro das Relações Exteriores, que lhe foi
oferecido por um dos Presidentes. Ele é gênio. Mauro
Santayana é gênio.
Mas, do outro lado, existem centenas de focas,
seguidos de paparazzi, fotógrafos vagabundos, que,
sem saber o que fazer e como escrever, ficam azucrinando a vida das pessoas.
Agora, já começaram; só porque disse, um dia,
que ia doar cerca de 400 hectares de terra para o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra. Noam Chomsky,
um dos maiores pensadores do mundo, afirma que o
Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra é o mais importante movimento social das Américas. Eu já estava
convencido disso e já havia escrito coisas parecidas
muito antes de ler Noam Chomsky.
De novo, as classes dirigentes, as elites deste
país, a burguesia burra, teima em acabar dando com
os burros n’água, fazendo coisas contraproducentes,
que revertem, logo em seguida, contra seus próprios
interesses. Estou cansado de ver e perceber isso.
Agora, por exemplo, estamos apoiando um salário miserável que está sendo imposto a nós, com argumentos capengas, como, por exemplo, que estourará a Previdência. É o que dizem alguns mentirosos
e medrosos.
Não se poderia esperar mais daqueles a quem
Rubens Ricupero chamou ”bandidos“. Sim; Rubens
Ricupero, uma pessoa muito admirável a quem sempre presto minhas homenagens, comprovou-me que
o capitalismo não suporta a verdade. Por isso, todas
as elaborações teóricas, seja no campo da política,
seja no da economia ou de outras ciências sociais,
constituem ideologias, mentiras bem fabricadas, inteligentes, mas essencialmente mentirosas, porque o
capitalismo não suporta a verdade. Por isso, quando o
Ministro Rubens Ricupero disse ao jornalista Carlos
Monforte que ”eles são todos bandidos“, uma semana
depois ninguém conseguia recuperá-lo, e S. Sª foi demitido do Governo; demitido porque deixou escapar,
pelas antenas parabólicas, uma verdade: ”Eles são
todos bandidos. Não é Monforte?“
Sr. Presidente, Srª Senadora, Srs. Senadores,
tenho pouco tempo e o assunto é longo. Assim, em r
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V.
Exª será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao eminente Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a Finep, empresa pública financiadora de estudos e projetos, há
33 anos, vem prestando serviços de inestimável valor
à sociedade brasileira, à economia nacional, ao desenvolvimento científico e tecnológico, de uma forma
que, unanimemente, é reconhecida como eficiente,
de valor substancial para o País.
A Finep foi designada em 1971 e confirmada,
mais recentemente, em 1996, como Secretaria Executiva do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). E por que recebeu
designação tão importante? Porque já havia acumulado, àquele tempo, um cabedal de conhecimento e
de experiência exatamente no trato das questões relativas ao nosso desenvolvimento científico e tecnológico.
E eis que agora, Sr. Presidente, surge uma proposta – ninguém sabe ao certo sua origem – de retirar da Finep tal atribuição, a missão de Secretaria
Executiva do FNDCT, e transferir essa missão diretamente para o Ministério aqui em Brasília, esvaziando,
por conseguinte, o conteúdo do trabalho da Finep,
que, como disse, há 30 anos, presta serviços inestimáveis. É claro que, como representante do Estado
do Rio de Janeiro, teria quase que o dever de me pronunciar contrariamente a esse esvaziamento de uma
entidade que é sediada no Rio de Janeiro – muito
considerada e respeitada. Também pelo fato de ser
oriundo do sistema BNDES e de a Finep ter uma ligação histórica com o BNDES, tenho lá muitos amigos,
mas o que quero deixar claro no Senado é que o motivo que me leva a este pronunciamento não é nenhum desses dois a que me referi. Não quero ser mal
interpretado. Creio que essa decisão é um contra-senso. Ela desperdiça um patrimônio de experiência e de conhecimento que a Finep adquiriu e que vai
ficar sem sentido, completamente ao abandono, sem
função alguma, sediada no Rio de Janeiro. É um desperdício num momento em que tanto se fala na racionalização da máquina estatal brasileira, em que se
fala em aproveitamento máximo dos recursos disponíveis. E esse é um recurso de grande valor disponí
pronto para funcionar, como vem ocorrendo há mais
de 30 anos.
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Sr. Presidente, além de não ser condizente com
o bom senso no que tange ao aproveitamento de um
potencial existente, concreto, é preciso lembrar também que no Rio de Janeiro situam-se não só as universidades federais, a UFRJ, com a Coppe a ela agregada, a Universidade Federal Fluminense – UFF,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – a
UFRRJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro –
UERJ, a PUC, grande universidade privada mas que
dispõe de um conhecimento tecnológico muito grande, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a
Fiocruz, o Instituto Iuperj, o Instituto Nacional de Tecnologia, o INPI, o Laboratório Nacional de Computação Científica, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Cenpes, o grande centro de pesquisas da Petrobras, ou seja, entidades que compõem um pólo de
ciência e de tecnologia que, realmente, é o maior do
País na sua concentração. Evidentemente, para o trabalho da secretaria do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é importante a interação dos
mencionados centros com o trabalho de administração do FNDCT. Além do aproveitamento de um capital
existente, é também uma imposição da própria constelação, da própria organização do sistema de ciência
e tecnologia no País que se concentra, muito especialmente, na cidade e no Estado do Rio de Janeiro. Por
todas essas razões, pronuncio-me, com muita ênfase,
contrariamente a essa idéia de retirar da Finep sua
missão precípua de ser a secretaria executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e de trazê-lo para Brasília. Ao mesmo tempo,
faço um apelo ao Sr. Ministro de Ciência e Tecnologia
para que receba um grupo representativo da associação dos servidores da Finep para um diálogo frutífero,
democrático e produtivo. Por meio deste os servidores poderão apresentar suas razões e, quem sabe,
convencer o Ministro, se é que S. Exª não está convencido, espero que sim. Penso que essa idéia não
teve a adesão do Ministro e não terá, mas cresce
essa preocupação sobre a notícia do esvaziamento
da Finep. Seria muito útil que o Ministro se dispusesse
a dialogar com esses funcionários que constituem o
repositório de tanta experiência nesse ramo em nosso País.
Era, Sr. Presidente, a comunicação que desejava fazer à Casa e transmití-la, em forma de apelo, ao
Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Concedo a palavra ao eminente Senador Ernandes Amorim, para uma comunicação inadiável.
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O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, após quatro
meses de licença que solicitei a esta Casa para disputar a eleição para a prefeitura da cidade de Ariquemes, Rondônia, onde já fui prefeito uma vez, estou retornando para um reencontro com os colegas com
quem vou conviver até o dia 31 deste ano, fazendo
desse período uma vivência da história e do saudosismo da vida que participei e ainda participo. São
seis anos de Senado, onde pude aprender muito.
Tenho certeza de que daqui a trinta dias ou mais
estarei voltando ao meu Estado com mais experiência. Embora esteja voltando como Prefeito de uma cidade pequena em tamanho, minha missão é grande e
o chamamento daquela população é vigoroso. Isso
ocorre porque o meu Município, depois da minha saída, entrou numa fase de falência total pelas péssimas
administrações que por lá passaram.
Nesta Casa, participei da elaboração da Lei de
Responsabilidade Fiscal, aprovada pelo Congresso
Nacional e sancionada pelo Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso, de quem tenho muito
orgulho por ter aberto a mão e todo o poder para que
houvesse moralidade neste País, para que houvesse
uma lei da natureza da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu, conhecedor da referida lei, estou retornando
ao Poder Executivo na certeza de que vou exercer a
nova função com seriedade e honestidade, como fiz
no passado.
Sr. Presidente, a prova disso é que estou nesta
Casa há seis anos, tendo aqui chegado em um momento muito difícil, repleto de denúncias contra minha
pessoa, por interesses econômicos e particulares, e
estou retornando ao meu Estado, vitorioso de uma
eleição, em que concorri obtendo mais votos do que
os outros quatro candidatos juntos, sobrando muitos
votos ainda. Mas isso é uma questão de Rondônia. É
a questão da nossa vida política.
Nesses 30 dias aqui, vou dar continuidade em
servir esta Pátria e dizer aos nobres Colegas da satisfação do meu aprendizado nesta Casa.
Quando quis sair candidato a Prefeito da cidade,
coloquei a minha filha como vice-Prefeita, o que,
aliás, foi um desafio naquele momento, mas nossa intenção era ganhar a Prefeitura, deixá-la administrando-a e eu continuar como Senador.
Pensando muito, creio que devo mesmo assumir a Prefeitura. Fico decepcionado quando vejo acordos feitos junto ao Presidente da República, em que
Parlamentares liberaram a verba destinada a suas
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emendas, em prol de uma demagogia: abrir mão disso para ajudar a pagar o salário mínimo de R$180,00.
Nesta semana, li numa revista que alguns Senadores gastaram R$3 milhões, R$5 milhões em campanha. Informa-se até que há Senadores que chegaram a gastar R$10 milhões. Isso tudo para ser Senador da República, ganhar um salário de R$5,3 mil e,
depois, abdicar de R$1,5 milhão de emendas, que
não são para ele, mas sim para o Estado e para os
Municípios.
Sr. Presidente, denunciei muito a corrupção do
Governo passado do Estado de Rondônia. E este atual Governo, se faz algumas obras, por pequenas que
sejam, faz graças às poucas emendas dos Parlamentares desta Casa.
Imagine, Sr. Presidente, que alguns Parlamentares dizem que abrirão mão das emendas porque o
Governo Federal tem que dar o aumento do salário
mínimo. Essa demagogia tem que acabar! A emenda
não é do Parlamentar; é de quem o elegeu, é do eleitorado da cidade à qual ele deve satisfação. A emenda é para poder criar projetos de desenvolvimento,
para criar a casa de recuperação do drogado, para
construir mais uma escola, para sanear um igarapé
ou um rio que está provocando malária no Município.
E o Governo Federal, que tem muitas missões, não
sabe das necessidades que têm o Prefeito e o Governador desses parcos recursos, que vêm dessas
emendas. Imaginem, o que é R$1,5 milhão para
quem gastou R$5 milhões ou R$10 milhões para se
eleger Senador ou Deputado? Seria melhor que esse
cidadão desse esse dinheiro e nem viesse a esta
Casa, pois isso é abdicar do direito.
Ouvi agora o nosso amigo Lauro Campos, brilhante Senador, respeitado, dizendo que doará os 400
hectares de terra. Acredito que isso seja muito bonito e
que S. Exª deva doar, mas com critérios. S. Exª deve
buscar o exemplo da reforma agrária, pois só doar simplesmente representa um pingo de água num mar e
não resolve o problema. Tem-se que dar as mãos para
uma reforma agrária decente. Tenho visto e ouvido falar muito em reforma agrária. Quando fui Prefeito, dei
início à reforma agrária no meu Município. Voltando a
ser Prefeito, darei continuidade a ela. O Banco da Terra
pode promover uma reforma agrária a custo zero para
o Governo Federal. O que está faltando não é doarmos
o que temos – isso não é correto –, mas usarmos os
meios para que se faça a reforma agrária. O Governo
Federal tem esses meios.
A reforma agrária, que vai ao encontro da produção agrícola e do assentamento do colono, essa, sim,
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resolve o problema do desemprego e o problema econômico do País. É por aí que temos de seguir.
A Lei de Responsabilidade Fiscal está ”dando
pano para as mangas“ aos atuais Prefeitos. Muitos vieram ao Congresso Nacional, acreditando que iriam
mudar essa Lei para ficarem impunes. Tenho certeza
de que nem uma vírgula será alterada; continuará
prevalecendo o que foi aprovado. Todos têm de ter
responsabilidade fiscal e administrativa com a coisa
pública.
Ontem, tive a oportunidade de ouvir o discurso
do Senador Gilvam Borges, fazendo sérias denúncias
contra o Governo do Amapá. Antes da reeleição dele,
eu teria feito um discurso sobre a corrupção no Amapá. Agora, vigorando a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Senador Gilvam Borges denunciou irregularidades e corrupção.
Denunciei tantas vezes o Governador ex-Valdir
Raupp de meu Estado e ele hoje posa de majestade.
Talvez amanhã ele até venha a ser Senador. Ficarei
feliz porque, se chegar ao Senado e sua vida for passada a limpo, será cassado.
A meu ver, tinha que haver um ouvidor, que, diante de denúncias como as trazidas ontem pelo Senador Gilvam Borges a esta Casa, tomasse alguma
atitude, fazendo cumprir a Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Não vou ficar calado, Sr. Presidente, ao assumir
futuramente a prefeitura do meu Município. Estou imbuído da responsabilidade de fazer uma boa administração, respeitar o Erário, aplicar decentemente os recursos públicos.
Não vou ficar satisfeito se vir outros executivos,
outros Governadores ou qualquer que seja a autoridade, à luz da lei da responsabilidade fiscal, roubar,
saquear sem haver nada que os responsabilize, sem
haver uma autoridade que, ouvindo denúncias como
as que foram feitas desta tribuna ontem – e ouço várias denúncias de corrupção -, tome uma posição, porque no fim quem sofre é o povo, quem paga é o povo,
e o parlamentar não está aqui para brincar. Tanto isso
é verdade que me mandaram aqui como Senador da
República e que me chamaram, novamente, à minha
cidade para ser Prefeito.
Tenho certeza, Sr. Presidente, de que, ao chegar em 2002, vou escolher se volto a esta Casa ou se
terei outro espaço na política. Daqui a dois ou seis
anos, ainda quero voltar a esta Casa e, mais uma vez,
trazer o exemplo de um executivo que trabalha, que é
sério e honesto. Tanto é assim que qualquer dúvida
que pairou a nosso respeito foi sanada pelo nosso
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eleitorado, pelo nosso povo de Rondônia, que, nas
urnas, corroborou as virtudes de quem trabalha, tem
responsabilidade e capacidade. Por isso é que estamos aqui nesta tribuna, nestes últimos dias, reassumindo como Senador.
Ficou aqui, por quatro meses, o nosso suplente,
Senador Fernando Matusalém, empresário competente e capacitado da nossa cidade e, a partir de janeiro, voltará a exercer, com dignidade, a função de Senador na nossa vaga.
Daqui a 30 dias, sairemos daqui convictos de
que cumprimos com nossas obrigações, embora talvez não tenhamos sido bem-vistos nas nossas opiniões por todos, mas pela maioria, principalmente por
quem quer o bem-estar do País e das pessoas que
desejam servir o povo.
Agradeço, pois, a oportunidade de me manifestar em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Concedo a palavra ao eminente Senador Juvêncio da
Fonseca.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Mato
Grosso do Sul, nos últimos 15 dias, foi a vedete da imprensa nacional, noticiando a reforma administrativa
do Governo petista de José Orcírio dos Santos. Essa
reforma teve repercussão impressionante, foi louvada
por todos os jornais, rádios e televisões.
Como Senador por Mato Grosso do Sul, também estou nesta tribuna para aplaudir a reforma administrativa, que é necessária, importante e chega
em boa hora no nosso Estado. Mas é preciso que coloquemos algumas questões no seu devido lugar.
A propalada reforma assenta-se em fatos não
verdadeiros, porque, quando se faz uma reforma da
estrutura de um Estado, tentando enxugá-lo, fazê-lo
leve, ágil e competente, é que sua estrutura não corresponde a essa necessidade e suas mazelas são do
passado, e não do presente.
O Governador, ao anunciar o programa de ajuste financeiro considerado o mais rigoroso já proposto
por um governante petista, com corte de pessoal, enxugamento da máquina, novos tributos estaduais e a
disponibilidade remunerada de servidores , disse em
entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo que ”não governa somente para petistas, mas para o conjunto da
população. São dois milhões de cidadãos a que temos de dar resposta para deixar o Estado melhor do
que encontramos, sem abrir mão da identidade ou da
ideologia.
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Na opinião do Governador, a reforma provoca
reações entre os que não são favorecidos pelo modelo antigo e têm seus interesses ameaçados pela modernização.“
Então, o Sr. Governador faz um divisor de
águas: quem contesta essa reforma administrativa
são os que não são favorecidos pelo modelo antigo. E
busca uma solução para o Estado por intermédio da
modernização da máquina.
Na reunião do Secretariado, S. Exª disse que
não vai abrir mão de demitir servidores para reduzir
os gastos com a folha salarial. E esclareceu que não
está coagindo ninguém, mas aconselhou a adesão de
funcionários ao Programa de Demissão Incentivada,
para ninguém perder o emprego sem receber vantagens financeiras.
Na avaliação sobre o ajuste financeiro, o Governador considerou ideal o enxugamento do quadro de
comissionados. E o que ele afirma também nas entrevistas? Dos 2.900 servidores demitidos, comissionados, 680 foram recontratados na administração direta
(Secretarias). Hoje começam a ser readmitidos 50%
dos comissionados das empresas e autarquias.
Ao falar sobre essa questão, o Governador reiterou que não abre mão da demissão e da qualidade
no serviço público. Demite e readmite; de 2900, retornam 680. O Governo pretende demitir 2.500 pessoas
por intermédio do PDI, reduzindo o quadro de 56 mil
servidores para 53.500.
A proposta do Governador foi tão importante e
empolgou tanto a Nação brasileira que o próprio Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso,
em entrevista a Boris Casoy nesta semana, disse o
seguinte: ”Veja o Mato Grosso do Sul. Fizeram um
plano para diminuir o número de funcionários; sabem
que o aumento de salários não pode ser dado sem
considerar se o Governo tem ou não dinheiro. Acho
isso positivo“. Trata-se de um elogio em nível nacional, pela voz do Presidente da República, ao nosso
Governador.
Srªs e Srs. Senadores, há cerca de um mês, eu
dizia nesta Casa que o nosso Estado é hoje governado pelo PT com a bandeira da ética, da moralização,
da transparência e da democracia. E que o Governador, aplaudido e encantado com esse resultado, começou a fazer uma farra de contratações, apesar do
déficit fiscal que já se mostrava desde o início. Foram
realizadas contratações as mais estapafúrdias, as
empresas foram inchando, houve milhares de contratações de novos cargos comissionados, e o que é
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pior o que se viu foi o nepotismo desvairado do Governador, que hoje é de conhecimento nacional.
Nesse mesmo pronunciamento, após a reforma
administrativa, li um documento do Sindicato dos Servidores das Empresas Públicas, dizendo o seguinte:
”As contratações nas empresas públicas desencadeadas pelo seu Governo, Sr. Governador, foram muitas.
Seus diretores e secretários extrapolaram, incharam,
abusaram da caneta, contratando cada qual seus inúmeros apadrinhados, os amigos do rei“ –, recorrendo
novamente a suas palavras, palavras do próprio Governador, que se julga rei. Esse trecho foi extraído de
documento do Sindicato dos Servidores das Empresas Públicas.
Mas pode ser que o servidor esteja reclamando
porque vislumbra a demissão em massa que pode
ocorrer; mas vejamos o que aconteceu na evolução
do quadro de pessoal do Estado de Mato Grosso do
Sul. Em 1998, final do Governo passado, início de
1999, o quadro de pessoal tinha 44.069 servidores.
Já em março, três meses após a posse do novo Governador, tinha 53.082 servidores. Agora em 2.000,
antes das eleições, já tem 56.000 servidores. De
44.069, o quadro passou para 56 mil servidores. São
11.931 servidores a mais do que quando assumiu o
governo.
Disse o Governador, em discurso sobre seu
Programa de Demissão Incentivada, que teria de demitir 3.500 servidores, sendo que S. Exª contratou
11.931. O custo mensal atual da folha, segundo o Governador, é de R$51.700 milhões. De acordo com a
coordenadora do Programa de Demissão Incentivada, Drª Glace, esposa do Secretário de Fazenda do
Estado, esse custo é de R$53 milhões.
O Governador diz que são R$51.700 milhões,
mas, em 1º de janeiro de 1999, quando S. Exª recebeu o Estado, a folha não era de R$51 milhões nem
de R$53 milhões, mas de R$37,7milhões. E o Governador pretende demitir 3.500 servidores pelo PDI, reduzindo o quadro de pessoal de 56 mil para 53,50 mil
servidores, segundo o Correio do Estado, um jornal
diário de Campo Grande lido por todos.
A tal reforma administrativa foi feita justamente
para corrigir erros graves da administração – erros
gravíssimos. Quase 12 mil servidores foram admitidos. Ou seja, são 27% de servidores a mais do que no
primeiro ano de governo e antes das eleições, todos
contratados nesse período.
Até as eleições, não se falou nada sobre excesso no quadro de pessoal. O Estado estava bem, mostrava para a Nação brasileira que a arrecadação havia
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crescido, que o Estado estava celeremente caminhando para o desenvolvimento. E manchetes nacionais daquela época mostravam que o Governador
também estava no caminho certo do desenvolvimento, do enxugamento, dentro dos padrões de administração do PT.
Mas, após as eleições, depois que contratou
11.931 novos servidores, sentiu que a máquina estava emperrada, que não havia desculpa para esse
desvairado método de contratação e que, como as
eleições já tinham acabado e já não se precisava
mais contratar ninguém, tinha de demitir. Percebeu o
Governador que o Estado estava sendo inviabilizado
não só por essa ação de contratação, mas por outras,
tanto que o salário está atrasado, a Assembléia já não
está recebendo o duodécimo em dia e os fornecedores estão reclamando.
O Governador está tão perdido que até o orçamento que S. Exª remeteu à Assembléia Legislativa e
que precisava ser votado neste mês não contempla
essa reforma administrativa. O Governo do Estado
descobriu que o projeto de orçamento de 2001, que
se encontra na Assembléia Legislativa, está errado,
desatualizado e não se ajusta à reforma administrativa e resolveu preparar um substitutivo nesta semana.
Segundo o Presidente e Relator do projeto na
Comissão de Acompanhamento e Execução Orçamentária, Deputado Akira Otsubo, do PSDB, ”foi um
equívoco que está sendo corrigido. O projeto não prevê recursos para as novas fundações criadas na reforma administrativa. Não adianta a gente ficar batendo a cabeça numa discussão sobre um projeto fictício
que não tem fundamento diante da nova realidade estrutural da administração estadual. Como você iria tratar de dotação orçamentária para secretarias e empresas de autarquias que já foram extintas pela reforma administrativa?“
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Concedo o aparte ao Senador José Eduardo Dutra.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senador Juvêncio, não tenho a pretensão de estabelecer um debate com V. Exª sobre as questões específicas do Mato Grosso do Sul. Naturalmente, faltam-me informações suficientes para fazê-lo. Com
certeza, esse debate é travado no seu Estado entre V.
Exª, um Parlamentar de oposição, e o Governador,
juntamente com parlamentares da base de apoio do
Governo do Estado. Surpreendem-me – eu não estava presente no dia, mas li no Jornal do Senado – os
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pronunciamentos de V. Exª e do Senador Ramez Tebet, criticando duramente a reforma administrativa
que estava sendo proposta pelo Governador. Naturalmente, V. Exª pode até dizer que não é culpado disso sozinho ou que não tem culpa ou que não votou.
Mas o Mato Grosso do Sul – como, aliás, nenhuma
unidade da Federação – não é um Estado sublevado.
O Governo Federal conseguiu aprovar no Congresso
Nacional uma série de medidas absolutamente draconianas às quais as unidades da Federação, tanto
Estados quanto Municípios, obrigatoriamente têm de
se adaptar, a não ser que se declarem na condição de
sublevados. Aprovadas a reforma da Previdência, a
reforma administrativa, a Lei Camata e suas modificações e a Lei de Responsabilidade Fiscal, recentemente, os Estados naturalmente têm de fazer as reformas, adaptando-se à Lei Maior, à Constituição Federal, e a todas essas leis. Quando dissemos, em debate no Congresso Nacional, que tais medidas provocariam demissões, que asfixiariam os Estados, infelizmente, os Senadores da base governista, do PFL,
Partido de V. Exª, fizeram não apenas ouvido de mercador, como disseram que tais medidas seriam necessárias para a modernização. Mas quando o Estado – e o fato de ser governado pelo PT não significa
que tenha de agir à margem da lei – procura adaptar-se às reformas aprovadas majoritariamente no
Congresso Nacional, os mesmos Parlamentares que
aprovaram a Lei Maior, que força os Estados a se
adaptarem às regras, criticam o Governo do Estado
por ser este administrado pelo PT. V. Exª citou vários
jornais, mas li também no Estado de S.Paulo que o
Prefeito de Campo Grande – que não é do PT e que
foi reeleito – está também propondo reforma administrativa na mesma linha. E não vi nenhum Senador do
Mato Grosso do Sul criticar o Prefeito de Campo
Grande, que, por ser do PMDB, não pode ser criticado. V. Exª deve reconhecer que há pelo menos uma
contradição brutal entre o discurso nacional de V. Exª
e o atual. Quanto à asfixia dos Estados, nós Senadores da Oposição temos aqui levantado o ponto principal. Os Estados estabeleceram um processo de renegociação de suas dívidas antes – em 1997 e 1998 –,
quando nós da Oposição tentamos estabelecer regras diferentes, mas não conseguimos porque a alegação de todos os Senadores da base governista era
de que esse acordo já havia sido feito entre a União e
o Estado e de que caberia ao Senado apenas referendá-lo. O acordo foi feito numa época em que o Governo Federal estava forte, com a bola toda, e impôs a todos os Estados a renegociação que compromete
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13% da receita líquida de cada Estado para pagamento.

PT prega isso há muito tempo, não é de agora não,
ocorra o contrário.

Há dois projetos na Comissão de Assuntos Econômicos que visam a melhorar essa situação: um do
Senador José Alencar, que rebaixa esse valor para
6%, e outro do Senador Roberto Saturnino, que estabelece uma espécie de Plano Brady, de forma a considerar que os Governadores não tiveram nenhuma
responsabilidade por grande parte dessa dívida renegociada – alguma parte foi, sim, proveniente de mutreta e de irresponsabilidade de governantes –, que
decorreu da política econômica do Governo e dos
seus juros.

O Governador, ao iniciar seu mandato no Estado do Mato Grosso do Sul, promove um aumento de
arrecadação, conseguindo o equilíbrio financeiro do
Estado e, por outro lado, desmanda-se em contratações. Essa farra da contratação não é compreensível,
Senador José Eduardo Dutra. É incompreensível:
11.931 servidores novos no Estado, quando ele começou sua gestão havia 44.069 servidores, e hoje
são 56 mil. Isso para nós é um absurdo, só se ele não
possuía tino de planejamento administrativo, nem noção do que seria o futuro da arrecadação do Estado e
o da sua administração. Com a força política de que
ele dispunha com o voto da população e com o auxílio
de uma equipe consciente de planejamento objetivo,
o Estado não deveria chegar a essa situação. Pagou-se 14, 15 ou 17 folhas de pagamento no ano passado, mas, neste ano, o Estado já está em atraso. E o
que pior: a Assembléia Legislativa não recebe duodécimos, os fornecedores deixam de receber seus créditos, e o Estado entrando em descrédito quando conseguiu um aumento assustador de arrecadação.
Alguma coisa está mal.

Infelizmente, em relação a esse aspecto, os Senadores da base governista, do Partido de V. Exª, da
Maioria, PSDB e PMDB, fazem ouvido de mercador
porque o Governo Federal não concorda em renegociar. Fica difícil estabelecermos um debate para encontrar os culpados. V. Exª diz que o responsável é o
Governador. Digo que o culpado pelo fato de os Estados terem que se adaptar a uma legislação draconiana são os Parlamentares da base governista, que
aprovaram a legislação federal. No entanto, manifestei-me, apenas, para fazer essa intervenção e debater
as questões específicas tratadas por V. Exa. Ninguém
contestou porque foi amplamente divulgado o aumento da arrecadação do Estado de Mato Grosso do Sul
depois que o PT assumiu. É um fato.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Agradeço o aparte do Senador José Eduardo Dutra,
muito importante e oportuno. Destaco o final da intervenção de S. Exª para dizer que, realmente, o Governador atual implementou uma arrecadação espetacular no Estado do Mato Grosso do Sul. S. Exª diz, mas
não está comprovado em lugar nenhum, que, em
1999, chegou a pagar dezessete folhas, algumas
atrasadas, e as doze de praxe. O aumento de sua arrecadação foi surpreendente.
Realmente, S. Exª modificou algumas condutas
na Secretaria de Fazenda que se faziam necessárias. Esta foi, inclusive, a razão de sua eleição. No entanto, S. Exª se empolgou tanto com o aumento da
arrecadação que promoveu uma farra nas contratações. Não estou contrariando a reforma administrativa, meu entendimento é o de que é necessária, foi o
que disse no início de meu pronunciamento. Só não
posso compreender como na oportunidade, no momento em que há uma conscientização nacional de
que o Estado tem que ser enxugado, que é um momento de economia e que o Estado deve ser leve, e o

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Nobre Senador Juvêncio da Fonseca, permito-me interromper V. Exª para prorrogar a sessão por mais dois
minutos, para que V. Exª possa concluir o seu pronunciamento.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Faço, portanto, essas considerações da tribuna do
Senado a fim de alertar o povo sul-mato-grossense e
as autoridades federais que não percebem por que o
Estado está chegando ao desequilíbrio financeiro. O
Governador poderia perfeitamente, com a arrecadação alcançada e que foi inclusive exemplo nacional,
mostrar à Nação brasileira ser um Governador consciente de uma estrutura de Estado leve e enxuta, que
administra nossos interesses com mais objetividade e
com um pouco mais de ciência do planejamento. Dessa forma, não teríamos hoje, mais um vez, de nos envergonhar ao ver os servidores do Estado de Mato
Grosso do Sul quase em greve e dando calote no comércio. Tudo isso ocorre enquanto o Estado aumenta
sua arrecadação em quase 50%.
Desmerece uma boa atenção o Governador
quando põe os pés pelas mãos no trato financeiro do
Estado do Mato Grosso do Sul. Esse lado da farra da
contratação tem que ser colocado com evidência para
o próprio Estado e para o Brasil.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso
alertar a mídia nacional a respeito da referida administração. Não serão todos ignorantes dos fatos, uma
vez que, do Senado, foram alertados para as ações
que não se configuram adequadas ao desenvolvimento daquele Estado.
O Estado vem perdendo dinheiro há muito tempo. Temos esperança e fé na administração severa,
dura, do PT. Deus queira que o nosso Governador esteja inspirado e, em lugar de dirigir sua metralhadora
de impropérios contra a Bancada Federal, volte seus
olhos para a sua equipe e dê a ela um rumo que seja o
do desenvolvimento ao Mato Grosso do Sul, mas com
o Estado leve.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Dutra, pela ordem.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, solicito que as regras
sejam permanentes nas sessões. O Senador Juvêncio da Fonseca foi o quarto inscrito e acabou de falar,
inclusive por um tempo inferior ao que teria direito.
Consegui permutar com o Senador Carlos Wilson, eu
seria o quinto, mas não tive tempo de falar.
Já houve ocasiões em que eu estava inscrito
para uma comunicação inadiável e, como o prazo
houvesse se esgotado, ela foi cancelada, porque as
comunicações foram concedidas no período de prorrogação da Hora do Expediente.
O fato é que, com esse tipo de procedimento –
não há nenhuma questão com relação a Senador especificamente –, ou vale uma regra imutável, ou, então, vamos começar a usar de artifícios, dos quais
normalmente não gostamos de nos utilizar. Quando
me inscrevo para uma comunicação inadiável é porque ela é inadiável mesmo.
Esse fato não se pode transformar em um artifício para que não se siga a lista de inscrição.
Era essa a reclamação de alguém que conseguiu permutar com o quinto inscrito e não conseguiu
falar na sessão de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência concorda plenamente com V. Exª. Mas,
para que possamos cumprir fielmente o Regimento
Interno, há necessidade de colaboração de todos os
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Srs. Senadores. V. Exª sabe que muitos abusam da
benevolência de quem está na Presidência. Lamentamos não ter concedido a palavra a V. Exª. Atentaremos para a sua reclamação, perfeitamente pertinente, e, sempre que possível, tentaremos aplicar o Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Edison Lobão.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.165, DE 2000
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 38, de 2000 (nº 4.653/98, na
Casa de Origem), de iniciativa do Presidente da República, que regulamenta o §
2º do art. 236 da Constituição Federal,
mediante o estabelecimento de normas
gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
Relator: Senador Lúcio Alcântara
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara no 38/00, de iniciativa do Poder Executivo, tem como objetivo regulamentar o § 2º do art. 236 da Constituição Federal, que prevê lei federal para estabelecer normas gerais para a
fixação de emolumentos relativos aos atos praticados
pelos serviços notariais e de registro.
Nesse sentido, o caput do art. 1º da proposição
prevê a fixação, pelos Estados e pelo Distrito Federal,
do valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos respectivos serviços notariais e de registro,
valor esse que deverá corresponder ao efetivo custo e
à adequada e suficiente remuneração dos serviços
prestados, conforme o parágrafo único do mesmo artigo.
Por seu turno, o caput do art. 2º estabelece que
a natureza pública e o caráter social dos serviços notariais e de registro será levada em conta para a fixação do valor dos emolumentos, atendidas as seguintes regras: I – os valores dos emolumentos constarão
de tabelas e serão expressos em moeda corrente do
País; II – os atos comuns aos vários tipos de serviços
notariais e de registro serão remunerados por emolumentos específicos, fixados para cada espécie de
ato; III – os atos específicos de cada serviço serão
classificados em atos relativos a situações jurídicas
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sem conteúdo financeiro, cujos emolumentos atenderão às peculiaridades socioeconômicas de cada região e atos relativos a situações jurídicas com conteúdo financeiro, cujos emolumentos serão fixados mediante a observância de faixas que estabelecem valores mínimos e máximos, nas quais enquadrar-se-á o
valor constante do documento apresentado aos serviços notariais e de registro.
Já o parágrafo único, também do art. 2º, estatui
que nos casos em que, por força de lei, devam ser utilizados valores decorrentes de avaliação judicial ou
fiscal, serão considerados os valores dos emolumentos correspondentes aos atos relativos a situações jurídicas com conteúdo financeiro, referidos no caput.
De outra parte, o art. 3º veda: I – estabelecer,
como base de cálculo de emolumentos, valores outros que não o equivalente ao negócio jurídico realizado, salvo no caso de imóveis, nos quais prevalecerá o
maior valor, estabelecido entre o valor do contrato, da
avaliação judicial e da tributação fiscal; II – fixar emolumentos em percentual incidente sobre o valor do
negócio jurídico objeto dos serviços notariais e de registro; III –cobrar das partes interessadas quaisquer
outras quantias não expressamente previstas nas tabelas de emolumentos; IV – cobrar emolumentos em
decorrência da prática de atos de retificação ou que
teve de ser refeito ou renovado em razão de erro imputável aos respectivos serviços notariais e de registro; V – instituir taxa, contribuição, acréscimo ou percentual sobre os emolumentos, salvo se destinados a
Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização, criados por lei, exclusivamente para as atividades jurisdicionais.
Já o art. 4º preceitua que as tabelas de emolumentos serão publicadas nos órgãos oficiais das respectivas unidades da Federação, cabendo às autoridades competentes determinar a fiscalização do seu
cumprimento e sua afixação obrigatória em local visível em cada serviço notarial e de registro.
O art. 5º prevê reajuste para o valor dos emolumentos, devendo as respectivas tabelas ser publicadas até o último dia do ano, observado o princípio da
anterioridade, e o art. 6º dispõe no sentido de que os
notários e os registradores darão recibo dos emolumentos percebidos, sem prejuízo da indicação definitiva e obrigatória dos respectivos valores à margem
do documento entregue ao interessado, em conformidade com a tabela vigente ao tempo da prática do ato.
Por outro lado, o art. 7º estabelece que o descumprimento, pelos notários e registradores, do dis-
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posto na lei que se pretende aprovar, sujeitá-los-á às
penalidades da Lei nº 8.935/94, que regulamenta os
serviços notariais e de registro, sem prejuízo de outras sanções legais.
O art. 8º prevê forma de compensação (sem
ônus para o Poder Público) aos registradores civis
das pessoas naturais pelos atos gratuitos por eles
praticados, conforme estatuído em lei federal (Lei nº
9.265/96 e Lei nº 9.534/97).
Por fim, o art. 9º preceitua que os Estados e o
Distrito Federal deverão, no prazo de noventa dias,
proceder à revisão das tabelas de emolumentos atualmente em vigor, a fim de adaptá-las à lei objetivada
e o art. 10 contém a cláusula de vigência a partir da
data da publicação.
O projeto de lei em pauta recebeu a Emenda nº
1, do ilustre Senador Romeu Tuma, alterando o inciso
V do art. 3º da proposição para permitir que possa ser
instituída taxa, contribuição, acréscimo ou percentual
sobre emolumentos, com o objetivo de custear o regime próprio de previdência social dos notários, oficiais
de registro, escreventes e auxiliares que ingressaram
em tais cargos antes da publicação da Lei nº 8.935/94
e que não optaram por outro regime de previdência.
É o relatório.
II – Voto
Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição sob exame e,
também, sobre o seu mérito, consoante posto no art.
101, inciso I combinado com inciso II, alínea l, do Regimento Interno do Senado Federal.
A Constituição Federal trata dos serviços notariais e de registro, no seu art. 236. Assim, o caput desse artigo estatui que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação
do Poder Público. Logo, a titularidade desses serviços
é do Estado brasileiro que os delega à iniciativa privada mediante concurso público (art. 236, § 3º)
Por seu turno, o § 1º do artigo magno em tela
preceitua que a lei regulará as atividades notariais e
de registro, definirá a responsabilidade civil e criminal
dos titulares e prepostos, bem como a fiscalização
dessas atividades, que fica a cargo do Poder Judiciário. Essa Lei é a de nº 8.935/94, chamada “Lei dos
Cartórios”.
Ademais, o § 2º do art. 236 da Lei Maior estatui
que lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pe-
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los serviços notariais e de registro. E foi com base
nesse dispositivo constitucional que o Presidente da
República encaminhou ao Congresso Nacional o presente Projeto.
Parenteticamente, cabe, também, adentrar que
emolumentos são a contrapartida pecuniária que o interessado paga pelo serviço prestado pelo serviço
notarial ou registral.
Dessa forma, no que diz respeito à constitucionalidade do Projeto de Lei de que se trata, o nosso
entendimento é o de que nada obsta a sua livre tramitação nesta Casa. E, igualmente, segundo nos parece, estão atendidos os requisitos de juridicidade e regimentalidade.
No que diz respeito ao mérito da proposição,
cumpre, de início, recordar que serviços notariais são
as atividades exercidas pelos notários, pessoas às
quais se comete o encargo de escrever nos livros de
notas, segundo a praxe, todos os atos jurídicos e contratos dos interessados no registro desses atos e contratos, que passam a ser documentos com fé pública,
tidos como autênticos até prova em contrário. (Cf
José Cretella Jr, apud Ives Gandra Martins, Comentários a" Constituição do Brasil, Ed. Saraiva, 1998, 9ª
Volume, p. 80).
A propósito dos serviços notariais e de registro
cabe, também, esclarecer que não se deve confundir
esses serviços, prestados pelos cartórios extrajudiciais, com os serviços dos cartórios judiciais.
Embora ambos sejam dotados de fé pública, esses últimos compõem o chamado foro judicial e são
considerados órgãos auxiliares da justiça. Os primeiros, de que trata o presente Projeto, compõem o chamado foro extrajudicial e não se incluem entre os órgãos auxiliares da justiça, embora estejam administrativamente subordinados aos juízes estaduais e por
eles sejam fiscalizados (Cf Ada Pellegrinni Grinover
et alii, Teoria Geral do Processo, Ed. Revista dos Tribunais, 8ª edição, 1991, pp. 179 e 185).
Finalmente, devemos adendar que, conforme
avaliamos, as regras que se pretende aprovar se situam efetivamente na esfera das normas gerais, na medida em que estatuem critérios com fulcro nos quais
os Estados e o Distrito Federal deverão aprovar as
suas tabelas de emolumentos relativos aos serviços
notariais e registrais, porém sem pretender especificar os valores desses emolumentos, matéria que
compete a cada Estado e ao Distrito Federal.
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De outra parte, quanto à Emenda nº 1, do Ilustre
Senador Romeu Tuma, a nossa opinião é pela sua rejeição, perante as razões seguintes.
A Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que
regulamentou o § 1º do art. 236 da Constituição Federal, estabeleceu, no caput do seu art. 40, que os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são
vinculados ao regime geral da previdência social. Tal
regra guarda consonância com a alteração perpetrada pela Lei Maior de 1988, que federalizou a legislação concernente aos serviços notariais, até então disciplinados pelas leis estaduais de organização judiciária.
Não obstante, o parágrafo único do mesmo art.
40 garantiu aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação da referida
lei.
Ademais, o art. 51, do mesmo diploma legal (Lei
nº 8.935/94), assegurou aos profissionais que estivessem em exercício por ocasião da sua vigência o
direito de percepção de proventos de acordo com a
legislação que anteriormente os regia, desde que
mantidas as contribuições nela estipuladas até a
data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
Ou seja, em resumo, para os que já exerciam
as atividades notariais e de registro em 18 de novembro de 1994, a Lei nº 8.935/94 estabeleceu um
direito de opção, para que permanece, sem no regime previdenciário anterior ou aderissem ao novo
regime, inclusive em observância do preceito constitucional que veda a retroação da lei nova para desconstituir relações jurídicas legalmente firmadas
(art. 5º, XXXVI).
Dessa forma, segue em vigor toda, a legislação previdenciária anterior para aqueles que optaram por permanecer no antigo regime previdenciário de cada Estado.
E é com base nessa legislação pretérita que
diversos regimes estaduais de previdência dos profissionais em questão (a exemplo do Paraná, de
São Paulo, entre outros) são custeados, pelo menos parcialmente, com recursos oriundos de percentuais de valores que incidem sobre os emolumentos.
Outrossim, em nosso entendimento, essa legislação previdenciária pretérita não quedará revogada com a entrada em vigor da nova lei que ora
examinamos. A uma primeira razão porque esta-
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mos legislando para o futuro e não para o passado.
Perceba-se, aliás, o tempo do verbo do dispositivo
em questão: o que o art. 3º, V, do Projeto veda é instituir taxa, contribuição, acréscimo ou percentual
sobre os emolumentos..." Portanto, o que hoje estiver instituído com base em ato jurídico perfeito continuará em vigor.

dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Assim, se a legislação previdenciária estadual
hoje em vigor, aplicável aos que já eram notários e
afeiçoados em 18 de novembro de 1994, prevê que
um determinado valor percentual dos emolumentos
será recolhido como contribuição previdenciária, tal
regra perdurará após a entrada em vigor da lei que
aqui discutimos.
Diga-se, ademais; que tal valor percentual tem
natureza de contribuição previdenciária descontada
dos próprios beneficiários, pois o art. 28 da Lei nº
8.935/94 esclarece que os notários e oficiais de registro têm direto à percepção dos emolumentos integrais
pelos atos praticados na serventia.

LEI Nº 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994

Por outro lado, não podemos concordar, como
prevê a Emenda nº1, com a instituição de novas taxas
e contribuições previdenciárias que impliquem majoração dos preços dos emolumentos, pois os custos
dos benefícios previdenciários dos notários não podem ser arcados pelos usuários dos serviços notariais e de registro.
Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do Projeto de Lei
da Câmara, nº 38, de 2000, e, no mérito, pela sua
aprovação, com rejeição da Emenda nº1.
Sala da Comissão, 29 de novembro de 2000.
José Agripino, Presidente – Lúcio Alcântara, Relator – José Fogaça – Bello Parga – Édison Lobão –
Jefferson Péres – Sérgio Machado – Íris Rezende
– Antônio Carlos Valadares – Pedro Simon – José
Eduardo Dutra – Romeu Tuma – José Roberto
Arruda.
LEGISLAÇÃO CRIADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL CONSTITUIÇÃO
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili-

....................................................................................
XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
....................................................................................

Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro
....................................................................................
Art. 28. Os notários e oficiais de registro gozam
de independência no exercício de suas atribuições,
têm direito à percepção dos emolumentos integrais
pelos atos praticados na serventia e só perderão a
delegação nas hipóteses previstas em lei.
....................................................................................
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à Previdência Social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem
recíproca de tempo de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, os escreventes e auxiliares os
direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a
data da publicação desta lei.
....................................................................................
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro,
quando da aposentadoria, fica assegurado o direito
de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham
mantido as contribuições nela estipuladas até a data
do deferimento do pedido ou de sua concessão.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em
regime especial que vierem a ser contratados em virtude da opção de que trata o art. 48.
§ 2º Os proventos de que trata este artigo serão
os fixados pela legislação previdenciária aludida no
caput.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também
às pensões deixadas, por morte, pelos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares.
....................................................................................
LEI Nº 9.265, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996
Regulamenta o inciso LXXVII do art.
5º da Constituição, dispondo sobre a gra-
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tuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania
....................................................................................
LEI Nº 9.534, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Dá nova redação ao art. 30 da Lei nº
6.015¹, de 31 de dezembro de 1973, que
dispõe sobre os registros públicos;
acrescenta inciso ao art. 1º da Lei nº
9.265², de 12 de fevereiro de 1996, que
trata da gratuidade dos atos necessários
ao exercício da cidadania; e altera os
arts. 30 e 45 da Lei nº 8.935³, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre os
serviços notariais e de registro.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O parecer lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Lei da Câmara nº 38, de 2000 (nº 4.653/98, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que regulamenta o § 2º do art. 236 da Constituição
Federal, mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro, cujo parecer foi lido anteriormente, ficará perante
a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber
emendas, nos termos do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Os
Srs. Senadores Ademir Andrade e Lúcio Alcântara
enviaram discursos à Mesa para serem publicados,
na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez,
ocupo esta tribuna para tratar de assunto relacionado
à execução orçamentária na área da saúde. O momento é oportuno, considerando-se que esta Casa,
juntamente com a Câmara dos Deputados, concentra
esforços na discussão e aprovação do Orçamento
Geral da União, para o ano de 2001.
Gostaria de lembrar aos Srs. Senadores que a
construção da lei orçamentária tem sua origem em
cada área de atuação do Governo. Os ministérios encaminham suas demandas e propostas para o exercício seguinte, cabendo ao Ministério do Planejamento
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compatibilizar as propostas e elaborar o texto que é
encaminhado ao Poder Legislativo até o dia 31 de
agosto de cada ano. Aqui no Congresso, através da
Comissão Mista de Orçamento, se debate profundamente o texto – separadamente por área – através
de subcomissões, para, somente depois, ser aprovada a Lei de Orçamento Geral da União.
Digo isso, Srªs e Srs. Senadores, para lembrar
que o Orçamento Geral da União, que sai aprovado
todos os anos do Congresso Nacional, nasce na base
de cada órgão do Governo e passa por discussões
nesta Casa, fórum dos representantes do povo e dos
Estados brasileiros. Trata-se, portanto, de um processo democrático. Pode até ter falhas e certamente as
têm, mas a Lei quando sai daqui aprovada, sai com
grande respaldo. Arrisco a dizer que a aprovação da
Lei Orçamentária está entre as principais atribuições
que cabe ao Poder Legislativo.
Há poucos meses, quando estive aqui para debater sobre a execução do Orçamento, o fiz por entender como absurdo o fato de, até o mês agosto, segundo informações obtidas no SIAFI, o Governo ter
gasto apenas um pequeno percentual dos recursos
previstos para projetos na área social, especialmente
na área da saúde, reforma agrária e saneamento.
Lembro-me que para a erradicação da aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue e da febre
amarela, embora previstos R$ 6,2 milhões, até o mês
de agosto haviam sido liberados somente R$9,7 mil,
ou seja, 0,16% do total. Para minha Região, a Amazônia, isso é um desastre. Mas não é só isso, os investimentos em saneamento, equipamentos hospitalares,
dentre outros gastos previstos com a saúde, haviam
sido irrisórios até àquela data, prejudicando qualquer
planejamento e comprometendo o andamento dos
programas de saúde. Por isso, na ocasião, ocupei
este espaço e cobrei do Governo o cumprimento do
Orçamento Geral da União.
Hoje, vejo-me obrigado a voltar a esta tribuna
para abordar tema semelhante. O Governo Fernando
Henrique Cardoso, de forma arbitrária como de costume, através de um decreto de execução orçamentária, cortou, somente do Ministério da Saúde, R$ 873
milhões do Orçamento deste ano. Foi uma decisão arbitrária, desrespeitosa a todo o processo de discussão do Orçamento, que nessa área, especialmente, já
é enxuto e insuficiente.
O Ministério da Saúde adverte que se o decreto
não for revisto e esses recursos não forem liberados
até a próxima semana, serão necessários cortes em
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investimentos importantes, tais como: construção de
rede de esgoto e saneamento básico, construção,
ampliação e equipamentos na rede ambulatorial e
hospitalar, entre outros. Também vários programas
terão custeio reduzidos drasticamente, como, por
exemplo: controle de endemias (malária, chagas,
dengue, etc.); saúde do trabalhador; saúde mental;
vigilância sanitária; combate à hanseníase: combate
à tuberculose e mesmo a aquisição de medicamentos
estratégicos para o tratamento da AIDS, diabetes, hemofilia, etc.
Segundo informou a Frente Parlamentar de Saúde, até mesmo prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares do SUS e os repasses a Estados e
Municípios, estarão comprometidos.
Srªs e Srs. Senadores, todos os anos essa marola se repete. O Orçamento que sai aprovado daqui,
praticamente é engavetado pelo Executivo e os recursos são gastos onde o Presidente e sua equipe econômica querem e bem entendem, seguindo uma orientação míope da realidade brasileira. Somente os
pagamentos de juros da dívida, acordados com o
FMI, são feitos na forma prevista. E não raro, o Governo paga mais do que o inicialmente previsto.
É o momento, Sr. Presidente, de voltar a discutir
nesta Casa uma mudança na legislação, fazendo com
que a Lei Orçamentária deixe de ser apenas autorizativa, como é hoje. Torna-se necessária a criação de
mecanismos que obrigue o Poder Executivo a gastar,
de fato, um maior percentual do que atualmente está
destinado às áreas essenciais para a população. O
que o Governo tem feito hoje é apenas ”jogar para a
platéia“. Aloca os recursos no Orçamento, faz-se muita propaganda disso e na hora de efetivar os gastos
não o faz como inicialmente previsto. E, lamentavelmente, o Congresso Nacional tem sido conivente com
essa situação.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora aparentemente prosaico, quero trazer hoje à discussão um
assunto que assume cada vez mais relevância em
nossos dias: a comunicação por intermédio da Internet, mais precisamente o uso do correio eletrônico.
Trata-se de evitar que as muitas vantagens trazidas
por esse mecanismo sejam obnubiladas pelo seu
mau uso.
Para se ter uma idéia do volume dessas correspondências, em 1999 foram trocadas 600 milhões de
mensagens em todo o planeta. Obviamente que isso
significa uma ampliação em grande escala das comu-
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nicações pessoais, até então restritas às cartas, telefonemas, fax e telegramas, sem o inconveniente de
cada um desses meios: cartas são de demorado envio; telefonemas a longa distância são dispendiosos;
fax ocupa muito tempo no envio (além de tarifa telefônica) e telegramas são excessivamente curtos.
Eis que vem o correio eletrônico, em que o usuário pode escrever uma mensagem do tamanho que
desejar, enviá-la em instantes, para qualquer lugar do
mundo ao custo do impulso de um telefonema local.
Se essas vantagens fossem empregadas meramente para as relações interpessoais, entre amigos
ou entre parceiros, tudo bem! No início, ainda na década de 70, prestava-se à comunicação entre cientistas e comunidade acadêmica, em geral. Não tardou
para que esse potencial de acesso direto às pessoas
fosse descoberto e utilizado pelas grandes empresas.
Uma das empresas de maior valor no mercado mundial (a Amazon), está centrada no comércio eletrônico, que utiliza o e-mail como forma de contato com os
consumidores.
Obviamente que não vamos questionar a legitimidade de uma empresa querer se comunicar com
seus potenciais clientes pelo correio eletrônico. A
questão ética e legal surge no modo como as empresas têm acesso aos e-mails dessas pessoas. No Brasil, mesmo que ainda seja pequeno o número de
usuários, existe uma empresa que oferece à venda
um cadastro com 2,2 milhões de endereços eletrônicos. Aqui entram os questionamentos: como essa empresa obteve esses endereços? E o pior: o dono desse endereço autorizou ser ”vendido“ em um cadastro? Muito provavelmente, não.
Sei que o Congresso Nacional não tem estado
alheio a esta questão e já existem pelo menos três
projetos de lei propondo sanções para quem utilizar
indevidamente os endereços de usuários do correio
eletrônico. Mas pode ser que, mesmo aprovadas, seja
difícil fazer cumprir tais leis. Pode ser que a auto-regulamentação venha a ser o melhor meio. Nos
Estados Unidos, a Meca dos usuários de e-mails, já
existem selos conferidos a empresas que se comprometem a fazer um uso seguro dos dados de seus clientes. Mas não tem sido fácil chegar a essa solução
negociada. Milhares de processos já abarrotam a
Justiça americana com casos de invasão de privacidade de usuários da Internet.
Uma pesquisa autorizada aponta que 9 em
cada 10 usuários de correio eletrônico, recebem por
semana, pelo menos, uma mensagem indesejada,
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enviada por empresas ou por particulares. São, além
de anúncios, disseminação de ”correntes eletrônicas“
e assemelhados. Para alcançar os destinatários, os
responsáveis por malas diretas digitais invadem a
vida das pessoas sem pedir licença. E não é difícil saber porque fazem isso: ampliação do mercado e economia de escala nos gastos com publicidade. Por
exemplo, uma campanha publicitária pela Internet
custa pelo menos 10% do preço de uma campanha
convencional com folhetos impressos. Além disso,
pode ser montada e enviada em cinco dias; ao passo
que a convencional demora, pelo menos, um mês.
Por outro lado, as respostas às campanhas eletrônicas são de até 40% contra 0,5% de retorno a cartas
comerciais enviadas pelo correio convencional.
A principal dificuldade, pois, é esta: estabelecer
padrões éticos que protejam o direito à privacidade,
sem inviabilizar a utilização comercial dos dados das
pessoas. Esse é um ponto sobre o qual podemos nos
debruçar.
A outra questão candente no uso do correio eletrônico diz respeito à proteção da privacidade de seus
usuários. Nossa Constituição consagra, no art. 5º,
Inciso XII, o direito à inviolabilidade do sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. A exceção fica
para as hipóteses em que a lei permitir o acesso a tais
correspondências para fins de investigação criminal
ou instrução processual penal.
Mas não é assim que pensam grandes corporações, onde se localizam mais de 60% dos usuários do
correio eletrônico. Alegando que os equipamentos de
informática são para uso da empresa ou da instituição, estabelecem controles ou espionagem sobre as
mensagens trocadas por seus empregados.
Ocorre que o correio eletrônico eqüivale a uma
caixa postal privada, acessada mediante uma senha;
não se compara a um quadro de avisos público de
uma empresa, ao qual todos têm acesso. Portanto,
qualquer ”bisbilhotice“ de empresas ou instituições
públicas no correio de seus funcionários atenta contra
os direitos civis. Mas, infelizmente, não há meios de
impedir essa invasão. E creio que essa é uma questão
a ser enfrentada por nós.
Mas, além do abuso dos anunciantes, vendedores de cadastros e de empresas, há também o abuso
de usuários comuns, que enviam mensagens do tipo
”pedido de socorro para uma menina com câncer“ e
outros nesse estilo, na maior parte, falsas. Como resultado, inundam as caixas de correio dos usuários,
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causando desconforto e fazendo com que percam um
tempo precioso descartando esse lixo epistolar.
Mas o risco pode ir além, pois as mensagens
podem levar embutidas alguns vírus letais para os
programas dos usuários, como ocorreu recentemente
com o tal do ”I Love You“, que se espalhou pelo mundo todo em menos de 24 horas e trouxe enormes prejuízos a diversas empresas e ameaçou comprometer
a segurança de algumas corporações.
Vou mencionar agora outro efeito – esse, sutilmente danoso: o envio de e-mails com conteúdo pornográfico (fotos, filmetes, piadas obscenas) em que,
protegidos pelo anonimato, invasores da privacidade
espalham sua ”verborréia“ pelos correios eletrônicos
de conhecidos e desconhecidos.
E, ainda nessa linha de invasão, que dizer do
chamado ”assédio eletrônico“ em que, igualmente
protegidos pelo anonimato, usuários perpetram invasões da privacidade dos outros, causando desconforto e insegurança?
Não poderia deixar de citar como um dos males
derivados desse fenômeno, o empobrecimento da linguagem escrita. No passado, o gênero epistolar fez
uma carreira gloriosa, como no caso de São Paulo,
com suas cartas de catequização; em passado menos remoto, tivemos a publicação de cartas como forma de biografia literária de pessoas famosas, e assim
por diante. Pois, hoje, com as facilidades do correio
eletrônico, de elaborar e enviar uma mensagem em
segundos, assistimos à decadência do gênero epistolar. Trata-se de mensagens elaboradas sem a obser vância de regras mínimas de português, sem uso de
maiúsculas, com uma pontuação deficiente, às vezes
sem o uso de acentuação adequada (por não ser aceita em determinados casos), enfim, uma pauperização de nossa língua, que é tão rica.
No caso dos chats, que são as ”conversas virtuais“, está sendo criada uma outra linguagem, mais
econômica, para acelerar as comunicações. É claro
que o uso de códigos particulares não chega a ameaçar a estabilidade lingüística. A linguagem dos usuários de radioamador, cheias de códigos particulares,
nunca trouxe qualquer prejuízo a nossa querida língua. Mas esse contato, por escrito, pode acarretar alguns prejuízos para a formação lingüística dos seus
jovens usuários. Prejuízos cuja dimensão ainda não é
possível aquilatar.
Pois bem, termino esta fala sem chegar a uma
conclusão sobre o assunto. Desejo apenas colocar o
tema em discussão para que nós, do Senado,
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possamos nos debruçar sobre a questão e fornecer
nossa contribuição.
Creio que a contribuição mais significativa virá
da discussão de uma nova ética derivada das
comunicações por meio do correio eletrônico. Nesse
caso, nosso papel, mais que normativo, é de apoio a
um debate mais profundo na sociedade. E não
podemos ser ”atropelados pela realidade“. Devemos
fazer com que essa discussão, que se dá
principalmente no campo ético, encontre amparo
entre nós e que o Senado sirva como foro para mudar
essa realidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência lembra ao Plenário que o tempo
destinado aos oradores da Hora do Expediente da
sessão deliberativa ordinária de amanhã, dia 30, será
dedicado a homenagear o centenário de nascimento
do ex-Senador Milton Campos, de acordo com o
Requerimento nº 138, de 2000, do Senador
Francelino Pereira e de outros Srs. Senadores.
Esclarece ainda que continuam abertas as inscrições
para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando as Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da sessão deliberativa
ordinária de amanhã, a realizar-se às 10 horas, a
seguinte:

–2–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 168, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 168, de 2000 (nº 327/99, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga a permissão à MR Radiodifusão Ltda, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Vitória do Mearim,
Estado do Maranhão, tendo
Parecer favorável, sob nº 1143, de 2000, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Edison
Lobão, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 39
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTEDO SENADO FEDERAL
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
29-11-2000
quarta-feira
15:30

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 1999 (nº 1.064/91, na Casa de
origem), que regulamenta o § 4º do art. 199 da
Constituição
Federal,
relativo
à
coleta,
processamento,
estocagem,
distribuição
e
aplicação do sangue, seus componentes e
derivados, estabelece o ordenamento institucional
indispensável à execução adequada dessas
atividades, e dá outras providÊncias, tendo
pareceres da Comissão de Assuntos Sociais, sob
nºs
– 48, de 1999, Relator: Senador José Alves,
favorável, com as Emendas n]s 1 e 2-CAS, que
apresenta; e
– 1.075, de 2000 (em reexame, nos termos do
Requerimento nº 130, de 1999), Relator: Senador
Geraldo Althoff, favorável.
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– Sessão Deliberativa
Senado Federal

Ordinária

do

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR
Convocação
O Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar convoca a l4ª Reunião do Conselho, a
realizar-se no dia 6 de dezembro de 2000,
quarta-feira, às 17h, na Sala nº 6 da Ala Senador Nilo
Coelho, destinada a ouvir, nos Autos da Denúncia nº
1, de 2000, o Sr. Pedro José Coelho Pinto, Advogado
do Banco do Brasil S/A, lotado na Assessoria Jurídica
Regional no Estado do Pará; e os Srs. Lucimalva
Saraiva Barbosa e José Raimundo Farias Canto,
ex-Advogados da mesma instituição, atendendo à
solicitação, deferida pela Presidência do Conselho,
da Exmª Srª Senadora Heloísa Helena, Relatora do
processo em referência.
Brasília, 29 de novembro de 2000. – Senador
Juvêncio da Fonseca, Vice-Presidente do Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar.
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Ata da 165ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 30 de novembro de 2000
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência do Sr. Carlos Patrocínio
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Agnelo Alves – Albino Boaventura – Alvaro Dias
– Amir Lando – Antero Paes de Barros – Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Artur da Tavola – Bello
Parga – Carlos Bezerra – Carlos Patrocinio – Carlos
Wilson – Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Matusalém – Francelino Pereira –
Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido –
Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena – Henrique Loyola – Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader Barbalho – Jefferson
Peres – João Alberto Souza – Jonas Pinheiro – José
Alencar – José Eduardo Dutra – José Fogaça – José
Jorge – José Roberto Arruda – Julio Eduardo – Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz
Pontes – Maguito Vilela – Marluce Pinto – Moreira
Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney
Suassuna – Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo
Souto – Pedro Piva – Pedro Simon – Renan Calheiros
– Ricardo Santos – Roberto Freire – Roberto Requião
– Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu Tuma –
Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio
Machado – Teotônio Vilela Filho – Tião Viana – Valmir
Amaral – Wellington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
lista de presença acusa o comparecimento de 70
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
O tempo dos oradores da Hora do Expediente
será destinado a comemorar o centenário de
nascimento do ex-Senador Milton Campos, nos
termos do Requerimento nº 138, de 2000, de autoria
do Senador Francelino Pereira e outros Srs.
Senadores, e de acordo com ofício do Senador
Francelino Pereira, lido na sessão de 1º de agosto de
2000.

Convido o Exmº Sr. Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Ministro Carlos Velloso, para
compor a Mesa.
Concedo a palavra ao eminente Senador
Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Exmº Sr. Ministro Carlos Velloso, Srªs e Srs.
Senadores, ilustres convidados, a homenagem a
alguém deve ser prestada, de preferência, pelos que
lhes foram coetâneos, conterrâneos, amigos e
correligionários. Nada disso eu fui de Milton Campos,
porque até mesmo a contemporaneidade foi
marcada por um hiato temporal de mais de três
décadas. Maior ainda a distância física entre o filho
das alterosas, cravadas no sudeste, e o habitante da
planície, lá no setentrião longínquo. E abissal o fosso
ideológico que separa o liberal convicto, a batalhar
pelo Estado democrático de direito, do jovem militante
de esquerda, a sonhar com a revolução
transformadora e purificadora.
Mas eu não poderia deixar de estar presente, de
forma ativa, nesta sessão solene, para render tributo
à memória do grande mineiro, por ocasião do
centenário de seu nascimento.
Não vou cansá-los com dados biográficos, nem
lembrar, repetitivamente, passagens de sua vida,
possivelmente do conhecimento da maioria dos que
me ouvem. Tampouco vou prestar depoimento,
revelador de fatos ignorados, porque testemunha não
fui de episódios que viveu. Deixo a tarefa a cargo de
panegiristas
mais
credenciados
porque
o
conheceram de perto ou porque ouviram relatos de
terceiros que lhes foram próximos.
Cabe-me apenas um breve registro, ditado por
um imperativo interior, em razão da excepcionalidade
do homenageado. Conto nos dedos os políticos de
qualquer época, pelos quais sinto grande admiração.
Não por ser avaro, mas pelo rigor que imprimo às
minhas avaliações, mediante critérios que levam em
conta principalmente a dimensão ética do avaliado.
E Milton Campos é dos poucos, pouquíssimos,
a passar qualquer crivo, ainda o mais rigoroso, a se

267

ANAIS DO SENADO FEDERAL

crer no testemunho unânime de tantos que sobre ele
depuseram. Logrou o feito de ser o político mais
respeitado entre os seus coevos, num tempo
riquíssimo em vultos de escol. E seu Partido, a
legendária UDN, no qual militou a vida inteira, teve o
privilégio de reunir a crème de la crème, uma
constelação de brilho incomum, que tinha em Milton a
sua estrela maior. Seguramente nunca antes, nem
depois, até hoje, o Parlamento brasileiro abrigou, ao
mesmo tempo, um conjunto de pessoas dotadas de
tamanho valor moral e intelectual, a maioria na
mesma legenda partidária.
E Milton Campos conseguiu ser o Everest desse
Himalaia como primus inter pares, reconhecido por
seus companheiros sem contestação. Curiosamente,
embora intelectual de mérito, ele não se sobrepunha
aos correligionários, nesse particular. Professor de
Direito, não era um jurista do porte de Aliomar Baleeiro; escritor, não chegou a ser um estilista do nível de
Afonso Arinos de Mello Franco; orador, não atingiu a
fulgurância de Carlos Lacerda.
Ele se distinguia e se sobrelevava aos demais
pelo raro conjunto de virtudes de caráter que reunia,
pois, além de culto, era íntegro, sereno, tolerante, discreto, desambicioso, modesto e, sobretudo, elegante
na maneira de ser e de agir. Como disse um de seus
biógrafos, ”Milton Campos era nobre, daquela nobreza e grandeza de alma, com aquela sensibilidade de
espírito de sentimentos, que honram o ser humano e
fazem com que outros homens, menores que ele, ainda acreditem na humanidade“.
Tais virtudes ele soube demonstrar e praticar,
sem nunca alardeá-las, em todos os numerosos cargos que ocupou, de professor, de deputado, de governador, de ministro e de senador, este último que dignificou como poucos talvez o fizeram.
Para dar um único exemplo do seu rigor ético,
sabe-se que desejava muito ser Ministro do Supremo
Tribunal Federal, para o qual recebeu três convites,
todos recusados por motivos que só o engrandecem.
Na primeira vez, para ocupar a presidência do seu
Partido, rendendo-se ao apelo de que apenas o seu
nome seria capaz de uni-lo. Na segunda, mal saído de
uma derrota eleitoral, entendeu que sua condução ao
posto seria uma compensação inaceitável. Por último,
rejeitou uma terceira vez, ao argumento de que, tendo
encaminhado a proposta de aumento do número de
membros do Tribunal, aceitar sua nomeação seria beneficiar-se de um ato que praticara. Como se vê, manifestação de escrúpulo somente possível num ser de
eleição como ele.
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Desafortunadamente, num erro de graves conseqüências, a maioria do povo brasileiro negou-lhe a
oportunidade de exercer essas virtudes na Presidência da República.
Em 1960, num regime eleitoral que permitia o
voto direto no Vice-Presidente, concorreu ao posto na
chapa de Jânio Quadros, e perdeu para o Sr. João
Goulart. Fosse eleito Milton Campos, diferente teria
sido a história política do País, vez que ou Jânio Quadros não teria renunciado, ou Milton assumiria e concluiria tranqüilamente o seu mandato. Em qualquer
das hipóteses não teria ocorrido o eclipse das liberdades, que se estendeu por longos vinte anos. Naquela
eleição, não apenas ele perdeu, perdemos todos nós.
Essa mágoa, sem ressentimento, que não lhe
era próprio, ele deve ter guardado até o fim da sua luminosa vida, um fim que soube encarar com a mesma grandeza de sempre, quando, doente em fase
terminal, comentou em público: ”Estou aprendendo
a morrer“.
Falar mais o quê a respeito da figura paradigmática de Milton Campos, que não seja a repetição da
oceânica apologia feita por todos, e foram tantos que
dele se ocuparam. Mas, enfim, para arrematar com fecho realmente de ouro, porque não me pertence, vou
lembrar o elogio que recebeu, incomparavelmente valioso, pelo seu conteúdo e pelo autor. Foi feito por Carlos Drummond de Andrade, um intelectual infenso a
louvaminhas, mas que dedicou ao amigo o maior panegírico que já se fez a alguém em qualquer tempo.
Um epitáfio talvez definitivo, feito pelo grande poeta
ao igualmente grande político. Sem adjetivação,
numa síntese lapidar, Drummond assim definiu o homenageado de hoje: ”Milton Campos foi o homem que
cada um de nós gostaria de ter sido.“
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência suspende a participação dos oradores
para que possamos projetar um filme alusivo à pessoa do homenageado.
(Procede-se à projeção do vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Srªs
e Srs. Senadores, Srs. familiares do Senador Milton
Campos, amigos, autoridades aqui presentes, neste
exato momento faria uso da palavra o eminente Presidente de ofício desta Casa, Senador Antonio Carlos
Magalhães. Todavia, por um compromisso anteriormente assumido com o Cardeal-Arcebispo do Rio de
Janeiro, Dom Eugênio de Araújo Salles, S. Exª solicitou ao Senador Paulo Souto, a quem concedo a palavra, que o representasse nesta homenagem.
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O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, Senador Carlos Patrocínio, Sr.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro
Carlos Velloso, Srªs e Srs. Senadores, Srs. familiares
do Dr. Milton Campos, minhas senhoras e meus senhores, como revelou o Sr. Presidente desta sessão,
impedido por motivos superiores de presidir, como
tanto desejava, a sessão comemorativa do Centenário do Senador Milton Campos, o Senador Antonio
Carlos Magalhães considera que não poderia deixar
de apresentar o seu testemunho em relação a uma
das mais eminentes figuras da República em todos os
tempos. Por isso, incumbiu-me de que aqui lesse palavras que são suas. S. Exª conheceu e conviveu, de
certa forma, com o Senador Milton Campos durante
um período de sua vida política.
Neste momento, ao Senador Francelino Pereira,
autor do requerimento de realização desta justa homenagem, diz o Senador Antonio Carlos Magalhães,
deixo a incumbência de presidir, em grande parte,
esta sessão solene. Ex-Governador de Minas Gerais,
é um colega que se tem dedicado ao desenvolvimento de seu Estado de representação, pois, não nascido
em terras mineiras, mas seu filho por adoção, só lhe
tem proporcionado dedicação e orgulho.
Saúdo igualmente os Senadores José Alencar e
Arlindo Porto, ambos representantes do Estado de
Minas Gerais, presentes a esta importante homenagem ao Dr. Milton Campos.
Srªs e Srs. Senadores, Milton Campos iniciou
sua trajetória pública estimulado pela vitória da Revolução de 1930. Hostil às práticas autoritárias e elitistas dos líderes da República Velha, desejava contribuir para a regeneração política do País. Seu primeiro
cargo público foi o de Advogado-Geral do Estado de
Minas Gerais e já ali deixava sua marca. Como tal,
conseguiu solucionar uma antiga questão de limites
com o Estado de São Paulo.
Manteve-se sempre firme aos princípios da democracia liberal. No período do Estado Novo, participou do grupo que clandestinamente editava o jornal
Liberdade. Antigetulista, foi um dos organizadores da
UDN em Minas Gerais, no final da Era Vargas. Acreditava que o bem-estar nacional não poderia ser assegurado com a supressão ou limitação da democracia.
Diz o Senador Antonio Carlos Magalhães que o
conhecia bem, no seu estilo sóbrio e na sua competência de homem público exemplar. O Dr. Milton,
como o chamávamos, tinha, de todos nós, seus companheiros da UDN, o maior respeito, pois ninguém,
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neste País, o ultrapassou no exemplo digno, no desempenho de todas as funções que exerceu ao longo
de sua vida.
Foi Presidente Nacional do nosso Partido de
1955 a 1957, período de grande efervescência política, inclusive dentro da própria UDN, provocada pela
ala radical, com a qual convivíamos internamente.
Mas a sua educação, o seu saber elevado, a lhaneza
do seu caráter o tornavam um cidadão singular e o
gabaritavam ao exercício do cargo, que soube conduzir com postura moderadora, reguardando sempre os
padrões mais elevados da conduta pública e parlamentar.
Em verdade, ninguém jamais fez qualquer reserva em relação ao comportamento desse grande
representante de Minas Gerais.
Governou o seu Estado dentro dos princípios
democráticos, exatamente quando a democracia renascia no País, após a ditadura de Vargas. E, não
obstante seu liberalismo, agiu com presteza na promoção do desenvolvimento econômico e social, reorganizando o serviço público de Minas, criando o Departamento de Administração, racionalizando e modernizando a burocracia estadual.
Homem de visão, implementou, como Governador, um dos grandes impulsos a Minas: a regulamentação da formação de sociedades de economia mista,
possibilitando a construção e a exploração de centrais e usinas hidrelétricas, que transformaram o Estado.
Vivíamos num celeiro de homens de grande mérito e poder oratório, mas ninguém ultrapassava a figura de Milton Campos. Convivíamos, naquela época, além de Milton Campos, com Gustavo Capanema,
Bilac Pinto, José Maria Alkmin, Octávio Mangabeira,
Adauto Cardoso, Afonso Arinos, Aliomar Baleeiro, nomes tutelares da vida pública brasileira, mas a sua
postura de discurso e firmeza de caráter estarão marcadas indelevelmente em nossas memórias. Não
apenas nas de seus amigos e parentes, como Maria
Regina Campos, Juliana Campos Horta de Andrade e
Teresa Campos Horta Lobato, mas, na memória nacional, na História de nosso País, pelos seus grandes
feitos e exemplos.
Ainda hoje pautamos grande parte de nosso ordenamento jurídico em suas letras. Como primeiro
Ministro da Justiça do período revolucionário, incumbiu-se da complexa tarefa de dar à Revolução seu ordenamento jurídico. Produziu códigos e regulamentos
considerados essenciais ao eficiente funcionamento
do Poder Judiciário, resguardando, paralelamente, os
direitos do homem e do cidadão. Deixou o Ministério
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em outubro de 1965, considerando cumprido seu
compromisso com a tarefa de criar instituições favorecedoras da democracia e dos direitos do cidadão.
Não há dúvida de que era uma época difícil,
onde valores como Dr. Milton se sobressaem não só
na tribuna, mas principalmente nos exemplos de suas
vidas.
Milton Campos, como aqui se disse, chegou a
se candidatar a Vice-Presidente da República. Por todos os seus atributos e responsabilidade na defesa
da Pátria – e vejam como coincide esta opinião com o
que foi há pouco colocado pelo Senador Jefferson Péres –, podemos asseverar que, se eleito, a situação
do Brasil, com certeza, teria sido outra.
Quando o Senado participa do Centenário de
Milton Campos, o seu Presidente jamais poderia ser
omisso no elogio e na homenagem a tão grande Parlamentar e homem público. Tudo o que se disser de
sua pessoa será pouco para o que ele representou de
saber, dignidade e competência nas atividades públicas.
Quero, portanto, deixar o registro do orgulho de
ter com ele convivido, diz o Senador Antonio Carlos
Magalhães, e, ao mesmo tempo repetir à sua família
que esta homenagem não é só o orgulho dos seus
amigos e dos seus familiares. Ele foi, sem dúvida, um
dos maiores homens deste País.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Concedo a palavra ao eminente Senador Leomar Quintanilha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente da sessão, Senador Carlos Patrocínio, Exmº Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Carlos Velloso, Srs. Ministros, Sr. Presidente da Fundação Milton Campos, Senador Jarbas
Passarinho, Srªs e Srs. Senadores e familiares do homenageado, comemoramos, dia 16 de agosto passado, o centenário da figura política senão a mais importante, a mais interessante do século, Milton Campos,
que, ocupando cargos diversos nos governos estadual e federal, foi exemplo de retidão para correligionários e opositores. Teve uma vida marcante no cenário
republicano brasileiro. Íntegro no trato da coisa pública, leal às tarefas que lhe foram impostas, coerente
nas posições políticas, suave no trato com o próximo.
A nobreza de ações e sentimentos marcou-lhe a vida.
O ideário político de Milton Campos trilhou os
caminhos da liberdade. Um liberal, ”por índole, temperamento e vocação“, como convém aos mineiros
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de boa cepa. Admirador de Laski, adotou-lhe e desenvolveu, para a nossa cultura, os conceitos de liberdade e igualdade, que considerava os ”dois pontos de atração da democracia moderna“, a única forma de se atingir a justiça social. E continuava: ”Sem a
liberdade cairemos na opressão política. Sem a igualdade consolidaremos a opressão econômica. Num e
noutro caso estará esquecida a pessoa humana e a
democracia falhará em sua missão.“
De Milton Campos a famosa frase ”um governo
mais da lei do que dos homens“, traduzindo a sua formação jurídica, em que o império da lei era da maior
importância para uma sociedade justa e equânime.
Eleito Governador de Minas – contra todas as expectativas –, logo após a ditadura de 1937-1945, foi competente na restauração da ordem democrática, sereno, tolerante, tratando com a mesma simplicidade
vencidos e vencedores. O planejamento – então pouco em voga – foi a mola da sua atuação na política, na
agricultura, na educação, na saúde e no desenvolvimento do Estado.
Prevendo os abusos que poderiam advir do excesso do intervencionismo estatal na vida do País,
em 1949 já se referia à humanização da economia,
”para que se assegure conforme as melhores inspirações cristãs, o primado do espírito sobre a matéria e
do homem sobre a riqueza“.
Da mensagem que enviou à Câmara Legislativa, ao final de seu Governo, constam as sábias considerações: ”é preciso que o exercício do poder não deforme a personalidade nem altere a orientação das
inspirações formadoras. (...) A fidelidade aos princípios é o único meio de evitar que o homem público adote passivamente as idéias de sua posição em vez de,
como lhe compete, tomar sempre a posição de suas
idéias“.
As raízes de seu humanismo e liberalismo tiveram origem nas discussões vespertinas de seus parentes, nas calçadas convidativas de sua cidade natal, a imperial Ponte Nova, onde cultivou o ceticismo e
a ironia, talvez influenciado pelas conversas voltairianas e montaignianas dos tios mais velhos. Adotou a
moral como fundamento de sua ação política.
Cortês, delicado, grande causeur, Milton Campos, personalidade incomum, trazia em seu temperamento contradições: cético, mas religioso, de uma fé
profunda; amável no trato, mas tímido e fechado; prudente, mas corajoso; humilde, mas altivo; irônico, mas
bondoso; equilibrado, mas emotivo. A continuidade
entre sua vida pública e particular advinha, provavelmente, de seu autêntico humanismo, de sua vasta
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cultura, de seu senso jurídico, de seu permanente
equilíbrio. Gestos elegantes, tom de voz baixo, era
dotado de um senso de humor britânico que encantava os amigos.
Intuitivo, exonerou-se do Ministério da Justiça,
no Governo Castello Branco, livrando-se de assinar o
Ato Institucional nº 2, que contrariava toda a sua formação democrática. Sentira as paixões que começavam a surgir no seio do Governo, transformando a revolução que acreditara ser da liberdade em um movimento reacionário, distante de sua formação. As razões pelas quais aceitara o cargo já não mais existiam. O bipartidarismo fora implantado, as eleições,
além de adiadas, iam ser indiretas. Sua voz democrática já não se fazia ouvir pelos governantes. Era hora
de sair. E assim o fez. Não mais podia lutar pelos direitos humanos, não mais podia trabalhar pelo aperfeiçoamento das instituições democráticas. E, apesar da
insistência do Presidente Castello Branco em mantê-lo no cargo, foi resoluto na decisão e respondeu-lhe: ”Em certas circunstâncias, o Ministro tem o
direito e o dever de demitir-se, assim, o senhor me
permita, Presidente, que eu use do meu privilégio de
Ministro e me demita“.
Sr. Presidente, numa hora em que o Brasil clama por justiça social, em que o descontentamento popular cresce celeremente, em que as diferenças sociais se agravam, em que os movimentos de base se
multiplicam, sentimos falta da sabedoria – moderna
no pensamento e na ação – de Milton Campos, capaz
de se manifestar e de agir com isenção, na procura de
caminhos que atendam às aspirações de um povo, no
limite de seu sofrimento. Eis um bom momento, o melhor momento para que todos nós, governantes e governados, voltemos os olhos para o ideário democrático de quem sempre pautou a vida dentro de princípios liberais e cristãos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente do Senado,
Exmº Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Srªs e Srs. Senadores, estamos aqui reunidos para
celebrar a vida e a obra de Milton Soares Campos, um
dos maiores políticos de Minas Gerais e do Brasil.
Destacar-se como político em Minas Gerais é,
sem dúvida nenhuma, um grande feito, já que aquele
Estado sempre foi, desde os primórdios da Nação,
um celeiro de íntegros e habilidosos homens públicos.
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Mas a verdade é que muitos, se não todos, os mais
ilustres integrantes da geração de Milton Campos –
que deu ao Brasil homens como Pedro Aleixo, Afonso
Arinos, Gustavo Capanema, Carlos Drummond de
Andrade, Rodrigo Melo Franco, Edgar Mata Machado
e Cyro dos Anjos – o reconhecem como o maior de todos eles.
Quando do falecimento de Milton Campos, em
janeiro de 1972, disse o então Governador de Minas
Gerais, Rondon Pacheco, sintetizando o sentimento
de perda dos seus conterrâneos: ”A Milton Campos
poderia aplicar-se agora à sentença de Lincoln: Só
depois que as grandes árvores tombam é que é possível medir-se a sua altura“.
Outro mineiro ilustre, Gustavo Capanema, famoso por seu trabalho fantástico em favor da educação e da cultura brasileiras, quando Ministro de Getúlio Vargas, escreveu: ”Como era alta, como era perfeita a personalidade de Milton Campos! A história mostra a diversidade de figura dos grandes homens, especialmente dos grandes homens de governo. Uns se
notabilizaram pela obra extraordinária, conquanto
menor tivesse sido a sua personalidade. Em outros,
ao contrário, a personalidade é que avulta, pela grandeza e exemplaridade, ao passo que a obra não pode
alcançar o mesmo nível. Em Milton Campos esse
contraste não existiu. Nele o equilíbrio era o dom por
excelência. Tudo nele era equilibrado, a começar pela
importância da obra em confronto com a elevação da
personalidade“.
Um outro grande mineiro, aquele que é considerado por muitos o maior poeta brasileiro deste século,
Carlos Drummond de Andrade, também não economizou adjetivos elogiosos ao publicar uma corajosa
crônica sobre Milton Campos, em 1972, quando atravessávamos a fase mais aguda dos anos de chumbo.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Eminente Senador Pedro Simon, permita-me interromper
V. Exª para convidar o Sr. Raul Machado Horta para
fazer parte da Mesa. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Dizia
Carlos Drummond de Andrade: ”Milton Campos era
bom demais para Presidente da República. As forças
políticas, que também poderiam chamar-se fraquezas políticas, nunca pensaram a sério em levá-lo ao
cargo de Presidente da República. Deram-lhe no máximo a possibilidade de ser Vice-Presidente. Duas vezes o obrigaram a disputar esse tipo de suplência
(uma delas, interrompendo a única viagem de recreio
à Europa que se permitira fazer), e duas vezes foi derrotado. Se alguém não ficou amargurado com as der-
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rotas, foi ele mesmo. Nunca percebi em Milton Campos – e há 50 anos o conheço – o menor sinal de
ambição política. Vocação política, sim, ela a possuiu
em alto grau e apurado. A ausência de ambição, articulada com a marca da vocação, definiu toda a sua
carreira“.
Mais incisivo ainda foi um grande Senador brasileiro, o admirável Nelson Carneiro, que disse: ”Milton
Campos foi o melhor de todos nós. Porque foi humilde
quando poderia ser vaidoso. Porque foi compreensivo
quando poderia ser arrogante. Porque foi simples
quando poderia ser fátuo. Porque foi forte quando outros fraquejavam. Porque foi constante num mundo
cheio de indecisões. Porque havendo conhecido o poder, não se embriagou de suas tentações, nem dele
se tornou escravo. Porque havendo conhecido o ostracismo, não palmilhou os atalhos da transigência,
nem dele guardou ressentimento“.
Por fim, quero aqui reproduzir um pequeno trecho de um artigo publicado no jornal O Globo, por
Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva. Ele inicia o seu
texto dizendo que Milton Campos tinha predileção
pelo fragmento do Eclesiástico que diz: ”Bem– aventurado o rico que foi achado sem mancha e que não
se deixou ir atrás do ouro, nem esperou no dinheiro,
nem nos tesouros; que pôde transgredir a lei e não a
transgrediu, fazer o mal e não o fez“.
E, mais adiante, Nascimento e Silva acrescenta
de Milton Campos: ”Como o homem do Eclesiástico,
nunca foi atrás do ouro, fosse esse o ouro da fortuna
ou do poder. Combinava desambição com vontade de
servir – combinação rara que qualifica os seres verdadeiramente superiores. Político o foi por toda sua vida,
porque político é verdadeiramente aquele que se liga
aos interesses da pátria, aos interesses públicos antes dos seus próprios. Há políticos por vocação e políticos por profissão, como nos lembra Max Weber: vivem os primeiros para a política; os outros, da política.
Milton Campos foi, entre nós, o protótipo do político
por vocação. Nunca postulou ou pleiteou coisa alguma, mas nunca fugiu ao dever de servir, por mais árdua que lhe fosse a missão imposta. E nunca desertou à luta, fosse ela muito áspera ou muito longínquas
as metas almejadas. Assim, quase sem o querer, foi
Governador do seu Estado; assim foi Ministro da Justiça do primeiro governo da Revolução, para recordarmos apenas dois momentos culminantes de sua longa vida de servir“.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essas palavras, pronunciadas por homens tão díspares, mas
todos eles merecedores do reconhecimento nacional,
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dão uma boa idéia do que foi Milton Campos e do que
ele representou para o Brasil conturbado dos anos
em que viveu. Nascido em Ponte Nova, em 16 de
agosto de 1900, Milton Campos era filho do então
Juiz municipal Francisco de Castro Rodrigues Campos e de D. Regina Soares Campos. Depois de atuar
como Juiz em várias outras comarcas do interior, o
pai de Milton Campos chegou a Belo Horizonte em
1912, onde seria, sucessivamente, Secretário de Finanças do Estado, Procurador-Geral do Estado e, por
fim, Desembargador do Tribunal de Apelação. Do pai,
magistrado íntegro, Milton Campos herdou a vocação
jurídica.
Formado em 1922 pela Faculdade de Direito de
Belo Horizonte, foi o orador de sua turma. Indicado
Promotor de Justiça na cidade paulista de Mococa,
Milton Campos acabou não assumindo o posto, em
protesto por não ter sido recebido em audiência marcada com o Secretário de Justiça daquele Estado,
quando pretendia agradecer a nomeação.(*) Foi
agradecer a nomeação, e o Secretário não o recebeu; ele renunciou, não a aceitou, foi embora. (*)Voltou para seu Estado e, por indicação do pai, foi advogar na cidade Dores da Boa Esperança, onde permaneceu até 1924.
Naquele ano, ingressou no escritório de advocacia de Abílio Machado, onde já atuava Pedro Aleixo.
Em 1925, a convite de Assis Chateaubriand, começou a colaborar em O Jornal. Os artigos que publicava mostravam, já no jovem articulista, o equilíbrio, a
sensatez e a ponderação que marcariam toda a sua
vida. Seu texto era leve, mas profundo e denso, demonstrando uma sólida cultura humanística.
Em 1931, Milton Campos foi convidado por Gustavo Capanema, então Secretário do Interior, para ser
Advogado-Geral do Estado. Aceitou a nomeação, porque desejava reformar integralmente a Justiça mineira. Deixou o cargo depois de dois anos e meio e de
uma magnífica gestão.
Em 1934, Milton Campos voltou a um cargo público, indicado membro do Conselho Consultivo do
Estado, organismo criado pelo Governo Provisório
para substituir as instituições parlamentares destruídas pelo Movimento de 1930. Na ocasião, Milton
Campos disse que aceitava o desafio, porque ao Conselho competia colaboração, mas também ”permanente vigilância“ sobre os atos do Governo do Estado.
Eleito Deputado da Assembléia Constituinte estadual, exerceu seu mandato de 1935 a 1937. Atuou
como Relator da Comissão Constitucional e foi líder
da maioria. Com a dissolução dos organismos legisla-
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tivos pelo Estado Novo, em dezembro de 1937, Milton
Campos volta à advocacia. Atuou como advogado da
Caixa Econômica Federal até 1944, quando foi exonerado por ter assinado o Manifesto dos Mineiros.
Em 1945, voltou à vida pública, de novo, como
Advogado-Geral do Estado. Naquele mesmo ano, foi
eleito Deputado da Assembléia Nacional Constituinte
pela UDN. Como havia ocorrido em seu Estado, onze
anos antes, trabalhou na Comissão Constitucional
como sub-relator. Dois anos depois, em 1947, foi eleito Governador de Minas Gerais e, no exercício desse
mandato, realizou uma das maiores administrações
da história daquele Estado. Concentrou suas ações
na melhoria da infra-estrutura, estradas e energia,
para que Minas Gerais pudesse desenvolver sua economia. Investiu na agricultura, criando centros de pesquisa; desenvolveu uma política tributária preocupada em aumentar a capacidade investidora do Estado,
mas sem sufocar as classes produtoras. No seu governo, predominou o liberalismo clássico, é verdade:
os impostos deveriam ser mínimos, mas os serviços
de cobrança e fiscalização deveriam ser eficazes.
A eleição de Milton Campos para o governo mineiro foi muito difícil, porque resultou de um acordo
entre forças contrárias. Indicado pelo seu Partido, a
UDN, aceitou a indicação apenas para defender os
objetivos da renovação política, já que duvidava da vitória. Ele, Campos, sabia que o favorito era o PSD,
herdeiro da estrutura de controle da participação política nos Municípios, montada durante o Estado Novo.
Em 1954, foi eleito Deputado Federal; depois,
em 1958 e em 1966, Senador da República, falecendo no exercício do mandato. Em 1956 e em 1960,
concorreu à Vice-Presidência da República e, nas
duas vezes, foi derrotado por João Goulart.
Em 1964, instalado o Regime Militar, Milton
Campos foi chamado pelo Presidente Castello Branco para assumir o Ministério da Justiça, a fim de ”dar à
Revolução o seu ordenamento jurídico“. Sua atuação
naquela pasta foi pródiga na produção de códigos essenciais para a eficiente regulamentação do Poder
Judiciário, com o devido resguardo dos direitos do homem e do cidadão. Entre esses documentos, destacam-se a Lei do Condomínio e Incorporações, a Lei
de Ação Popular e a Lei da Estruturação da Justiça
Federal de Primeira Instância.
No que se refere ao sistema político, cuidou da
Lei Orgânica dos Partidos, da Lei do Domicílio Eleitoral e do Código Eleitoral.
Sua passagem pelo Ministério da Justiça corresponde ao período de vigência do Ato Institucional
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nº 1, que, segundo queriam os líderes do movimento
militar, deveria ser o único instrumento de arbítrio,
com duração limitada, para regular o período de exceção que se seguiu à derrubada de João Goulart. Milton Campos pediu exoneração em 1º de outubro de
1965, quando julgava cumprida sua missão. Não quis
assinar o Ato Institucional nº 2, porque achava que o
Movimento de 64 sairia de seus propósitos e atingiria
outros objetivos que não eram os seus. Renunciou e
não assinou o AI-2, de cuja elaboração, diga-se de
passagem, também se negou a participar.
Em duas oportunidades, a seguir, o Presidente
Castello Branco ofereceu-lhe uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. Mas em ambas Milton Campos
não aceitou o convite. Na primeira vez, recusou-se,
porque, enquanto era Ministro da Justiça, o número
de Ministros do Supremo havia sido aumentado. Na
ocasião, ele havia discordado dessa decisão de governo, mas não conseguiu sustá-la. Poderia parecer
que ele se beneficiaria de uma decisão do Governo
que havia integrado, e isso seria algo insuportável
para um homem de sua estrutura moral. No segundo
convite, escusou-se, alegando que estava com uma
idade muito avançada e que logo se aposentaria. Não
aceitou ser Ministro do Supremo por um ou dois anos
e aposentar-se depois; negou também, assim era sua
personalidade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em poucas palavras eis o que gostaria de dizer de Milton
Campos. É importante homenagearmos um homem
de sua grandeza e integridade, em um momento
como este em que a vida pública brasileira vive uma
etapa ruim, com a eclosão freqüente de denúncias e
escândalos envolvendo a coisa pública. É importante
elogiar um homem como Milton Campos.
Presto o meu testemunho, Sr. Presidente. Falei,
desta tribuna, há dez dias e repito, porque o episódio
envolve Milton Campos.
No auge do Movimento de 64, quando foi publicado o Ato Institucional que não tinha número era
para ser o único , lá no Rio Grande do Sul, levas de
edições do Diário Oficial, inclusive edições extraordinárias, pura e simplesmente publicaram demissão de
funcionários – funcionários da Brigada Militar, professores, etc.
Viemos a Brasília, Deputado Siegfried Heuser,
Deputado Aldo Fagundes e eu. Chegando aqui, o que
poderíamos fazer? O País estava naquela perplexidade susto, dúvida, interrogação. Procuramos um homem, adversário, mas que sabíamos leal: o deputado
gaúcho Britto Velho. Contamos a Britto Velho o absur-
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do que estava acontecendo: pessoas idôneas, só por
serem do PTB ou porque o Sr. Meneghetti não gosta
delas, estavam sendo demitidas às centenas. Britto
Velho, com seu estilo conhecido por todos aqui, rebelou-se, disse palavrões, bateu na mesa e, na hora
mesmo, levantou-se e telefonou para Milton Campos.
Milton Campos marcou logo uma audiência. Cerca de
10 minutos depois do telefonema, estávamos no Ministério da Justiça Brito Velho, Siegfried Heuser, Aldo
Fagundes e eu. Chegamos lá, e ele nos recebeu.
Relatado o fato, Milton Campos ficou profundamente irritado, e disse: ”Isso é um absurdo. A Revolução não foi feita para isso, mas para moralizar, dignificar e colocar as coisas nos seus devidos lugares. É
natural que, pelo movimento que foi feito, tenhamos
uma fórmula, por meio da qual, fora até do Judiciário,
punamos pessoas que sabemos devam ser punidas.
É necessário, porém, o legítimo direito de defesa. Isso
é um absurdo, e vamos encontrar solução“.
Quando saímos dali, Britto Velho ainda nos disse: ”Ele vai fazer alguma coisa. Só não sei se ele vai
ter força, mas vai fazer.“
Estávamos no Hotel Nacional, à noite, quando
ouvimos na Voz do Brasil que o Governo baixara um
ato complementar, determinando que todas as cassações e demissões feitas estavam anuladas e que era
necessário publicar no Diário Oficial o nome do cidadão e as acusações que havia contra ele, concedendo-se um prazo para defesa. Ele podia constituir o seu
advogado, fazer a sua defesa e havia um tribunal especial ou uma comissão – não me recordo bem qual –
que fazia o julgamento.
Claro que isso estava muito longe da democracia e da defesa no Poder Judiciário, mas ficou muito
melhor do que antes. Isso mudou completamente a situação. Anularam-se todas as demissões e, a partir
do momento em que se fez necessário designar o
nome do acusado, a acusação, e concedendo-se a
ele o direito de defesa, alterou-se totalmente a situação. E as milhares de demissões previstas reduziram-se a algumas e muito poucas justiça seja feita.
Esse era Milton Campos. E esse é o testemunho
que eu presto.
Presto o testemunho do lado de cá. Nós, do antigo PTB, tínhamos na UDN os nossos maiores adversários. Tínhamos e temos da UDN, olhando para trás,
uma história de mágoas e ressentimentos. Afinal, lá
estava a UDN, em 1954, com o Sr. Lacerda na frente,
pregando o golpe que derrubou o Dr. Getúlio Vargas.
Está provado que o Dr. Getúlio Vargas não tinha absolutamente nada a ver com o atentado da Rua Tonele-
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ros. Conforme ele mesmo disse, quem deu o tiro que
acertou no Lacerda, acertou nele, Getúlio Vargas. E
ficou provada, depois, a integridade e a seriedade do
Dr. Getúlio Vargas.
Quanto ao Movimento de 1964, achamos que ali
também houve um movimento de derrubada de governo, e que poderia ser feito de uma maneira absolutamente normal, dentro da democracia.
Reconheço hoje que não votei em Milton Campos. Aliás, o Sr. Jânio Quadros, diabolicamente, apresentou duas candidaturas, a de Milton Campos e a de
Fernando Ferrari. Ferrari teve uma vitória espetacular:
ganhou de João Goulart no Rio Grande do Sul. No entanto, os votos que, no Rio Grande do Sul, iriam para
Milton Campos terminaram todos indo para Ferrari. E
a presença de Ferrari, instigado por Jânio Quadros,
determinou a vitória de João Goulart. Ganhou João
Goulart e perdeu Lott e ganhou Jango exatamente
pelo movimento feito com dois candidatos à Vice-Presidência da República: um, Milton Campos,
dentro da sua dignidade, dentro da sua correção; e o
outro, Fernando Ferrari, correndo por fora.
Reconheço aqui o que foi dito nessa tribuna.
Embora do Partido Trabalhista, eu acho que, se Milton
Campos fosse Vice-Presidente da República Jânio
Quadros não teria renunciado. Com toda a sinceridade, acredito que a sua loucura não chegaria a tanto,
ele não teria renunciado. Também reconheço que não
teríamos o Movimento de 1964, porque Milton Campos haveria de levar o seu governo até o final e, com a
sua dignidade, o seu caráter e a sua seriedade, haveria de colocar as coisas nos seus devidos lugares.
O Brasil tinha tido o governo fantástico de Juscelino Kubitschek, com a revolução que fez – cinqüenta anos em cinco. Milton Campos colocaria a casa em
ordem, recolocaria as coisas nos seus devidos lugares, seria o Presidente exato para aquela hora. Lamentavelmente, isso não aconteceu.
Não podemos deixar de reconhecer que é difícil
encontrar uma pessoa como Milton Campos. Com
toda a sinceridade, na História do Brasil, ele é uma
das pessoas que mais aprendi a admirar e respeitar.
Não discuto as suas idéias; era um homem liberal;
sou um homem de idéias progressistas. Na verdade,
ele era um homem de uma integridade, de uma seriedade, de uma dignidade e de uma correção!
No Brasil de hoje faltam referências. Para quem
vamos nos dirigir? Para onde vamos olhar? Quem
nos vai orientar? Quem pode indicar o norte de caminho? Sentimos a falta de uma pessoa como Milton
Campos.
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Milton Campos foi isso. Milton Campos foi Governador e Ministro. Teve que renunciar? Sim. Ele
gostaria de ir para o Supremo, mas deixou de ir para
aquela Casa porque quando aumentaram as vagas
para o Supremo ele estava no Governo. Milton Campos não aceitou. Iria para o Supremo no final da vida,
por pouco tempo, só para dizer que havia sido Ministro do Supremo? Não, não aceitou.
De certa forma, Milton Campos poderia ter feito
política dentro de um pragmatismo, pensando: se não
posso fazer o ideal, vou fazer o bom. Vou tentar fazer
alguma coisa. Ele poderia ter ficado no Ministério da
Justiça em 1965; poderia ter ficado ali com o AI-2, dizendo que ficaria porque iria tentar ajudar. E Castello
Branco lhe pediu, quase que por misericórdia, que
Milton Campos ficasse no Governo, porque precisava
dele. Muitas pessoas foram a Milton e pediram que
permanecesse, que seria muito ruim a sua saída, que
a presença dele ali, apesar do AI-2, seria muito importante. Daria consistência e credibilidade.
Volto a repetir, pragmaticamente, ele poderia dizer: vou mudar a minha maneira de ser, para permanecer no cargo, mas não vou mudar no sentido pessoal, de vantagem pessoal. Vou fazer isso pelo bem
do meu País. Não, não aconteceu assim. Milton Campos não era assim! Não!
Ele deve ter dito: ”Eu saio. O Ato Institucional era
único e não era para ser o primeiro. Era único. Houve
uma eleição – e uma eleição democrática , não vejo
nada demais em que tenha ganho no Rio de Janeiro o
senhor fulano de tal, ou lá em Minas Gerais o senhor
fulano de tal. São homens tranqüilos, serenos. É verdade que a UDN perdeu; ganhou o PSD. Mas, e daí?
Qual é o problema? Daí a inventar-se um AI-2, para
se prorrogar isso até o final da posse do Sr. Castelo
Branco? Não, isso não me serve“. E caiu fora.
Esse é o Milton Campos! Quantas pessoas na
história do Brasil adotam essa postura, possuem
esse temperamento, essa personalidade?
Por isso estou aqui. Não sou da UDN, sou do velho PTB. Essa equipe de homens notáveis da banda
de música da UDN, que desempenhou papéis importantes, da maior credibilidade, cometeu equívocos,
com todo o respeito. Equivocaram-se no momento em
que foram bater às portas dos quartéis em vez de ficarem na firmeza da democracia. Em 1954 e em
1964, quando apelaram para o lado contrário em vez
de seguirem o caminho da retidão da democracia,
equivocaram-se.
Podemos divergir. Não estou dizendo que sou o
dono da verdade. Estou apenas estou formulando,
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com muita humildade, um pensamento. Mas penso
dessa forma, com relação a Milton Campos: este é
um homem nota 10. Milton Campos é uma pessoa –
não tenho nenhuma dúvida – que qualquer um pode
ter inveja de não ter sido. Dele, com todo o respeito,
pode-se dizer: este foi um grande homem.
Foi dito aqui – e é verdade – que ele não foi o
maior orador de sua época, que até não era um grande orador. Expunha bem o conteúdo de suas idéias,
mas não falava apaixonadamente como Baleeiro ou
como Lacerda. Era um grande jurista, mas não especializado, não era obstinado como Baleeiro. Isso é
verdade. Era um grande político, mas não era um fanático como Lacerda. Era tranqüilo e sereno. É difícil
encontrar alguém com todas essas qualidades. É muito difícil. É muito difícil na história contemporânea do
Brasil encontrarmos alguém como Milton Campos na
hora da vitória e na hora da derrota, na hora em que
ele tinha o poder e na hora em que abriu mão do poder. Tenho o maior respeito por ele.
Neste momento em que estamos vivendo, olhamos para os lados e nos perguntamos: quem são as
nossas referências? A quem vamos nos dirigir? A que
homem público? Qual escritor? Qual intelectual?
Qual homem da Igreja? Aqui está uma referência permanente para a nossa história e para o nosso futuro:
Milton Campos.
É com muita emoção, Sr. Presidente, que trago
a minha saudação e o meu carinho à figura de um adversário, mas à figura de um homem notável da vida
pública brasileira: a figura de Milton Campos.
Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência convida para tomar assento à mesa o
eminente e querido ex-Senador Jarbas Passarinho,
Presidente da Fundação Milton Campos, órgão do
Partido Progressista Brasileiro.
Concedo a palavra ao eminente Senador José
Roberto Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eminentes Senadores, Deputados Federais, autoridades presentes, peço licença
para cumprimentá-los todos, saudando aqui a presença do Ministro Carlos Velloso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, que compõe esta Mesa com
o sempre Senador Jarbas Passarinho e com o Professor Raul Machado Horta.
A minha responsabilidade nesta tribuna – reconheço – é bem maior do que a de eminentes homens
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públicos que já falaram e que ainda hoje vão falar sobre Milton Campos, porque praticamente todos eles –
Senadores Pedro Simon, Francelino Pereira, José
Alencar, Arlindo Porto e tantos outros –, de uma maneira mais ou menos direta, conviveram, acompanharam o grande brasileiro Milton Campos. Todos eles,
ao menos, perceberam as mesmas circunstâncias
históricas que moldaram, no mineiro do interior, no
mineiro de Ponte Nova, o grande brasileiro como referência do pensamento político deste século em nosso
País. A minha responsabilidade é maior, Sr. Presidente, porque venho a esta tribuna representando a
geração que entrou na vida pública quando não existia mais PSD e UDN, que entrou na vida pública, portanto, como herdeira inconsciente do legado conceitual, do legado de princípios que foram moldados
principalmente a partir dos anos 30 no Brasil.
E como falo em herdeiros, quero chamar a atenção para um fato. Os que não têm o privilégio de estar
aqui neste momento podem não ver o conjunto de
pessoas que aqui estão, mas nós temos o privilégio,
nós Senadores, de ter aqui no Senado uma amostra
significativa do que é a herança de Milton Campos. Só
ele, só o seu exemplo, só o seu legado para trazer
nesta manhã à mais alta Casa Legislativa do País o
Ministro Carlos Velloso, ele próprio herdeiro dos ideais de Milton Campos, que preside neste instante a
nossa Suprema Corte; de trazer a este plenário o Ministro e Senador Jarbas Passarinho, não apenas
como presidente do Instituto Milton Campos, mas,
principalmente, como pensador que é da vida pública
brasileira; trazer a este plenário homens como Murilo
Badaró, que não se acomodou com a contribuição
que deu como político, como homem público e acresce a isso a sua contribuição como estudioso, como
pesquisador, escritor, biógrafo. Estão presentes homens como o Ministro Humberto Souto, homens
como Israel Pinheiro – e eu o cito para homenagear
todos aqueles herdeiros daquela geração de udenistas e pessedistas, não importa, mas de construtores
dos pilares em que se assenta a democracia brasileira. Estão aqui homens como Homero Santos, como o
Vice-Governador de Brasília, Benedito Domingos, ele
também um mineiro – há uma contribuição histórica
de Minas para esta cidade, desde Juscelino Kubitschek. Estão presentes neste plenário homens como
Reginaldo Oscar de Castro, Presidente Nacional da
OAB, até para lembrar que Milton Campos presidiu a
seccional da OAB em Minas Gerais.
E como falei sobre algumas das muitas ilustres
presenças nesta Casa, devo dizer de uma bem sim-
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ples, mas tocante, importante, até porque exemplar
do que a democracia e a liberdade podem realizar.
Está aqui, neste plenário, um filho de ferroviário, de
um guarda-freio da antiga estrada de ferro Rede Mineira de Viação, conhecida por alguns críticos da ferrovia, na primeira metade deste século, pela sua sigla
RMV, a qual, muitas vezes, era traduzida como ”ruim,
mas vai“. O filho de guarda-freio da estrada de ferro
tem a honra de ter nascido numa ”casa da turma“.
Para os que não sabem, ”casa da turma“ eram as casinhas simples que a Rede construía na beira da linha. É esse filho de guarda-freio que vem a esta tribuna para, orgulhosamente, dizer que Milton Campos
foi também ferroviário da Rede Mineira de Viação.
Ao assumir a responsabilidade de contribuir modestamente nesta justa homenagem ao grande brasileiro Milton Campos, homenageio também os grandes mineiros de toda a História, que ajudaram a edificar as bases morais e conceituais da sociedade brasileira. Mas homenageio principalmente o homem simples do interior de Minas, que Milton Campos era; o
homem que muitas vezes, como meu pai, não passou
do grupo escolar; mas homens que retiraram das terras mineiras, do clima de montanha, do sentimento de
mineiridade, que só Guimarães Rosa conseguiu traduzir, a sabedoria, que muitas vezes não é proporcional ao conhecimento e que se transmite não pelas
idéias, mas pelos exemplos.
Se Milton Campos deve ser lembrado pela sua
contribuição à formação intelectual do Brasil moderno; se Milton Campos deve ser lembrado como Governador de Minas, o Governador das leis e não dos
homens; se Milton Campos deve ser lembrado pela
sua participação na Revolução de 1930, à qual deu
sustentação ideológica; se Milton Campos deve ser
lembrado pela coragem que teve de discordar, em
1937, e de ser acusado de mudança, quando tinha
consciência de que a Revolução é que havia mudado
da sua origem; se Milton Campos deve ser lembrado
como Constituinte de 1946, um homem que ia à tribuna e era ouvido menos pela sua capacidade de orador e mais pelos conceitos que traduzia e expressava;
se Milton Campos deve ser lembrado pelo seu legado
libertário, como advogado, atuante na Ordem dos
Advogados do Brasil; se Milton Campos deve ser lembrado como autor de uma das mais importantes assinaturas ao Manifesto dos Mineiros, em 1943, e tudo
que isso representou para todos nós; se Milton Campos deve ser lembrado pela grandeza do pleito que
disputou com Bias Fortes e que até hoje serve de referência àqueles que desejam disputar eleições de-
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fendendo idéias e não privilégios; se Milton Campos
deve ser lembrado por tudo isso, pela sua contribuição à vida política e intelectual brasileira, devo dizer
que Milton Campos deve ser lembrado e homenageado muito mais por sair de uma origem humilde, de
uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, e se
transformar num cidadão nacional, num homem pleno, porque pleno de conteúdo, de conceitos, de grandeza e de riqueza humana.
Milton Campos deve ser lembrado mais pelo
exemplo do que pelas idéias. Por mais edificantes que
tenham sido as idéias que defendeu, por mais significativas que tenham sido, no plano intelectual, as coisas que escreveu, Milton Campos é reverenciado
aqui hoje muito mais pelo seu exemplo.
O exemplo de Milton Campos, Sr. Presidente,
eminentes mineiros aqui presentes, eminentes brasileiros, conseguiu ser maior que sua compreensão do
mundo, conseguiu ultrapassar a sua capacidade de
absorção de conceitos e idéias. Milton Campos conseguiu, com o seu exemplo de simplicidade e de grandeza, de retidão moral e de dignidade, ser maior do
que o seu próprio legado político e intelectual.
Que a nossa geração de brasileiros, que tem o
desafio de inaugurar o novo milênio, tenha a capacidade de olhar para a sua história com reverência e
humildade, mas com um pouco mais de auto-estima.
Que a nossa geração de brasileiros possa se mirar no
exemplo desses grandes brasileiros como o único caminho para construir uma sociedade mais justa, menos desigual, mas, principalmente, uma sociedade
que tenha na liberdade e na democracia, sonhadas
por brasileiros como Milton Campos, a marca de sua
caminhada.
Concluo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Senador
Jarbas Passarinho, eminente Presidente da Fundação Milton Campos, que deveria nos dar o privilégio
de sua convivência mais amiúde, todos os senhores
que estão neste plenário e todos os brasileiros que,
por qualquer dos meios de comunicação, estão nos
ouvindo, dizendo o seguinte: um eminente professor
de Topografia da Escola de Engenharia de Itajubá,
onde tive o privilégio de nascer e estudar, que depois
fez também vida pública – foi Deputado, Governador,
Vice-Presidente da República e Presidente da República –, e que, até hoje, carinhosamente chamo de
Professor Aureliano Chaves, dizia nas aulas de Topografia, mais ou menos assim: ”Olhem aqui, meus caros – e o gesto era sempre o mesmo –, quem não tem
linha de ré, não tem ponto futuro“. Tomo as palavras
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deste outro grande mineiro, Aureliano Chaves, para
dizer que se não tivermos a linha de ré edificada,
construída por grandes brasileiros como Milton Campos, não teremos ponto futuro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Concedo a palavra ao nobre Senador Arlindo Porto.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente desta sessão, Senador Carlos Patrocínio,
Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro
Carlos Mário Velloso, professor Raul Machado Horta,
representando a família de Milton Campos nesta
Mesa, Exmº Sr. ex-Senador Jarbas Passarinho, Presidente da Fundação Milton Campos, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Ministro do Tribunal de Contas da União,
Ministro Humberto Souto, Sr. ex-Senador por Minas
Gerais Murilo Badaró, ex-Presidente do Tribunal de
Contas da União, o mineiro Homero Santos, demais
autoridades, familiares e amigos de Milton Campos,
mineiros, minhas senhoras, meus senhores, todo o
País, especialmente a comunidade mineira, comemora no corrente ano o centenário do nascimento de Milton Soares Campos, um dos maiores expoentes do
pensamento liberal brasileiro. Há pouco, em Belo Horizonte, realizaram-se conferências, debates e concursos literários evocando a vida e a obra do grande e
inesquecível jurista, político e parlamentar, numa
oportuna iniciativa patrocinada pelo Instituto dos
Advogados de Minas Gerais e promovida por várias
entidades culturais. E são centenas os artigos publicados retratando o perfil desse extraordinário Governador de Minas, que antecedeu Juscelino Kubitscheck no Palácio da Liberdade – Milton, um udenista
histórico, e JK, um pessedista autêntico.
Justamente considerando uma das grandes expressões nacionais, Milton Campos, nascido em 16
de agosto de 1900, na cidade de Ponte Nova, na nossa Minas Gerais, viveu época de tormentos na história do País – marcada pela instabilidade política conseqüente de morte, demissão, impedimento ou deposição de presidentes, além de intervenções militares
e crises sistemáticas dos sistemas de governo –, até
seu desaparecimento, em 16 de janeiro de 1972. Em
tal cenário, avultava uma personalidade amena, mas
nada frágil, respeitada pelo saber, pelos atributos morais, pelo equilíbrio nas decisões, pela obsessão do
dever e pelo tratamento de homem simples que a todos encantava.
Relator-Geral da Constituinte estadual de 1935,
Constituinte em 1946, Deputado Federal de 1955 a
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1959, Governador entre 1947 e 1951, Senador de
1958 a 1966, Ministro da Justiça de abril de 1964 a
outubro de 1965, ele marcou a sua vida política pelo
respeito aos adversários e por adotar a lei – sempre! –
como limite de sua ação.
Tancredo Neves, que foi líder da oposição na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais quando Milton Campos era Governador do Estado, dizia que Milton portava-se ”como um magistrado“ no Palácio da
Liberdade. ”Considero-o uma página da nossa história“, dizia, ao declarar que ”homens de tal porte enobrecem um país, dão sentido positivo à sua cultura e
se tornam modelos que, espontaneamente, se expõem às gerações que os vierem suceder“.
Tancredo, que chegou ao Senado Federal quando Milton Campos já estava reeleito para um segundo
mandato, dizia que Milton honrava o cargo de Senador por Minas Gerais e destacou seu ex-colega e amigo como ”símbolo da democracia que foi uma das razões de sua vida pública“.
Liberal e modelo de ser humano e de político,
Milton nunca perdeu a sua condição de homem simples do interior, mesmo quando andou pelos tapetes
de palácios e experimentou a glória da consagração
popular e o respeito de dignitários. Certa vez, numa
reunião com correligionários seus, na sua Ponte
Nova, foi questionado publicamente por um cabo eleitoral: ”por que o senhor perdeu a eleição, Dr. Milton?“.
Sem se abalar, ele respondeu na maior simplicidade:
”foi porque o adversário teve mais votos, meu filho“.
Notável homem público, de linha liberal democrata, ardente defensor, portanto, do Estado de Direito, Milton, muito jovem, alinhou-se à campanha civilista de Rui Barbosa e, depois, aos revolucionários de
1930, quando era ainda Advogado-Geral do Estado.
Apoiou a Revolução de 1930, mas tornou-se oposição à ditadura do Estado Novo, decretado por Getúlio
Vargas, e foi um dos 92 subscritores do Manifesto dos
Mineiros. Constituinte eleito em 1945, coube-lhe, em
grande parte, a redação do capítulo da Carta Magna
relacionado aos direitos e garantias individuais.
Candidato oposicionista, elegeu-se Governador
de Minas em janeiro de 1947; integrou os quadros da
União Democrática Nacional – UDN, organização
partidária pela qual foi candidato a Vice-Presidente
da República em 1955, e que deixaria, em 1965, para
ingressar na Aliança Renovadora Nacional – Arena,
agremiação em que permaneceria até o encerramento de sua edificante trajetória política. Lembro frase de
seu discurso de posse que expõe seu estilo: ”O Governo que ora se inicia procurará ser modesto, como
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convém à República, e austero, como é do gosto dos
mineiros“.
Pertencendo a uma geração de homens dotados da vocação mineira para o exercício da atividade
política, soube combinar, como nenhum outro, ”o senso grave da ordem com o sentimento da liberdade“,
conforme a correta avaliação dos historiadores, para
exaltar a sua liderança tanto nos momentos da conciliação como da revolta. Milton foi um homem justo, um
juiz acima de tudo. Em seu Compromisso Democrático, editado pela Secretaria de Educação de Minas
Gerais, dizia Milton: ”Sem a liberdade cairemos na
opressão política. Sem a igualdade consolidaremos a
opressão econômica. Num e noutro caso estará esquecida a pessoa humana e a democracia falhará em
sua missão“.
A esse propósito, há de ser mencionado que
Milton Campos, várias vezes lembrado para compor o
quadro de ministros da Suprema Corte, foi eleito, em
1958, para ocupar uma das cadeiras da representação de Minas nesta Casa, vindo a obter a reeleição
em 1966, destacando-se sobretudo pela defesa das
reformas agrária e política e pelo voto favorável, com
ressalvas, à aprovação da Carta Magna de 1967, que
considerava ”um passo decisivo no sentido da normalidade constitucional“.
Deixando de comparecer à sessão do Congresso Nacional destinada à eleição do Presidente da República em 1969, que viria a ser o General Emílio Médici, ocupou a tribuna deste Senado Federal para
consignar as razões de sua ausência e defender a
classe política, naquele que é considerado, sem dúvida, um clássico em meio aos pronunciamentos que
mais enriquecem os Anais desta Câmara Alta.
Disse ele que, ”por meio da abstenção, quis significar minha divergência com o processo adotado
pela cúpula dirigente para resolver a crise que desnecessariamente se criara. Nada tinha a alegar contra
os nomes propostos ao partido e ao Congresso Nacional, que são chefes respeitados nas Forças Armadas e, portanto, dignos do respeito dos concidadãos.
Mas por que se lançou mão de um processo inédito,
quando a Constituição, nesse particular bem fundada
na tradição republicana e na natureza das coisas, previa o processo certo e prudente?“
Lembrando que, segundo a Constituição, ”substitui o Presidente, em caso de impedimento, e sucede-lhe, no de vaga, o Vice-Presidente“, indagou por
que, então, complicar e transformar em crise problema tão simples e de solução natural tão claramente
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prevista? A naturalidade é boa conselheira para as
soluções políticas. Pode ser até imperativa“.
Explicitou Milton que a naturalidade, em termos
de convivência nacional, se traduz pelo princípio de
legalidade, ou seja, a humilde submissão à lei. Só ela
evita a insegurança e a instabilidade, substituindo as
soluções subjetivas, tantas vezes caprichosas e arbitrárias como é da condição humana, pela objetividade
da norma, instituída em benefício da tranqüilidade e
da dignidade da convivência entre os homens“.
Daí concluir, acerca do histórico episódio, que
”nada há a objetar contra a renovação. Mas é perigoso promovê-la de cima para baixo, porque então dela
não participa o povo e a inspiração democrática fica
esquecida, transformando a elite política que todas as
nações civilizadas procuram aprimorar em burocracia
politicamente irresponsável“.
Abgar Renault, que serviu ao Governo de Milton
Campos em Minas Gerais, descreveu-o como aquele
que, ”sob uma aparência simples, esconde extrema
complexidade; sob a modéstia, acolhe-se a segurança do próprio valor, isenta de qualquer orgulho vão;
sob a aparência de tender sempre a concordar, está
sempre em guarda uma resistência tanto mais firme
quanto mais parca de palavras, ante qualquer ameaça de ataque à zona inexpugnável de sua consciência; entre o fácil sorriso humano, que a todos recebe
com igualdade espontânea, e o terreno de acesso à
intimidade, uma faixa neutra veda a entrada aos que
tentam violá-la; sob a frieza e sob o ar de distância, a
bondade militante e a capacidade de comover-se intensamente diante dos males alheios, sem prantos
públicos; acima da pressão das necessidades imediatas, o desdém incoercível para com os bens materiais; sob a inteligência do cético radical, a luz do homem
que crê em Deus e guarda no coração as indulgências mais completas para todas as formas de erros, falhas, ridículos e misérias do mesquinho animal humano“.
José Bento Teixeira de Salles, que conviveu de
perto com Milton Campos, ressaltou, na Academia
Mineira de Letras que ”ele exerceu o sacerdócio permanente da pregação democrática, ‘tendo sintetizado’ a formação moral e a coerência ideológica que caracterizam a estrutura mental do mineiro ilustre“.
Recentemente, ao prefaciar o livro Milton Campos, o pensador Liberal, do também ex-Senador Murilo Badaró, com quase 500 páginas retratando a vida e
a obra política daquele mineiro ilustre, editado sob os
auspícios da Fundação Milton Campos, o ex-Senador
sentenciou que o personagem da obra ”não foi, ape-
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nas, um intelectual, um modelo de homem público,
um liberal democrata. Foi um estadista, cujo exemplo
é a nossa herança“. E o próprio autor do livro destaca
que ”Milton sempre foi fiel aos postulados liberais,
manteve-se irredutível na defesa de seus princípios.
É admirável a retilínea linha de coerência que preservou em todos os instantes de sua longa e fecunda
vida pública“.
Seguindo linha semelhante, quando aqui era lamentado o desaparecimento de Milton Campos, o Senador Nelson Carneiro considerou-o ”o melhor de todos nós, porque foi humilde quando poderia ser vaidoso; compreensivo quando poderia ser arrogante;
simples quando poderia ser fátuo; forte quando outros fraquejavam; constante num mundo de indecisões; e porque, havendo conhecido o poder, não se
embriagou de suas tentações, nem dele se tornou escravo“.
Austero e justo, em 1965, Ministro da Justiça do
Governo Castello Branco, renunciou ao cargo e voltou
à sua cadeira neste Senado Federal, ao constatar
que o movimento militar ao qual dera apoio integral,
desde 1964, se inclinava para o regime autoritário,
deixando o respeito à lei em segundo plano e manchando a história jurídica do Brasil. Agigantou-se,
mais uma vez, na defesa dos princípios constitucionais e, coerente, sofreu, nos anos seguintes quando viu
amigos, companheiros de vida pública e parlamentar,
jovens inflamados serem violentados em seus direitos individuais porque ousavam fazer oposição, pensar diferente, defender teses contrárias às do governo
militar da época.
A Câmara de Vereadores de sua terra natal,
Ponte Nova, ao criar uma comenda para homenagear
Milton Campos, destinando-a a personalidades que
marcaram a sua vida com ações e obras de relevo,
sustentou a iniciativa classificando o ex-governador,
político e jurista com ”uma pessoa íntegra e completa,
ímpar“.
Foi de sua autoria, em fevereiro de 1962, o Projeto de Lei que estabelecia uma revisão das normas
jurídicas, econômicas e sociais relativas à propriedade da terra, destinadas a promover a reforma agrária,
e também, em agosto do mesmo ano, do projeto que
adotava o modelo de reforma agrária elaborado por
grupo de trabalho constitucional, um ano antes, pelo
Presidente Jânio Quadros, o qual presidira. Foi de Milton, também, o Projeto de Lei que propunha o aperfeiçoamento da organização federativa brasileira e das
relações entre a União e os Estados, o PL 9/62.
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Nem tudo são flores para um senador: em setembro de 1962, a Câmara dos Deputados rejeitou e
arquivou a proposta de Milton Campos que declarava
de utilidade pública a SBPC – Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (PLS nº 020/62), e o Senado Federal arquivou o PLS nº 38/60 que instituía os
distritos eleitorais para a eleição de deputados. Quarenta anos depois, continuamos discutindo o voto distrital no Brasil.
Com esses resumidos apontamentos, sem a mínima pretensão de conter a integralidade do que foram a vida e a obra de Milton Campos, plenas de elevadas virtudes e realizações, e seus históricos valores para Minas Gerais e para a Nação, por isso engrandecidas, desejamos tão-só adicionar a nossa
participação nas homenagens que se vêm prestando
à memória do inigualável político mineiro, também do
jornalista, do tribuno, do professor, do jurista voltado
para a defesa dos direitos humanos e o zelo das instituições políticas, nas comemorações que ora se processam pelo centenário de seu nascimento.
Ao terminar, quero concordar com o então Senador Gustavo Capanema, também mineiro e também nascido em agosto de 1900, contemporâneo e
brilhante como Milton Campos, ao considerar como o
discurso mais importante de Milton o que ele fez em 7
de novembro de 1969, quando criticou os atos institucionais do Governo Militar, a quebra do respeito à
Constituição Federal e a auto-escolha de uma Junta
Militar Governativa para substituir o então Presidente
Costa e Silva, impedido-se o Vice-Presidente da República Pedro Aleixo de sucedê-lo: ”Só a lei evita a insegurança e a instabilidade, substituindo as soluções
subjetivas, tantas vezes caprichosas e arbitrárias,
como é da condição humana, pela objetividade da
norma instituída em benefício da tranqüilidade e da
dignidade da convivência entre os homens. Só assim
se busca a estabilidade tão necessária à paz e ao desenvolvimento dos povos“ – ressaltou Milton Campos.
Era o que tínhamos a dizer sobre Milton Soares
Campos, na esperança de que, no seu centenário, saibamos fazer justiça a esse brasileiro que marcou a
nossa história com a sua vida exemplar e sintetizou o
que é ser mineiro: religioso, conservador, cultivador
das letras e das artes, poeta e literato, gostar de política e amar a liberdade, viver nas montanhas é ter vida
interior.
Muito obrigado! (Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Concedo a palavra ao nobre Senador José Alencar.
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O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Carlos Patrocínio, ilustre Dr. Carlos Mário Velloso, Presidente
do Supremo Tribunal Federal, ilustre Professor Raul
Machado Horta, Presidente de Honra da comissão
designada para as comemorações do centenário do
Dr. Milton Campos. Quero também cumprimentar a
sua esposa, Exª Srª Regina Campos Horta, aqui presente; eminente Senador Jarbas Passarinho, Presidente da Fundação Milton Campos; ilustre coestaduano Dr. Humberto Souto, Presidente do Tribunal de
Contas da União; eminente amigo Senador Murilo Badaró, aqui representando a Academia Mineira de Letras; ilustre Ministro Homero Santos, do Tribunal de
Contas da União; eminente Dr. Reginaldo Oscar de
Castro, da OAB; meritíssimo Juiz do Tribunal de Alçada; nosso velho amigo, Dr. Delmival de Almeida Campos; Srªs e Srs. Senadores, Srªs e Srs. Deputados, excelentíssimas autoridades aqui presentes, minhas
senhoras e meus senhores, é realmente excepcional
a honra que me cabe de estar nesta tribuna, neste
instante em que passam por aqui grandes oradores,
que retratam alguns traços da biografia desse eminente homem público, desse grande brasileiro deste
século, que foi o Dr. Milton Campos.
Quando eu era menino, lembro-me bem de meu
pai, que era um admirador dele, ensinando-nos e
mostrando-nos o Manifesto dos Mineiros, firmado por
ele e provavelmente também redigido por ele.
Ainda criança em Miraí, havia lá um grande homem público daquela pequena cidade. Seu nome era
Henrique Alves Pereira. Era médico e chefe político. E
o Dr. Milton Campos era candidato a Governador de
Minas. Cada um de nós, os meninos, recebemos um
pincel e um balde com cal para que pintássemos alguns muros da cidade naquela campanha pela candidatura Milton Campos. E ele deu uma frase para cada
um de nós. A minha era: ”Milton Campos, para a glória
de Minas“.
E saí pela cidade. Quando achava uma porteira,
pintava nela: ”Milton Campos, para a glória de Minas“.
De repente, chega um médico, o Dr. Abraão, que também foi Prefeito em Miraí, e me disse: ”Ainda há espaço no muro; acrescente: ‘e do Brasil’“. Então, a frase
seria: ”Milton Campos, para a glória de Minas e do
Brasil“.
Tirei do bolso a frase que me havia sido entregue pelo Dr. Henrique Alves Pereira e disse ao Dr.
Abraão que eu tinha que escrever o que ele mandou.
Então, ele falou grosso e me mandou acrescentar a
expressão ”e do Brasil“. Eu a acrescentei, mas, quan-
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do voltei, contei para o Dr. Henrique. E o Dr. Henrique
disse assim: ”Está certo, mas, por enquanto, o Dr. Milton Campos é candidato a Governador de Minas. No
futuro, vamos escrever ‘Brasil’“.
Conto isso porque foi o meu primeiro contato de
criança com a vida desse brasileiro de que todos nos
orgulhamos. Mas não poderia deixar de trazer também um discurso escrito, que passarei a ler.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, ocupar
esta tribuna de nobres tradições parlamentares em
momento tão solene representa, para quem enxergue
a política como dom vocacional, uma generosa recompensa da vida pública, dessas recompensas que
jamais podem ser esquecidas.
Estamos incumbidos, ao lado de eminentes Colegas, de registrar o tributo da admiração e apreço do
Senado e da Nação a uma figura exponencial da vida
brasileira, a um cidadão dotado de sabedoria incomum, a alguém que exerceu sobre gerações inteiras,
como comentou o poeta Carlos Drummond de Andrade, ”um magistério espiritual que não se qualifica em
palavras.“
Muito natural, por conseguinte, a perplexidade
de que nos achamos possuídos, a atenção voltada
para a magnitude da tarefa.
O fascínio mágico da desafiadora e honrosa
missão impele-nos, nada obstante, a um exercício
singelo de compartilhamento, por intermédio da palavra, da justa louvação que aqui se faz à vida e obra de
Milton Soares Campos.
Nos momentos dedicados à coleta das informações necessárias a este pronunciamento, deparamo-nos com preciosa e instigante constatação. Tal
constatação já terá, seguramente, excitado o espírito
investigativo de historiadores e sociólogos. Estamos
falando das singulares circunstâncias que tornam
contemporâneas na crônica do tempo, no espaço territorial de uma mesma província brasileira, tantas personalidades fulgurantes. Nascidos em datas bem próximas, Milton Campos, Juscelino Kubitschek de Oliveira, Gustavo Capanema, José Maria Alkmin e Pedro
Aleixo, mineiros ilustres, tiveram invulgar projeção em
nossa história.
Atuaram politicamente em tempos de enorme
efervescência social, tempos repletos de desafios,
que exigiam muita criatividade. Influenciaram, com
idéias e ações de vanguarda, a configuração política
do Brasil neste século XX. Com idealismo, capacidade e patriotismo, muitas vezes em situações de antagonismo partidário, assumiram poderosas lideranças.

276

A memória coletiva conserva, desses líderes de escol, lembranças imorredouras.
Deles, de todos eles, poder-se-ia ainda dizer
que não deixaram de ser, também, ”contemporâneos
do futuro“, ou seja, membros dessa confraria seleta
de seres predestinados, timoneiros da história, que
sabem se orientar pelas estrelas para dar rumo ao navio.
Deixaram-nos como legado estupendo patrimônio em idéias e iniciativas. E deixaram também uma
interrogação que pede resposta aos estudiosos dos
fenômenos sociais que compõem a prodigiosa aventura humana.
Que misteriosos desígnios serão esses a influenciar o surgimento, numa mesma época, na altiva
Província das Gerais, de homens tão especiais? De
homens definitivamente comprometidos com a missão de inspirar o Brasil com exemplos refulgentes de
verdadeiro apostolado cívico e humanístico?
Não há como resistir à tentação de relembrar,
nesta hora, memorável pronunciamento do grande e
saudoso tribuno Paulo Pinheiro Chagas. Pinheiro
Chagas se ocupava da caracterização de tipos sociais marcantes que influíram na formação política do
nosso povo. E tomou como paradigmas maiores Milton Campos e Juscelino. Assim falou: ”Milton, uma hipótese, bela como um sonho; Juscelino, uma tese,
rude como a realidade. Milton, um sentimento; Juscelino, um programa“.
Milton repetiria com Saint Just: “a República é a
virtude”; Juscelino responderia com Robespierre: “a
virtude é a ação”. Ambos o fariam soberbos em sua
própria dimensão de grandeza, concluímos nós.
É disso, Srs. Senadores, de que trata a biografia de Milton Campos, de um apostolado de irretocável conteúdo humanístico, de belos sonhos, de belas crenças, de belos sentimentos e exemplos, de
política praticada com cristalina austeridade, nutrida nas melhores virtudes republicanas, na intrepidez e na crença humanística, de solene inquietação
cívica, de ideais puros, com visão nacional e sentido de eternidade.
Uma frase, em 1950, desse homem sereno e resoluto, de espírito universal, ajuda a explicar de que
forma ele soube construir sua empolgante lenda pessoal. Com a palavra Milton Campos: “Indague-se
sempre de um homem com que se trata, onde nasceu, onde se formou e em que tempo – porque com
estes dados se terá a chave da decifração da personalidade”.
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Foi mais do que um conceito. A receita dada encaixa-se admiravelmente em todos os lances de sua
vida, ajudando-nos a decifrar sua rica personalidade.
Na infância, em Ponte Nova, Zona da Mata mineira, numa família modelar, de saudáveis hábitos,
aberta às manifestações da cultura, absorveu o gosto
pela política e pelas letras, e pelo Direito, seguindo as
pegadas do pai, Francisco de Castro Rodrigues Campos, jurista conceituado que presidiu o Tribunal de
Justiça de Minas.
Em Belo Horizonte, freqüentou rodas intelectuais célebres. Comparecia assiduamente às tertúlias literárias da Livraria Francisco Alves. Discutiu ali, entre
temas apaixonantes, os rumos do chamado movimento modernista. O grupo de intelectuais a que pertenceu, onde pontificava nítida a sua credencial de liderança, era constituído, entre outros, de Emílio Moura, João Alphonsus, Abgar Renault, Pedro Nava, Mário Casassanta, Martins de Almeida, Carlos Drumond
de Andrade. Esse mesmo Carlos Drumond de Andrade, gênio poético da raça, de quem recolhemos ainda
esta outra lapidar proclamação: ”Milton Campos é o
homem que todos gostaríamos de ser“.
É interessante observar como fica fácil, na elaboração do panegírico de Milton, identificar uma espécie de unanimidade nacional no louvor ao seu comportamento ético e valor cultural e político. Dele, por
exemplo, disse Tristão de Athayde: ”Imagem viva do
grande político“. Petrônio Portella classificou-o de
”Um santo homem“. Para Ruy Santos, outro Senador
que deixou marcas de tirocínio parlamentar nesta augusta Casa, ele foi ”um homem ápice“. O saudoso Senador Nelson Carneiro não deixou por menos, ao
qualificá-lo como ”o melhor de todos nós“.
Com todos eles, faz coro o ex-Senador por Minas, Murilo Badaró, aqui presente, autor de esplêndida biografia sobre o grande brasileiro. Murilo Badaró
expressa, com fervorosa convicção, que ”Milton Campos foi o maior homem público do Brasil“.
Na fala de outros Senadores, conforme recordado pelo jornalista e advogado Orlando Vaz, vamos
buscar outros eloqüentes indícios das culminâncias
alcançadas por Milton Campos no reconhecimento
nacional. Para Ney Braga, ele foi ”um homem ante o
qual a natureza se curvava“. Para Gustavo Capanema, Milton ”tinha muitos traços do modo de ser de Jesus Cristo“.
Toda essa volumosa e incomparável coletânea
de depoimentos enaltecedores da personalidade de
Milton Campos é fruto das lições de vida que ele, num
jeito apostólico, cuidou de espalhar ao longo de sua
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jornada terrena. Em 1922, colou grau como bacharel
em Direito, tendo sido o orador da turma. Atuou por
pouco tempo como promotor. Passou a advogar em
Belo Horizonte. Ocupou, por breve espaço, o cargo
de Advogado-Geral do Estado. Foi relator-geral dos
trabalhos da Comissão que elaborou o anteprojeto da
Constituição Mineira de 1935. Presidiu, na administração Valadares, a Comissão que tratou de questões
de limites entre Minas e São Paulo.
Opositor do Estado Novo, foi um dos redatores e
signatários do memorável ”Manifesto dos Mineiros“,
lançado em outubro de 1943. O documento trouxe-lhe
a exoneração do cargo de advogado da Caixa Econômica Federal, função que só pôde retomar dez anos
depois. Com a queda do Estado Novo, foi eleito para a
Assembléia Constituinte.
Mais tarde, em 1947, concorreu ao Governo de
Minas pela antiga UDN, deixando na administração
estadual marcas inapagáveis de operosidade e probidade. Voltou à Câmara dos Deputados em 1954. Disputou a Vice-Presidência na chapa Juarez Távora.
Concorreu à Vice-Presidência da República na chapa
de Jânio Quadros. Existem registros de que sua candidatura teria sido ”cristianizada“ em função de uma
estratégia política de bastidores. A manobra contemplava inesperada preferência por João Goulart, seu
contendor na chapa liderada por Lott.
Milton Campos foi Senador por Minas em 1958.
Em 1964, Castello Branco convidou-o para ser Ministro da Justiça. Discordando da edição do Ato Institucional nº 2, demitiu-se, retornando às atividades privadas. Faleceu em janeiro de 1972, em plena vigência
do Ato Institucional nº 5. Seu desaparecimento causou forte emoção e motivou manifestações sem conta. Antigos adversários, ao exaltarem suas virtudes
cívicas e arraigadas convicções democráticas em
pronunciamentos emocionantes, colocaram-nas em
confronto com as medidas arbitrárias e as violações
dos direitos humanos daquele momento trevoso.
Sua trajetória pela vida pública foi de intensa luminosidade, pela palavra sábia e pela fecundidade
nas ações. Seus feitos conferiram-lhe o privilégio de
poder afirmar que ”venturoso é aquele que, ao fim de
cada dia, como em todos os instantes da vida, encontra repouso na paz da consciência“.
Falou-se, há pouco, do jeito de ser nazareno de
Milton Campos. Isso conduz, numa associação de
idéias, à rememoração de frases e gestos seus, cheios de simbolismo, que podem ser interpretados como
verdadeiras parábolas.
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A história do trem pagador é emblemática. A
afirmação de autoridade – com um toque poético –
pôs a descoberto, por inteiro, sua aguçada sensibilidade social.
Outro episódio impecável, inserido na mesma linha conceitual, transcorrido também durante sua
passagem pelo Governo de Minas, foi narrado recentemente pelo jornalista José Mendonça. Ele ouviu o
relato de Edgar da Mata Machado, então chefe de gabinete do ex-Governador.
Milton Campos, fumante inveterado, nos instantes inaugurais de sua presença no Palácio da Liberdade, tirou dinheiro do bolso e recomendou ao colaborador que mandasse buscar-lhe cigarros. Foi-lhe
observado que o gabinete dispunha de recursos para
despesas de pronto pagamento, mas o cidadão Milton Campos retrucou: ”Absolutamente. Não vou permitir que o Tesouro do Estado custeie o meu vício.“
Há uma passagem aqui no Congresso Nacional,
em que um dos Parlamentares teria apresentado um
projeto de lei que reduzia ou isentava os impostos de
importação de automóveis. Naquele tempo, os automóveis todos eram importados e os impostos praticamente duplicavam o preço dos veículos. As pessoas
precisavam colher assinaturas de apoio ao projeto e
pediram a uma senhora que fosse ao Dr. Milton Campos para solicitar sua assinatura. S. Exª olhou o documento e disse que já tinha automóvel. Ela argumentou dizendo que o documento visava à redução da alíquota de importação para todos os Parlamentares. S.
Exa repetiu que já possuía automóvel. Ela insistiu que
ele poderia ter outro automóvel. Nesse ponto, ele retrucou que na casa dele havia apenas uma garagem
para um carro apenas.
a
Então, havia a preocupação de S. Ex em não fazer nenhuma crítica à decisão da Casa no tocante à redução do imposto de importação dos automóveis. Todavia, ele não concordou em participar da iniciativa.
São coisas pequenas mas que marcam a personalidade deste grande brasileiro a quem todos aqui
estamos levando a nossa saudade, a nossa homenagem e o nosso respeito.
Ele reagiria, ainda, do mesmo modo, polida mas
vigorosamente, definindo posturas e fixando exemplos, em muitas outras oportunidades.
Como ocorreu na orientação dada a um auxiliar
para que devolvesse ”cestas de natal“ enviadas por
fornecedores do Estado: ”Escreva a quem mandou
cesta um cartão de agradecimento e de retribuição
dos votos, mas devolva o brinde. Porque o Governo
não pode aceitar presentes de seus fornecedores“.
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Este o homem.
O que vem narrado não passa de uma amostra
pálida do inesgotável manancial das cintilantes informações a seu respeito. Jurista consagrado, intelectual sintonizado com os valores culturais e os clamores
sociais de seu tempo, Milton Campos demonstrou repetitivamente que a ação política para ser fecunda
bebe inspirações na ética, no apego a princípios morais, na fidelidade democrática, no sentimento de
mundo que habita as ruas.
Está aí explicado o fato de haver conseguido escalar, na acidentada paisagem política, a altitude himalaiana em que sua memória se vê hoje de permanente veneração.
Neste Milton Campos, com perfil e vocação de
magistrado e de apóstolo, a esperança brasileira costuma ir buscar, em momentos cruciais, lenitivo e orientação.
A celebração do centenário de seu nascimento
deixa tão pujante verdade claramente estampada na
consciência nacional.
Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Tendo
em vista que o prazo regimental foi ultrapassado, a
Presidência prorroga, de ofício, a Hora do Expediente.
A Presidência convida para fazer uso da palavra
o eminente Senador Francelino Pereira, primeiro signatário do requerimento de homenagem ao ilustre
ex-Senador Milton Campos e último orador inscrito.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, mineiro e amigo, Carlos da Silva Velloso, Sr. Presidente e também meu fraternal amigo, líder Jarbas Passarinho. Desde logo a emoção de ver e
abraçar a família amiga, quase, diria, parente por afinidade de Milton Campos, primeiro o Professor Raul
Machado Horta, professor emérito da Universidade
Federal de Minas Gerais, o maior constitucionalista
da atualidade, respeitado e glorificado pelo Brasil inteiro.
Um abraço fraternal e carinhoso a Maria Regina
Campos, filha de Milton Campos e esposa de Raul
Machado Horta. José Campos Horta Filho – que aqui
está, à nossa frente, por favor levante-se e olhe para o
povo para que conheçam o Milton Campos da juventude. Sr. Luiz Antônio Sampaio Campos; Srª Juliana
Campos Horta de Andrade, filha de Raul Machado
Horta; Luiz Souza Lima Lobato, genro de Raul Machado Horta; Tereza Campos Horta Lobato, esposa
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de Luiz de Souza Lima Lobato e filha de Raul e de Regina; Maria Campos Horta Lobato, neta de Regina e
de Raul. Juiz Delmival de Almeida Campos, do Tribunal de Alçada; ex-Senador Murilo Badaró, biógrafo de
Milton Campos, e que, convidado, honra esta Casa,
para autografar o livro Milton Campos, O Pensador Liberal, que está aqui, na sala do café, para ser autografado por S. Exª; Sr. Ministro Humberto Souto, um
dos homens mais competentes, lúcidos e honrados
que conheço em toda a minha vida; Sr. Israel Pinheiro
Filho, representante do Governador Itamar Franco, filho de Israel Pinheiro que traduz a imagem da linhagem de João Pinheiro, que pertence à história político-cultural e honradez dos mineiros; Sr. José Maria
do Couto Moreira, Diretor da Imprensa Oficial de Minas Gerais, filho de Vivaldi de Moreira, autor do livro –
Vivaldi é Presidente da Academia Mineira de Letras,
está doente em Belo Horizonte. E José Maria está
aqui para autografar o livro de Vivaldi que foi reeditado pelo Senado da República para ser autografado
na manhã de hoje.
Sr. Ministro Homero Santos, que presidiu o Tribunal de Contas da União, e vice-presidente da Sasse; meu caro Benedito Domingos, vice-governador de
Brasília e mineiro por inteiro; meu amigo Orlando Vaz
Filho, inteligente, competente, advogado militante,
professor respeitado e um título a mais: é esposo de
Isabel; Sr. Dr. Reginaldo de Castro, Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil, obrigado pela presença; Sr. Dr. Rubens Machado, Presidente da Ordem
dos Advogados de São Paulo; Sr. Dr. Afrânio Melo,
Presidente da Ordem dos Advogados da Paraíba; Sr.
Dr. Delmival de Almeida Campos, juiz do Tribunal de
Alçada do Estado de Minas Gerais e representante da
presidência daquela Casa; e uma ausência sentida, a
de Celso Cordeiro Machado, uma das figuras mais
exponenciais da cultura e do saber jurídico do meu
Estado, Presidente do Instituto dos Advogados do
Brasil, que se transformou no centro mais importante
da divulgação do nome de Milton Soares Campos;
Srªs. e Srs. Senadores, senhores funcionários, senhores jornalistas, ouçam-me, por favor.
Para falar de Milton Campos, nos 100 anos de
seu nascimento, primeiro, é preciso evocar Minas Gerais. Nenhum homem público deste findante século
XX, incorporou tanto quanto ele o espírito e a dimensão de Minas. No século anterior, da História do Brasil
independente, esse homem foi Bernardo Pereira de
Vasconcelos. Milton e Vasconcelos, cada um a seu
tempo, cristalizam e dão contextura e personalidade à
política mineira, que chega a todo o Brasil. A menção
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a Bernardo Pereira de Vasconcelos sugere, antes e
simultaneamente, a evocação de Minas em toda a
sua dimensão política, econômica, social e cultural.
Sua consistência, sua profundidade, sua história. É
preciso render-se a essa história, povoada pelos espíritos daqueles que sempre lutaram pela libertação
do Brasil, inconfidentemente.
É a nossa Ouro Preto, de onde saíram os libertadores do Brasil. A liberdade, as confidências e as inconfidências são outros tantos nomes de Minas. Por
mais que se perscrute o homem e seu destino, sempre há muito a confidenciar e inconfidenciar. Contudo,
guardamos o sentimento de que o enigma de Minas é
indesvendável. Por isso mesmo, Alceu de Amoroso
Lima, prudente e lúcido, confessa em A Voz de Minas
que jamais teve a pretensão de desvendar o mistério
e o enigma de Minas. Nós, em Minas, temos uma visão perfeita desse enigma quando estudamos a figura fascinante de Milton Campos e somos instados, até
mesmo desafiados, a definir o significado da presença desse mineiro na vida pública, na política, nos costumes e no exemplo que ele legou ao País.
Reitero que para falar de Milton Campos é necessário antes conhecer Minas. E o Brasil conhece
Minas. A Minas altiva, que não se curva, irredenta,
que não se rende, conciliadora e ao mesmo tempo inconfidente nos instantes de rebeldia; a Minas do grave senso da ordem e, por vezes, o mais insubmisso
Estado da federação. Não é sem razão. De Minas ecoam sempre as palavras e as ações mais candentes
em repúdio à opressão e ao totalitarismo.
Não me canso de repetir que ninguém nivela as
montanhas de Minas. Milton que sempre viveu as altitudes, jamais se distanciou da natureza e da história
desses desafios. Corajoso, lúcido e altivo, sempre esteve na linha de frente nos grandes momentos de decisão de Minas e do Brasil.
Sr. Presidente, não resisto à emoção a começar
pelo histórico Manifesto dos Mineiros, de 24 de outubro de 1943. Rompeu ele o silêncio das oposições inconformadas, contestou publicamente o regime ditatorial e abalou as estruturas do Estado Novo. A rebeldia e a insurreição de Minas contaminaram a Nação:
era o começo do fim da ditadura Vargas. Milton Campos de tudo participou e, afinal, elaborou a redação
definitiva do Manifesto pela fusão dos textos produzidos por Odilon Braga, Dario de Almeida Magalhães e
Virgílio de Melo Franco.
Minas foi o centro da rebelião, no silêncio incômodo das montanhas e nas articulações com as lideranças democráticas que representavam o inconfor-
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mismo da Nação. A reação ao documento histórico de
elevado conteúdo político e de corajoso enfrentamento da ditadura era esperada. Entre as vítimas da repressão, o próprio Milton Campos. O Manifesto criticava a realidade opressora e expunha a contradição
da proximidade da instauração da ordem democrática
em nível mundial com a derrota do nazi-fascismo, ao
mesmo tempo em que internamente vivíamos um regime de supressão das liberdades públicas. Mas o
Manifesto ia além. Textualmente:
”Fácil é inferir que a democracia por
nós preconizada não é a mesma do tempo
do liberalismo burguês. Não se constitui pela
aglomeração de indivíduos de orientação
isolada, mas por movimentos de ação convergente. Preconizamos uma reforma democrática que, sem esquecer a liberdade espiritual, cogite principalmente da democratização da economia.“
A eleição de Milton Campos para a Constituinte
de 1946 consolida a sua liderança. Ele havia se transformado no líder de sua geração. Como relator do texto da nova Carta Constitucional relativo ao Poder Judiciário, mantém sua indesviável fidelidade aos princípios democráticos pregados no Manifesto dos Mineiros. Na verdade, faz desses princípios a bússola
permanente de sua vida pública.
Como governador, Milton Campos legou a Minas e à posteridade não apenas princípios éticos e
morais, um inarredável compromisso com a democracia, com a Constituição e com as leis, e um notável
senso de equilíbrio na condução, muitas vezes difícil,
dos negócios públicos. Ele foi muito além, produzindo
extraordinários feitos administrativos que haveriam
de preparar o caminho para as realizações de seu sucessor, Juscelino Kubistchek de Oliveira.
Presidente da República, JK lançou-se ao desafio de construir cinqüenta anos em cinco. Deus poupou-lhe o sentimento do medo. Construiu e promoveu, aos píncaros, a revolução do otimismo. Milton
Campos foi Governador de Minas, de 1947 a 1950.
Realizou quarenta anos em quatro. No meu governo
em Minas, no Palácio da Liberdade, senti a força do
legado de Milton Campos. Não esperei nem busquei o
meu próprio exemplo, porque o exemplo já estava em
Milton Campos, infinitamente. Quem governa Minas,
quem se põe por dentro da História de Minas, tem
pronto na figura dele o exemplo maior. As lições estão
aí, na leitura de sua obra e de todos os textos de sua
vida pública, límpidos, puros, escorreitos.
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Senhores, agora vou falar de Milton Campos e a
Revolução de 1964. No dia 11 de abril daquele ano,
através do Rádio e da TV, saudando o povo brasileiro,
após ter sido eleito Presidente da República pelo
Congresso Nacional, Humberto de Alencar Castello
Branco proclamou o compromisso maior. São dele
essas palavras alentadoras:
Nesta hora tão decisiva do destino do Brasil, espero em Deus possa entregar, ao iniciar-se o ano de
1966, ao meu sucessor legitimamente eleito pelo
povo, em eleições livres, uma Nação coesa e ainda
mais confiante em seu futuro.
E mais: quatro dias depois, no dia 15 de abril,
perante o Congresso Nacional, ao tomar posse no
cargo de Presidente da República, declarando-se
“escravo das lei do País”, ele disse:
Meu procedimento será o de um Chefe
de Estado, sem tergiversações, no processo
para eleição de um brasileiro a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1966.
Os biógrafos de Castello Branco não tratam
desse assunto. Ou seja, Castelo, fiel à democracia,
comprometia-se a devolver o poder aos civis, exatamente um ano, nove meses e dezesseis dias após
sua posse. Esse seria o curto período da Revolução
de 1964.
Castello disse mais:
O Estado não será estorvo à iniciativa
privada, sem prejuízo, porém, do imperativo
da justiça social devida ao trabalhador, fator
indispensável à nossa prosperidade.
E concluindo:
Direi mesmo que a minha humildade
de toda uma vida cresce neste instante:
nunca um só homem precisou tanto da compreensão, do apoio de todos os concidadãos.
Não faltou sequer ao novo Presidente da República a referência à “Nação brasileira” que “se levantou unida para restaurar a democracia e libertá-la”.
Cinco dias depois, 20 de abril de 1964, na solenidade
de posse dos novos Ministros de Estado, o Presidente
Castello Branco declarou que constituíra “um Ministério de homens honrados. Certamente a opinião pública do País pode honrá-los com a sua confiança“.
Senhores, eis aí o inequívoco compromisso do
Governo Castello Branco para limitar no tempo a vigência do movimento revolucionário, já então considerado como de inspiração democrática.

281

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Foi nesse clima de transição que o Presidente
Humberto de Alencar Castello Branco foi buscar em
Minas, em sua História, em sua vocação republicana,
o homem público, ex-Governador de Minas, Deputado e Senador da República, Milton Campos, para assumir a gigantesca tarefa de, à frente do Ministério da
Justiça, institucionalizar, pela via democrática, o ideário da Revolução de 1964.
A alguns homens públicos, de notória participação na vida política do País, como o então governador
Carlos Lacerda, parecia que a lógica do movimento
revolucionário não recomendava o convite a Milton
Campos.
Conheci pessoalmente Carlos Lacerda, quando, como presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito de Minas Gerais, o recebi em palestra polêmica e o acompanhei em visita ao centro
da minha encantadora e fascinante Belo Horizonte.
Para Lacerda, a outro que não Milton Campos,
deveria caber a responsabilidade pela adoção de medidas de natureza revolucionária. A Milton Campos,
em outra etapa do Governo, caberia a tarefa da consolidação da nova ordem jurídica.
Mas o Presidente Castello Branco tinha a preocupação de sinalizar ao Brasil e ao mundo que o movimento revolucionário pretendia substituir uma ordem jurídica por outra melhor e, assim, institucionalizar os seus objetivos.
A seu juízo, ninguém melhor que Milton Campos
daria à opinião pública internacional a certeza de que
o movimento de 1964 asseguraria a legalidade e o
respeito aos direitos, condições essenciais à sua legitimidade perante o mundo.
Senhores, não é para esquecer nunca mais o
comparecimento do Ministro Milton Campos à Câmara dos Deputados, para falar sobre as primeiras eleições diretas, após 1964, que seriam realizadas em 3
de outubro de 1965, em onze Estados, inclusive Minas Gerais – e aí se elegeu Israel Pinheiro, pai de
Israel Pinheiro Filho, aqui presente. Eu estava lá, a
seu lado. A tudo assistimos. O clima era de expectativa. Nenhuma cadeira vazia. O plenário era um silêncio só. As galerias, inquietas mas silenciosas, esperavam a palavra final sobre a primeira manifestação explícita da democracia, após abril de 1964: a participação do povo, dos eleitores, num pleito direto e livre,
em quase metade do País.
Milton Campos disse textualmente:
Vós clamais pela democracia, e nós lutamos pela criação das condições de sua
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sobrevivência. Vós reivindicais a liberdade,
e nós trabalhamos para que ela se implante
de modo definitivo no solo político do Brasil.
Vós, da margem, clamais para deter as
águas revoltas, e nós, em meio à torrente,
nos consumimos para cavar os leitos por
onde corram naturalmente as águas da normalidade constitucional. e, se a inspiração é
a mesma, qual é então a diferença? É que,
com a revolução e depois dela, a nós nos
coube um quinhão específico de responsabilidade, que vamos cumprindo com o mesmo amor ao Brasil e a mesma fidelidade à
democracia. É possível que nos procureis e
não nos vejais convosco. Mas buscais nas
águas. Vergai a fronte sobre a terra revolvida, e aí nos encontrareis, no esforço de realizar aquilo que pregais. Nós não mudamos
nem vós; somos as vossas palavras projetadas na ação.
Como nós sabemos e a história o registra, as
eleições foram realizadas. Os Governadores eleitos,
muitos da oposição, foram empossados. Mais uma
vez realizava-se um dos capítulos mais importantes e
comoventes da história política do País, em meio às
revoltas águas dos acontecimentos.
A oração de Milton Campos, à imagem de um
sermão, que todos ouvimos em silêncio, tranqüilizou a
Nação e a democracia fez-se plena.
Também não é para esquecer jamais, até porque é um outro capítulo da História do Brasil, o gesto
de coragem cívica e política de Milton Campos, que,
sem perder a serenidade e a elegância, demitiu-se do
Ministério da Justiça, em carta ao Presidente Castello
Branco, com quem comungava dos mesmos ideais de
defesa das liberdades públicas e dos princípios democráticos. Relembra Milton Campos ao Presidente
Castello Branco que sua convocação para integrar o
governo, ocupando a pasta da Justiça, destinava-se a
restabelecer a ordem jurídica do País, e que o Presidente havia tornado público esse propósito no ato de
sua posse. Estava em marcha o Ato Institucional nº 2.
O Presidente Castello Branco tentou demovê-lo, mostrando-lhe que ele próprio não pretendia afastar-se da
Constituição e continuava fiel aos princípios democráticos, submetendo-se, no entanto, ao sacrifício
que a dinâmica dos fatos políticos impunha.
Milton Campos serenamente argumentou que,
como chefe de governo, caberia ao Presidente permanecer no cargo: ”O senhor me permita, Presidente, que
eu use do meu privilégio de Ministro e me demita“.
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A carta de Milton Campos ao Presidente Castello Branco manifestando sua determinação de deixar o
governo diz tudo. Não resisto à tentação de lê-la.
Estou certo de que a Nação deseja ouvi-la agora e
sempre, como foi no passado e será no futuro.
A referida carta ao Presidente tenho-a no rascunho, que será distribuído após a sessão:
Muito me honrou V. Exª quando, vencendo minhas resistências para ser Ministro
da Justiça de seu governo, reclamou a minha colaboração para o restabelecimento da
ordem jurídica do País. Foi essa a incumbência que V. Exª me deu e que repetiu de
público por ocasião de minha posse. Não
prevaleceu a restrição rigorosamente sincera que então lhe manifestei – a de que não
me sentia com temperamento e condições
para ser o braço executivo que a Revolução
reclamava. Dela, na hora inicial e incerta,
participei com modéstia, mas com inteira
convicção, e por isso preferia posição mais
discreta para ajudar o seu êxito, que eu tanto desejava e desejo. Farei uma experiência,
disse a V. Exª no fim da nossa conversa telefônica na manhã de 14 de abril de 1964.
Essa experiência me tem sido muito proveitosa por vários motivos.
Convivi com um chefe de Estado digno
de sua alta posição e que sabe conquistar,
pela sua compostura e pelo seu trato, o
apreço e a estima dos que com ele trabalham. Conheci, no círculo do governo, brasileiros animados das mais patrióticas inspirações. De minha parte, tive oportunidade de
me esforçar ao máximo para que o governo
de V. Exª cumprisse o compromisso da Revolução, que é atingir, por métodos democráticos, os objetivos de mudança impostos
pela realidade nacional. Neste sentido, fiz o
que pude. Por tão somente a de resistir a
idéias, planos e projetos que me pareceram
incompatíveis com o ideal democrático.
Essas resistências, aliás, coincidiam sempre
com as de V. Exª e permita Deus que elas
continuem a prevalecer no seu espírito.
Os últimos acontecimentos políticos,
todavia, levam-me a encerrar a experiência
sempre no propósito de servir. Não me considero melhor intérprete da revolução, mas
entendo que não é útil a ela muito do que
recentemente se fez, sobretudo pela manei-
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ra como foi feito. Volta-me então ao espírito
a restrição da primeira hora, manifestada a
V. Exª. A revolução pode ter exigências de
que meu temperamento e minha formação
me constrangem em ser elemento executor.
Por que, então, não mudar o meu setor de
serviço, se o tenho marcado, e é a minha
cadeira no Senado, por Minas Gerais.
A ela volto com a consciência do dever
cumprido, para com V. Exª, para com o meu
País e para comigo mesmo, nas funções
que a honrosa confiança de V. Exª me designou. E volto de coração alto e tão leve
que nenhuma sombra sinto na sinceridade
que apresento a V. Exª os meus agradecimentos pela distinções recebidas e os meus
votos pelo êxito de seu governo, tão intimamente associado ao destino do nosso povo
e à afirmação democrática da Revolução de
31 de março. Por isso, esta carta não é uma
despedida nem uma renúncia. Solicito a V.
Exª exoneração das funções de Ministro da
Justiça e Negócios Interiores, mas continuarei, no Senado ou onde estiver, a serviço da
causa que V. Exª tão superiormente representa.
De volta a esta Casa, diante de um Plenário
atento e com os olhos de uma Nação para ela voltados, Milton Campos fez uma clara distinção entre a
Revolução e seu processo. A anomalia, por ele observada, não poderia perdurar. Textualmente:
A Revolução há de ser permanente
como idéia e inspiração, para que, com a
colaboração do tempo, invocada pacientemente, possa produzir seus frutos. O processo revolucionário há de ser transitório e
breve, porque sua duração tende à consagração do arbítrio, que elimina o direito, intranqüiliza os cidadãos e paralisa a evolução do meio social. O que urge institucionalizar, portanto, é a Revolução e não o seu
processo.
A dor maior de Milton Campos, Sr. Presidente,
como figura humana e homem público, foi o tormento
que viveu Pedro Aleixo, seu amigo, compadre e irmão, companheiro de advocacia no edifício Mariana,
em Belo Horizonte, aliado inseparável das lutas libertárias desde os bancos acadêmicos. Eleito Governador de Minas, Milton Campos fez de Pedro Aleixo o
seu Secretário de Interior e Justiça. Era a figura maior.
A malícia da cidade, uma só: para falar com o Gover-
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nador Milton Campos, seria bom falar com Pedro primeiro. Milton se divertia e se encantava com a graça
mineira.
A casa de Pedro Aleixo, na rua Antônio Albuquerque, esquina com a rua Rio de Janeiro, projeto de
Niemeyer, era uma casa simples, que nós, jovens universitários, visitávamos, para fortalecer a nossa vocação para o exercício da atividade política e da vida pública. Mais abaixo, perto do Armazém Medeiros, na
rua Tomás Gonzaga, 271, era a casa de Milton Campos, que também freqüentávamos para enriquecer o
nosso aprendizado com vistas à liberdade e à integração social.
Estive lá muitas vezes, ao lado de Raul Machado Horta, que amava os livros de Milton Campos, que
amava Milton Campos, e ainda ama Regina de Melo
Campos, sua esposa, que está aqui ao lado.
O brusco impedimento de Pedro Aleixo para assumir a Presidência da República trouxe, mais uma
vez, Milton Campos a esta Casa, em apoio ao amigo
e Vice-Presidente da República. Foi aqui, Sr. Presidente, desta tribuna, que Milton Campos produziu a
sua última manifestação política de amor e respeito à
legalidade democrática. Esse seu discurso também
integra a sua história de vida e a própria História da
República.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não basta
o compromisso assumido com a democracia, com as
liberdades públicas, com as garantias individuais,
com o antigo liberalismo político que fez a História e
ainda está implantado em vários países desenvolvidos e emergentes do mundo de hoje. Na lição de Milton Campos, é preciso ser explícito, incisivo, inequívoco, a priorização no discurso, falado ou escrito, da
questão das desigualdades sociais e da pobreza que
deprimem a humanidade nestes vastos Brasis de misérias e de contrastes. Falta-nos a consistência de
sua dimensão social. É certo que falamos sempre em
política social, e esta tem sido a temática dominante
dos governos, mas não a convicção básica, a temática que penetra a sociedade mediana, sensibiliza e
atormenta a mídia dos tempos de hoje. O liberalismo,
a democratização ou a redemocratização, as liberdades democráticas, os direitos individuais, o federalismo parecem ser um fim em si mesmos, o objetivo final, e não o meio para chegar ao tema básico, à temática substantiva da igualdade social. A doutrina de Milton Campos é clara e consistente, mas sobrepõe-se-lhe, até hoje, a imagem do homem conciliador, do diálogo e do entendimento, do mito que a todos encanta. Vêem-lhe a imagem, o vulto heráldico, a
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sobriedade, a elegância, a cultura, o porte sereno e
seguro do estadista. Mas não é só isto. É de extrema
clareza o pensamento de Milton Campos, em toda a
sua vida pública, especialmente nos governos de Minas e na República.
O seu texto é histórico:
Sem a liberdade, cairemos na opressão política. Sem a igualdade, consolidaremos a opressão econômica. Num e noutro
caso estará esquecida a pessoa humana e
a democracia falhará na sua missão.
E mais:
Vencida, como está sendo, a fase de
organização da liberdade política, o conteúdo do ideal democrático passará a ser,
como vem sendo, a organização da igualdade social, a fim de que se nivelem as desigualdades que assinalam o insondável destino dos homens.
Teremos nós, discípulos de Milton Campos, devotos de sua escola, apreendido a dimensão do pensamento do mestre? Não teremos nós apenas permanecido na pregação da antinomia democracia versus autoritarismo? Não teremos nós, até nos dias de
hoje, apenas desfraldado a bandeira das liberdades
democráticas, sem nos inclinarmos ao debate consistente das questões sociais, passando ao largo daqueles que, ao nosso lado, lutaram pela formação de um
Brasil justo, como se não estivéssemos à porta da exclusão que aí está aos olhos de quem queira ver? Não
teríamos nós olvidado a advertência de Milton Campos, ao dirigir-se aos mineiros no limiar do ano de
1951, no Palácio da Liberdade? Textualmente:
A fidelidade aos princípios é o único
meio de evitar que o homem público adote
passivamente as idéias de sua posição, em
vez de, como lhe compete, tomar sempre a
posição de suas idéias.
Como já se disse, era um chamado à coerência
dentro da coalizão partidária que, impulsionada pela
vontade popular, o elegera Governador de Minas e
dos mineiros.
Querem mais, Srs. Senadores e convidados? E
esta é a mais clara e cintilante visão de cidadania social que à sua época ele pregava:
Há quem se iluda com a idéia da felicidade de um mundo restrito, criado à imagem e ao gosto de tendências pessoais.
Hoje, porém, o bem-estar só pode prevale-
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cer como quinhão numa vasta partilha igualitária, em que não valem os morgados do
capricho e os legados do acaso.
Aí está, Srs. Senadores, a essência da democracia social, direi mesmo, da socialdemocracia. Este
o ideário, a doutrina, a cartilha de Milton Campos que,
historicamente, nos pertence, embora não a tenhamos seguido com a tenacidade necessária. Esta,
mais do que a cartilha, mais do que o pensamento, é
a histórica Constituição de Milton Campos. Esta foi a
pregação de quem participou, ativamente, das lutas
contra o Estado Novo, antes, durante e depois do Manifesto dos Mineiros. Antes, durante e depois da ditadura de Vargas. Antes, durante e depois de quem, na
serenidade dos gestos e no exemplo dos justos,
acompanhou as emoções da sociedade brasileira, na
primeira fase da revolução de 1964.
Personalidades expressivas do mundo político e
do jornalismo deixaram uma história de vida no desempenho de sua profissão, sem jamais aceitar a
contingência da longevidade do processo revolucionário.
Essa omissão, que atinge, em diferentes formas, os partidos neste século que se finda, retardou a
nossa responsabilidade social, a nossa cidadania social, agravando as nossas desigualdades, aprofundando-as diante de um mundo que se abre rapidamente para os processos de aculturação e socialização em todas as classes, níveis etários e populações
comunitárias. Entre nós, as pesquisas revelam desconhecimentos desalentadores, sempre abaixo de
50%, sobre os nossos direitos sociais, civis e políticos, inscritos na Constituição, não obstante a massificação das informações. A doutrina de Milton Campos,
ao lado de outras, também consistentes, pouco tem
contribuído para as transformações sociais. Eis que,
até hoje, sobrepõem-se-lhes os perfis, as virtudes peregrinas, as imagens românticas ou carismáticas de
seus líderes e de seus formuladores. Aí está, ainda
hoje, o nosso desafio: um convite à ventura de se descobrir o Brasil pelos mais diferentes caminhos, sobretudo através de uma linguagem acessível a todos. Em
outras palavras: levar o povo ao palco dos acontecimentos. Felizmente, senhores, já estamos vivendo o
social liberalismo, pregado pelo Vice-Presidente da
República, Marco Maciel que é o ideólogo da legenda
partidária que representamos no Brasil.
Senhores, Minas inteira abomina o abuso do poder econômico e a corrupção. Milton Campos afirmava que governar é sobretudo resistir. Reitero: resistir à
utilização indevida dos bens públicos no exercício do
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poder ou fora dele. Como se expressa José Saramago, escritor português, Prêmio Nobel de Literatura:
”Repelir a tentação de sentar-se à porta dos obséquios, recebê-los das mãos afáveis da corrupção“. Disse-o em O Conto da Ilha Desconhecida e por lá, no
meio de nós, ficaram e perpetuaram-se. Ninguém, na
face, nas entranhas e na história da terra mineira,
simboliza tanto, com nitidez absoluta, a transparência
nas ações de governo, a rigorosa postulação à moralidade pública e o intransigente combate à corrupção.
Falando aos moços do Centro Acadêmico 11 de
Agosto, da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, em 1953, Milton interrogava: ”Que mal é
mais funesto, no quadro clássico das nossas endemias morais, do que a corrupção que ameaça dominar o
País? Podemos ser moderados, mas, por mais que o
sejamos, não podemos levar a moderação à complacência, que chegaria a ser cumplicidade. Os escândalos administrativos e econômicos, que vêm sendo
denunciados corajosamente, sobretudo por meio de
inquéritos parlamentares, dão a medida da crescente
desenvoltura com que se vem tratando a coisa pública entre nós. É preciso deter essa onda, que compromete a República, uma vez que ela é, por definição,
incompatível com os costumes de licença, de facilidade e de impunição e antes impõe métodos de austeridade dizendo mais rigoroso no comportamento em
face da coisa pública“. E mais: ”Estamos assistindo,
em nosso País, à invenção de uma nova física, em
que o velho princípio de Arquimedes se alterou:
dai-me um cargo público e um ponto de apoio no Tesouro e eu levantarei um patrimônio“.
Sr. Presidente Carlos Patrocínio, mineiro do
meu Estado, que impressionante atualidade nessas
afirmações de mais de meio século! Srs. Senadores,
reitero, concisamente, Milton Campos: ”É preciso agir
enquanto é tempo“. O tempo de ontem é o tempo de
hoje. Esta Nação está perplexa diante dos escândalos que, cotidianamente, a imprensa livre do País divulga e condena.
Mas, afinal, senhores, pergunto eu, que País é
este? O combate à corrupção é mais uma herança que
Milton Campos nos deixou. Não há, por lá, na terra mineira, como estender as mãos e envolvê-las na sedução do furto e do roubo, enriquecê-las entre cumprimentos e afagos, ou no silêncio, na deserção e na impunidade. Não, Srs. Senadores, esta segunda natureza do silêncio não existe porque muitos a conhecem.
Quem mais conhece o crime é o criminoso. É sempre
oportuno recordar a advertência de Rui Babosa, de
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quem Milton Campos foi discípulo. ”Em política não se
calcam impunemente as leis da moralidade“.
O poder enriquece, por que não? Porque o impede o sentimento de Minas. Porque incomoda,
afronta, viola, destrói a nossa riqueza interior, a nossa
concepção de vida pública, as linhas sinuosas e históricas do meu Palácio da Liberdade, com sua leveza
quase feminina, o retrato de um Estado cujas tradições fascinam o mundo inteiro. À imagem e semelhança de Milton Campos. Onde os jornais e os canais
de rádio e televisão de Milton Campos? Onde o nepotismo de Milton Campos? Onde, na família de Milton
Campos, o cartorialismo? Onde os canais de rádio e
de televisão de Francelino Pereira, que, no Governo
Geisel, tinha todos os poderes, oportunidades para
possuí-los? Onde os cartórios de Francelino Pereira?
Onde os cartórios daqueles que com ele se locupletam? Magalhães Pinto ofereceu-me um cartório. Não
sei se brincando ou falando sério. Apenas respondi:
por favor, não quero ser uma ilha; quero viver no meio
do povo.
Não, Sr. Presidente, o poder, exercido honradamente não enriquece. Ao contrário, enobrece, dignifica e exalta o sentimento da vida pública. É a vocação
de Minas.
Sras e Srs. Senadores, no momento em que as
discussões sobre ética, em especial a ética política,
inundam o país, vale lembrar a postura permanentemente ética de Milton Campos. Convidado para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal – uma antiga e
justa aspiração sua – teve a coragem de recusar os
convites, por imperativos puramente éticos. Castello
Branco o convidara para ocupar uma das vagas resultantes do aumento do número de ministros daquela
Corte. Convite não aceito. Em sua gestão no Ministério da Justiça, foi aumentado o número de ministros
do Supremo. Dois anos depois, novo convite, dessa
feita do Presidente Costa e Silva. Nova recusa. Milton
alegou que estaria próximo da compulsória, aos 70
anos, e não seria ético permanecer apenas alguns
meses no Tribunal para em seguida aposentar-se.
Voltar a Minas, por que não? Não foi de lá, de
Ouro Preto, que saíram os libertadores do Brasil? E o
esquartejamento de Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes? Não foi Bernardo Pereira de Vasconcelos, o grande homem de Estado, nascido em Ouro
Preto, que promoveu a concertação do Brasil, até pelas aparentes incoerências de seu lúcido e corajoso
patriotismo? Por que não nos inclinarmos perante Milton Campos, no seguro pressuposto de uma visão
conjunta, e, de lá, soerguermos esta Nação, sem
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eventuais excentricidades, tendo como principal fundamento a idéia da liberdade e da igualdade, que exclui os preconceitos sociais, elimina a opressão e promove a convergência desta Nação, que está despertando o olhar do mundo inteiro?
Toda instituição, já se disse, é a sombra alongada de um homem. Somos, lá em Minas, a sombra
alongada de Milton Campos. Assim como alongamos
em nossas vidas a sombra alongada e às vezes enlouquecida da liberdade, das insurreições e dos sonhos de uma pátria livre. As Minas – Minas não é uma
só, são muitas – que todos os brasileiros admiram e
respeitam na múltipla identidade de seu perfil e de
seu impressionante sentimento, que ninguém viola
impunemente.
Perguntou-me o Presidente Antonio Carlos Magalhães, ontem pela manhã, se me seria possível
agradecer, em nome da família, a homenagem que
esta Casa presta a Milton Campos. A lei do Senado
não permite que fale desta tribuna, nestes instantes
solenes, quem não exerça mandato popular. Tenho-o,
Sr. Presidente, inspirado em Milton Campos, em sua
escola, em seu exemplo de vida. Só os homens livres
possuem o dom de Minas, e eu o tenho, e, por isso,
posso e devo agradecer em nome da família de Milton
Campos, por este ato solene de admiração e respeito
ao maior dos homens públicos de toda a história mineira. De todas as manifestações em louvor a Milton
Campos, nesses cem anos de sua vida, em Minas e
no Brasil, a mais tocante, a mais profunda, foi a celebração da missa na Basílica de Lourdes, na Rua da
Bahia, pelo Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, mineiro de Minas Novas.
A religiosidade de Milton Campos era uma dádiva superior e, por isso, ”a sua memória não desaparecera“. ”O seu nome será repetido de geração em geração“. E mais, diz a liturgia da palavra, ”a sua descendência será forte sobre a Terra, abençoada a geração dos homens retos“.
Esse é o agradecimento do Senado da República, pela presença, entre nós, da família de Milton
Campos, cujos nomes inicialmente proferi.
Das tantas homenagens a Milton Campos, destaco duas: a do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, presidido pelo ilustre Prof. Celso Cordeiro Machado, que aqui está no meio de nós, neste plenário,
e a do Senado Federal que, além desta solenidade,
homenageará Milton Campos, fazendo publicar, logo
mais, toda a produção intelectual, na vida pública, inclusive no Congresso Nacional, do grande mineiro.
Essa publicação estará sob a responsabilidade de um
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dos mais eméritos professores da Universidade Federal de Minas Gerais, o eminente doutor Raul Machado Horta, que está aqui ao nosso lado. Ele e os
demais familiares de Milton Campos vieram de Belo
Horizonte e do Rio de Janeiro para assistir a esta sessão. Conheço-os todos. Formam, luminosamente,
abençoada geração dos homens retos.
Afinal, o que tem a oferecer ao seu ídolo o jovem
de ontem, que chegava a Belo Horizonte, pela Central
do Brasil, sem conhecer uma só pessoa e logo incorporou-se à fascinante e vitoriosa campanha de Milton
Campos ao governo de Minas, tornando-se mineiro
ontem, hoje, amanhã, por todo o infinito? Reitero que,
no Palácio da Liberdade, governei com o povo, ao seu
lado, de braços dados, em cada canto da Minas rica e
da Minas pobre. Terminara a exceção, e a liberdade
levou o povo às ruas, às greves, ao diálogo, à conciliação, ao sentimento que une e exalta. Tudo foi rápido,
eis que a liberdade chegara. E aí abracei Minas inteira, seu nome, seu mistério, sua vocação, seu povo,
seus líderes, sua história. As realizações e os feitos
estão lá, testemunhando o desempenho e a honradez
de um governo que Minas considera um dos melhores de sua história. Militante do meu destino, confesso
que o entreguei a Milton Campos e à história de Minas, sem desonrá-los. Ainda assim, sou devedor aos
mineiros, a Milton e a Minas.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha Lima.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a destinação da Hora do Expediente da sessão de hoje para comemorar o centenário do
nascimento de Milton Campos, atendendo requerimento subscrito pelo ilustre Senador de Minas Gerais
Francelino Pereira e por diversos outros Srs. Senadores, representa homenagem justíssima que o Senado
Federal presta a um homem que, por todos os seus
atributos, só pode ser qualificado como excepcional,
segundo o unânime depoimento de tantos quantos
com ele conviveram, entre os quais muitas personalidades de grande relevo na vida nacional do século
que ora expira.
Embora tenha se tornado mais conhecido por
sua atividade política, Milton Campos exerceu seus
notáveis dotes intelectuais e sua capacidade de realização em múltiplas atividades. Além de político, foi
advogado, jornalista, professor, escritor e acadêmico.
Acima e além de sua capacidade intelectual e
da importância dos cargos que exerceu, no entanto, o
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legado mais marcante deixado por Milton Campos foi
a retidão absoluta de seu caráter e suas excelsas
qualidades morais.
No exercício da função pública, por exemplo,
cumpria os mandatos políticos que lhe eram atribuídos como quem dá conta, exata e precisa, de um dever. Simplesmente um dever que “não lhe trazia vantagens e nem mesmo prazer ou ufania lhe dava”. Foi
Deputado Estadual, Deputado Federal Constituinte,
Governador do seu Estado e Ministro da Justiça. Em
qualquer posição era sempre o mesmo homem. Segundo o depoimento daqueles que lhe foram próximos, nem percebia ou prestava atenção no fato de
que era um homem importante, desempenhando altos cargos. Era absolutamente despido de vaidade. O
Professor Hélio de Almeida Brum afirma que ”tão sem
vaidade e com tanta naturalidade se conduzia sempre, que nem parecia assim proceder por modéstia.
Sim, pode-se afirmar que ele conseguia nem parecer
modesto.“
Nas mais elevadas funções, no Executivo ou no
Legislativo, parecia sequer se aperceber da posição
que ocupava, fazendo apenas questão de exercer as
tarefas dos encargos com rigor e exação exemplares.
Milton Campos era não apenas culto, erudito, sapiente, experimentado. Nem era apenas um homem de
caráter ilibado e raríssimo espírito público. Muitas vezes, ao falar-se de personagens em posições eminentes, corre-se o risco de cometer algum excesso.
No caso de Milton Campos, contudo, pode-se afirmar,
sem receio de qualquer exagero, que se tratava de
um homem verdadeiramente nobre, portador de uma
nobreza e grandeza de alma, de uma sensibilidade de
espírito e de sentimentos que honram o ser humano e
que fazem com que outros homens ainda acreditem
na humanidade.
Apesar de seu comportamento sensível, retraído, parecendo tímido até, guiava sua conduta por
princípios morais e ideológicos inflexíveis. Era escravo das normas e dos preceitos que reputava essenciais à convivência social e à imagem das pessoas,
bem como ao exemplo que se julgava na obrigação
de deixar à mocidade. No que tange a essas normas
e a esses preceitos, não cedia um milímetro sequer.
Mas exercia sua retidão moral com tamanha cortesia,
com tamanha brandura e tamanha caridade que a
ninguém parecia intransigente e a ninguém inferiorizava ou magoava. Era como se pedisse desculpas
por ser exemplar.
A vocação para a vida pública de Milton Campos
encontrou um primeiro e importante estímulo quando
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ele ainda contava 10 anos incompletos. Nessa época,
empolgou-se com a Campanha Civilista, repercussão
do lançamento de Rui Barbosa à Presidência da República, em oposição à candidatura de Hermes da
Fonseca. Ao ingressar na Faculdade de Direito, em
1918, passou a integrar a geração de intelectuais que
eclodia em Minas Gerais àquele tempo. Nessa fase
acadêmica, estabeleceu sólidos laços com jovens mineiros que iriam se destacar no mundo político ou intelectual, como Gustavo Capanema, Ciro dos Anjos,
Afonso Arinos de Melo Franco, Pedro Nava e Carlos
Drummond de Andrade, entre muitos outros.
De seus estudos literários, guardou Milton Campos forte influência de Montaigne e Anatole France,
de quem recitava trechos inteiros. Do primeiro, recolheu o gosto de alcançar o objetivo pelo caminho mais
curto, com as palavras à mão, escolhendo as que melhor expressassem seu pensamento. Do último, o humanismo, a ironia, a busca da harmonia, a rebeldia
escrupulosa e inteligente.
Fiel à sua vocação antioligárquica, apoiou a Aliança Liberal e solidarizou-se com a Revolução de 30.
Nomeado Advogado Geral do Estado com apenas 32
anos de idade, integrou o Conselho Consultivo do
Estado e foi eleito para a Assembléia Estadual de Minas dois anos mais tarde, sendo relator do anteprojeto da Constituição Mineira promulgada em 1935.
Com o golpe do Estado Novo, em 1937, retornou à advocacia. Nesse período, foi um dos fundadores da Ordem dos Advogados de Minas Gerais e da
Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais, onde foi professor de política, disciplina de seu
particular agrado, por conta da vocação doutrinária
de que era portador. Deputado Constituinte em 1946,
teve papel saliente na Comissão do Poder Judiciário,
contribuindo para a redação dos artigos que definiram
os direitos e as garantias individuais e que limitaram a
intervenção do Estado no domínio econômico.
Lançado ao Governo de Minas pela UDN, na
condição de candidato de sacrifício, para enfrentar a
máquina eleitoral do PSD, acabou vitorioso e assumiu
o cargo em 19 de março de 1947. No secretariado
que compôs, destacavam-se nomes como Pedro Aleixo (Interior), José de Magalhães Pinto (Finanças),
Abgar Renault (Educação) e Américo René Gianetti
(Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho).
Em seu discurso de posse, declarou, ”O Governo, que ora se inicia, procurará ser modesto, como
convém à República, e austero, como é do gosto dos
mineiros.“
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Milton Campos foi um liberal, na melhor acepção da palavra. Entre diversos episódios que bem evidenciam sua justeza conceitual e senso de ironia, relatados por Abgar Renault no prefácio de sua obra
”Compromisso Democrático“, encontramos os seguintes.
Comunicado de que certo deputado se desfizera em ataques ao seu Governo, especialmente ao Governador, retrucou, impassível: ”É natural. Muitas vezes eu mesmo tenho dificuldades em apoiar este Governo“. Noutra oportunidade, recebendo notícia de
que um seu correligionário havia atacado o Governo,
ponderou, com tranqüilidade: ”Falar mal do Governo é
tão bom que não é justo que só os inimigos gozem
desse privilégio. Deixem o deputado continuar as
suas objurgatórias. É um direito que lhe assiste.“
Afirmações como essas dão bem uma medida
do espírito profundamente democrático e conciliador
de Milton Campos, sempre aberto às críticas e aos
questionamentos. Também reafirmando os compromissos do nosso homenageado com a democracia, o
Prof. Carlos Horta Pereira, da UFMG, insere no “Ideário de Milton Campos”, publicado na Revista Brasileira de Estudos Políticos: “...O regime democrático não
é um privilégio dos povos mais avançados na civilização; ele é sobretudo o regime que conduz os povos
jovens aos grandes destinos, com que sonham.”
Seu Governo, no entanto, não se restringiu ao
plano político. Foi pleno de realizações, tendo implementado um Plano de Recuperação Econômica do
Estado, criado a Universidade Rural de Viçosa e a
Escola Média de Agricultura.
Com a vitória do Movimento Militar de 1964, que
havia apoiado, Milton Campos foi convidado para ser
o Ministro da Justiça do Governo Castelo Branco, de
quem recebeu a incumbência de ajudar a restabelecer a ordem jurídica do País. Pressionado pelo Ministro da Guerra, por recusar aprovação e andamento a
medidas que o novo regime considerava imprescindíveis, mas que julgava inconstitucionais, redargüiu:
”Meu papel no Ministério da Justiça é fazer cumprir a
Constituição.“ De sua gestão no Ministério resultaram, entre outras, a Lei do Inquilinato, a Lei da Remessa de Lucros, a Lei reguladora da ação popular, a
Lei que estruturou a Justiça Federal de primeira instância, o Código Eleitoral e a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Advindo o endurecimento do regime e a
promulgação do Ato Institucional nº 2, Milton Campos
apresentou seu pedido de demissão.
Saindo do Ministério, foi, pela terceira vez, convidado para integrar o Supremo Tribunal Federal.
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Escrupuloso, não aceitou, pois, quando Ministro, encaminhara a reforma que aumentou o número de cargos do Supremo. Retornou, assim, a sua cadeira no
Senado. Quando da eleição indireta de Emílio Garrastazu Médici, Milton Campos não compareceu. É
que, embora considerasse correto o impedimento do
Presidente Costa e Silva por motivo de saúde, discordava de sua destituição, lembrando que a Constituição previa sua sucessão pelo vice-presidente. Por
essa razão, divergira do AI-5 e, mais ainda, do AI-12 e
de tudo o que lhe seguiu.
Em seu derradeiro período nesta Casa Legislativa, exerceu a Presidência da Comissão de Constituição e Justiça e foi membro da Comissão de Relações Exteriores.
As marcas que caracterizaram a atuação de
Milton Campos em 35 anos de vida pública foram
qualidades raras, como desambição e coerência.
Nos seus estudos de Direito e, mais tarde, nos
embates parlamentares e nos cargos executivos –
aponta o Professor Hélio Brum –, Milton Campos
herdou de Rui uma concepção de poder liberal. Não
o liberalismo ”das frases sonoras“ que disfarçavam o
conteúdo demagógico. Tampouco o liberalismo de
fundo romântico. Mas o liberalismo que tem na sua
profunda convicção democrática o poder de limitar e
controlar o poder desabusado.
O encerramento da ”era das tiranias“ tem conduzido à redescoberta das virtudes do pluralismo
político. Neste momento, nada mais oportuno do
que resgatar a memória, as idéias e o exemplo de
Milton Campos, que soube extrair de sua vivência e
de sua vasta cultura as lições para uma vida política
de elevado padrão ético.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência e a Mesa do Senado Federal se associam às homenagens, que, de maneira muito justa, se
prestam a esse grande vulto da história brasileira.
Pessoalmente, eu gostaria de externar a minha
alegria, o meu contentamento e a honra de ter podido
presidir esta sessão de hoje. Mineiro que também
sou, lembro-me de, lá na nossa cidade, minha e do
Ministro Humberto Souto, quando o meu pai citava
Milton Campos com a maior reverência, com a maior
respeitabilidade.
Eu fazia 18 anos nos pródomos da eleição de
1960 e apressei-me em me alistar para dar o primeiro
voto. Existia dúvida quanto ao candidato a presidente,
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já que existia um forte apelo pessoal com relação à
pessoa do que se sagrou presidente, Jânio Quadros,
mas também existia uma questão de afinidade familiar com o ex-Presidente Juscelino Kubitschek. Mas sei
que o meu primeiro voto foi para Milton Campos; esse
já estava definido, talvez pela influência do meu pai.
Portanto, posso dizer que acertei muito o meu primeiro voto, embora não tenha saído vitorioso.
Portanto, é com inusitado prazer e muita honra
que esta Presidência agradece a presença das autoridades, dos familiares e amigos, e comunica que estão sendo distribuídas, no café dos Senadores, as seguintes publicações: Milton Campos Política e Letras,
de Vivaldi Moreira e Milton Campos, o Pensador Liberal, do ex-Senador Murilo Badaró, que honra esta
sessão.
Declaro suspensa a sessão por cinco minutos
para os cumprimentos de praxe. (Palmas.)
(Suspensa às 13 horas e 28 minutos a
sessão é reaberta 13 horas e 32 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Declaro reaberta a sessão.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nº 241, de 2000 (nº 1.797/2000, na origem), de 28
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara nº 43, de 2000 (nº 4.201/98, na origem), de iniciativa do Ministério Público da União, que dispõe sobre
a criação de Procuradorias da República em Municípios
e dá outras providências, sancionado e transformado na
Lei nº 10.053, de 28 novembro de 2000.
PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 244, DE 2000
(Nº 560/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Clube do Machadinho
de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lauro Müller, Estado de Santa Catarina.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 220, de 17 de dezembro de 1999, que autoriza
a Associação Comunitária Clube do Machadinho de
Radiodifusão a executar, por três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Lauro Müller, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 123, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 220, de 17 de dezembro de
1999, que autoriza a Associação Comunitária Clube
do Machadinho de Radiodifusão a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Lauro Müller, Estado de Santa Catarina.
Brasília, 24 de janeiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 248/99-MC
Brasília, 31 de dezembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 220, de 17 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação Comunitária Clube
do Machadinho de Radiodifusão a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Lauro
Müller, Estado de Santa Catarina.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a mencionada entidade satisfaz as exigências da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e da norma complementar do mesmo serviço,
aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de
1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos termos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, o ato de autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja
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encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº 53820.000633/98, que lhe
deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 220 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho ce 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53820.000633/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária
Clube do Machadinho de Radiodifusão, com sede
na Rodovia SC – 438, Bairro Arizona, na cidade de
Lauro Müller, Estado de Santa Catarina, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitaria naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante focalizado nas coordenadas geográficas com latitude em 28º23’34"S e longitude em
49º23’18"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberacão do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 1.275/99
Referência: Processo nº 53820.000633/98
Origem: Delegacia do MC no Estado de Santa Catarina
Interessada: Associação Comunitária Clube do Machadinho de Radiodifusão
Ementa: Pedido de autorização para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária. Comunicado de
Habilitação para inscrição de entidades interessadas publicado no DOU de 18-3-99. Inscrição de apenas uma entidade. Atendidas as exigências estabelecidas pela legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à requerente.
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I – Dos Fatos
A Associação Comunitária Clube do Machadinho de Radiodifusão – (“Rádio Machadinho FM”), associação civil, sem fins lucrativos, sediada na Rodovia SC-438, Bairro Arizona, na cidade de Lauro Müller, Estado de Santa Catarina, mediante requerimento protocolado sob o nº 53820.000633/98, manifestou
interesse em executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, na área abrangida pelo circulo de raio igual
a 1 (um) km, com centro localizado no endereço de
sua sede social, de coordenadas geográficas
28E23’34"S de latitude e 49E 23’18"W de longitude,
sendo esse o local assinalado para a instalação do
sistema irradiante da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designação do correspondente canal de operação, nos termos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Ministério, por intermédio da Secretaria de Serviços de Radiodifusão, fez por publicar, no Diário Oficial da União de 18 de março de 1999, aviso tornando
público Comunicado de Habilitação, no qual convidou
as entidades interessadas em prestar o referido Serviço, nas localidades e canal de operação indicados,
a inscreverem-se, consignando prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. No transcorrer do prazo consignado, apenas
a peticionária acorreu ao chamamento, requerendo a
sua habilitação e apresentando a documentação de
que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998, e, ainda, a Norma Complementar nº 2/98, aprovada pela Portaria nº191, de 6 de
agosto de 1998, conforme a seguir:
· Estatuto Social, Ata de Constituição da
entidade e Ata de eleição dos dirigentes, devidamente registrados (doc. de fls. 4 a 8 e 11);
· comprovantes de que os dirigentes
da entidade são brasileiros natos e maiores
de 21 anos (doc. de fls. 13 e 79 a 82);
· declaração, assinada por todos os dirigentes, comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas estabelecidas para o
Serviço (doc. de fls. 16 a 19);
· declarações, contendo manifestações de apoio, formuladas por entidades representativas da comunidade (doc. de fls. 23
a 33);
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· declaração constando a denominação de fantasia da entidade – “Rádio Machadinho FM” (doc. de fls. 37);
· declarações, assinadas pelo representante legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 15);
b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer
serviço de distribuição de sinais de televisão
mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem outra entidade
detentora de outorga para a execução de
qualquer dos serviços mencionados (doc.
de fls. 34);
c) o local pretendido para a instalação
do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1,
da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 35);
d) na ocorrência de interferências tomará as providências previstas nas alíneas
a e b do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc.
de fls. 57);
· planta de arruamento, em escala de
denominador máximo igual a 10.000, assinalando o local de instalação do sistema irradiante (doc. de fls. 36 e 58);
· formulário padronizado, devidamente
preenchido, contendo as características técnicas de instalação e operação pretendidas
para a estação (doc. de fls. 56);
· diagrama de irradiação horizontal da
antena transmissora, diagrama de irradiação
vertical e especificações técnicas do sistema irradiante proposto (doc. de fls. 59, 60,
66 e 67);
· declaração do profissional habilitado
em atendimento aos incisos V e VI do item
6.11 da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 61 e 62);
· parecer conclusivo, assinado pelo profissional habilitado, e Anotação de Responsabilidade Técnica – art. referente à instalação
proposta (doc. de fls. 63 e 64).
4. O pedido e a documentação pertinente foram,
preliminarmente, analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretaria de Serviços
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de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.
II – Do Mérito
5. O Serviço de Radiodifusão Comunitária é, por
definição legal, “a radiodifusão sonora, em freqüência
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada Lei, o
Serviço tem por finalidade o atendimento à comunidade beneficiada com vistas a:
· dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade;
· oferecer mecanismos à formação e
integração da comunidade, estimulando o
lazer, a cultura e o convívio social;
· prestar serviços de utilidade pública,
integrando-se aos serviços de defesa civil,
sempre que necessário;
· contribuir para o aperfeiçoamento
profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a
legisislação profissional vigente;
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8. A outorga de autorização para a execução
desse Serviço decorre de preceito constitucional que,
ao definir a competência da União, estabelece, no art.
21 inciso XII, alínea a, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:
“Art. 21. Compete à União:
..............................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens."
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
determina:
“Art. 6º Compete ao Poder Concedente
outorgar à entidade interessada autorização
para exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, observados os procedimentos
estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.”
10. Complementando, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:
“Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:

· permitir a capacitação dos cidadãos

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

no exercício do direito de expressão da forma mais acessível possível.

II – expedir ato de autorização para a
execução do Serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612,
1998, e em norma complementar."

7. As emissoras do Serviço devem, em sua programação, atender aos seguintes princípios (art. 4º da
citada Lei):
· preferência a finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas em benefício do desenvolvimento geral da comunidade;
· promoção das atividades artísticas e
jornalísticas, favorecendo a integração dos
membros da comunidade;
· respeito aos valores éticos e sociais
das pessoas e da família;
· não discriminação de raça, religião,
sexo, preferências sexuais convicções política-ideológico– partidárias e condição social
nas relações comunitárias.

11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma
legal estabelece:
“Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do Serviço.”
12. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável, por igual
período, se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
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13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
civil, sem fins lucrativos, registrada no Cartário de Registro Civil, Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas da Comarca de Orleans/SC, em 12 de abril de
1999, no Livro “A-4" de Registro de Pessoas Jurídicas, sob o nºde ordem 295, às fls. 119, cujos objetivos
sociais, declarados no art. 4º do Estatuto Social, guardam completa similitude com as finalidades a que se
destina o Serviço de Radiodifusão Comunitária, explicitadas no art. 3º da Lei que o institui.
14. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma Lei, o quadro
diretivo dessa Associação, especificado a seguir, é
composto por pessoas residentes na área da comunidade a ser atendida pelo Serviço:
Presidente: Valmir Machado
Vice-Presidente: José Lucas Fernandes
Tesoureiro: Gilmar da Rosa
Primeiro Secretário: Jocelito Femandes
Segundo Secretário: Celito Grassi
15. A documentação apresentada pela entidade
atende plenamente às determinações legais, regulamentares e normativas inerentes à execução do Serviço, restando observadas todas as condições exigidas para a outorga da autorização pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à superior deliberação do Exmº Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
17. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de autorização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 8 de dezembro de 1999. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 1492/99
Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 1.275/99, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização
para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na cidade de Lauro Müller, Estado de Santa Catarina,
formulado pela Associação Comunitária Clube do
Machadinho de Radiodifusão. Remetam-se os autos,
acompanhados de minutas de Portaria e Exposição
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de Motivos, à consideração do Exmº Senhor Ministro,
para decisão.
Brasília, 8 de dezembro de 1999. – Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 245, DE 2000
(Nº 506/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educacional e Cultural Pedrense para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Itápolis, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 193, de 26 de novembro de 1999, que outorga
permissão à Fundação Educacional e Cultural Pedrense para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Itápolis, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.996, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 193, de 26 de novembro de 1999, que outorga permissão à Fundação Educacional e Cultural
Pedrense para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Itàpolis, Estado de São Paulo.
Brasília, 21 de dezembro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
E.M. nº 209/MC
Brasília, 10 de dezembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53000.003943/99, de interesse da
Fundação Educacional e Cultural Pedrense, objeto de
permissão para executar serviço de radiodifusão so-

293

ANAIS DO SENADO FEDERAL

nora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Itápolis. Estado de
são Paulo.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a outorga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualificações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 193, DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto no art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795,
de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53000.003943/99, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Educacional e Cultural Pedrense para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de ltápolis,
Estado de São Paulo.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta Da Veiga
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PARECER Nº 279/99-DOUL
Referência Interessada: Processo nº 53000.003943/99
Fundação Educacional e Cultural Pedrense
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: Independe de edital a outorga para serviço de
radiodifusão com finalidade exclusivamente educativa.
– Atendimento das exigências estabelecidas no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Por taria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento
I – Os Fatos
A Fundação Educacional e Cultural Pedrense,
com sede na cidade de Itápolis, Estado de São Paulo,
requer lhe seja outorgada permissão para executar o
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com finalidade exclusivamente educativa, na
mesma localidade, mediante a utilização do canal
299 E, classe C.
2. Trata-se de uma fundação de direito privado,
sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, cujo objetivo principal é promover, mediante concessão ou permissão, programas
informativos, culturais e recreativos pela rádio e outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade apresentou a documentação pertinente.
4. Os estatutos da entidade, registrados no Primeiro Cartório de Notas, da cidade de ltápolis, no
Estado de São Paulo, em 4 de outubro de 1996, apontado no Protocolo A-3 fl. 111, registrado sob o número
de ordem 9399, averbado no protocolo sob o nº 9512
no Livro A-3, fl. 116, em 22 de novembro de 1996, preenchem os requisitos do Código Civil Brasileiro e se
encontram de acordo com a legislação específica de
radiodifusão.
5. O Conselho Diretor, com mandato até 31 de
dezembro de 1999, está assim constituído:
Conselho Diretor
Cargos

Nomes

Diretor Presidente

Samir Abdul Nour

Diretor Vice-Presidente

Luiz Carlos Biella

Diretor Financeiro

Emilio Abdul Nour

Diretor Exec. de Rádio e TV Fernando Carlos Alexandrino

6. De acordo com seus estatutos, a representação judicial e extra-judicial da requerente é competência do Diretor Presidente.
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II – Do Mérito
8. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviço de radiodifusão sonora e
de sons e imagens está admitida na Constituição Federal (letra a, inciso XII, do art. 21).
9. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo, competência para outorgar concessão, permissão e autorização para o referido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
10. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU, de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
“Art. 13.
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de Serviços de Radiodifusão com fins exclusivamente educativos".
11. A documentação instrutória que informa o
pedido tanto quanto à entidade, tanto quanto aos
seus diretores, está em ordem. A entidade encaminhou a declaração prevista na Portaria Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU
de 19 de abril de 1999 (fls. 94).
12. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-lei nº 236/67, quanto aos diretores conforme
declaração firmada pelos mesmos, juntada à fl. 24 e
31 dos presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados ao Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dispõe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer “sub-censura”.
Brasília, 21 de setembro de 1999. – Maria Antonieta Alvarenga Grossi, Advogada-OAB/DF-5419
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De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 21 de setembro de 1999. – Napoleão
Emanuel Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 22 de setembro de 1999. – Jayme Marques de Carvalho Neto, Diretor do Departamento de
Outorga e Licenciamento.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 29 de setembro de 1999. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 246, DE 2000
(Nº 451/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associaçao dos Moradores e Produtores de Carinhanha a executar serviço de radiodifusâo comunitária na cidade de Carinhanha, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 128, de 11 de agosto de 1999, que autoriza a
Associação dos Moradores e Produtores de Carinhanha a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Carinhanha, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.173, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 128, de 11 de agosto de 1999,
que autoriza a Associação dos Moradores e Produtores de Carinhanha a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Carinhanha,
Estado da Ba hia.
Brasília, 25 de agosto de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.

295

ANAIS DO SENADO FEDERAL

EM nº 148/99–MC
Brasília, 11 de agosto de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 128, de 11 de agosto de 1999, pela
qual autorizei a Associação dos Moradores e Produtores de Cariranha a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Carinhanha, Estado da Bahia.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portada nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autoriza-la, nos termos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53640.001245/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 128, DE 11 DE AGOSTO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53640.001245/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação dos Moradores e
Produtores de Carinhanha, com sede na Travessa
São José, s/nº, Centro, na cidade de Carinhanha,
Estado da Bahia, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária naquela localidade.
Art 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 14E18’l5“S e longitude em
E
43 46’09"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
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Art 4º. Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso-Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 629/99
Referência: Processo nº 53640.001245/98
Origem Delegacia do MC no Estado da Bahia
Interessada: Associação dos Moradores e Produtores de Carinhanha
Ementa: Pedido de autorização para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária. Comunicado de
Habilitação para inscrição de entidades interessadas publicado no DOU de 5-11-98. Inscrição de apenas uma entidade. Atendidas as exigências estabelecidas pela legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à requerente.
I – Dos Fatos
A Associação dos Moradores e Produtores de
Carinhanha (“Rádio Cidade FM Comunitária”), associação civil, sem fins lucrativos, sediada na Travessa
São José s/n º, Centro, na cidade de Carinhanha,
Estado da Bahia, mediante requerimento protocolado
sob o nº 53640.001245/98, manifestou interesse em
executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, na
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua Capitão Artur Lima, s/n º, Carinhanha/BA,
de
coordenadas
geográficas
14º18’15"S de latitude e 43º4609"W de longitude,
sendo esse o local assinalado para a instalação do
sistema irradiante da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designação do correspondente canal de operação, nos termos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Ministério, por intermédio da Secretaria de Serviços de Radiodifusão, fez por publicar, no Diário Oficial da União de 5 de novembro de 1998, aviso tornando público Comunicado de Habilitação, no qual convidou as entidades interessadas em prestar o referido
Serviço, nas localidades e canal de operação indicados, a inscreverem-se, consignando prazo de 45
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(quarenta e cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. Decorrido o prazo consignado, apenas a peticionária acorreu ao chamamento, requerendo, tempestivamente, a sua habilitação, apresentando a documentação de que tratam a Lei nº9.612, de 19 de fevereiro de 1998, seu Regulamento, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e, ainda, a
Norma Complementar nº 2/98, aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, conforme a seguir:
· Estatuto Social, Ata de Constituição
da entidade e Ata de eleição dos dirigentes,
devidamente registrados (doc. de fls. 92,
22-v e 23);
· comprovantes de que os dirigentes
da entidade são brasileiros natos e maiores
de 21 anos (doc. de fls. 28 a 32);
· declaração, assinada por todos os dirigentes, comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas estabelecidas para o
Serviço (doc. de fls. 34);
· declarações, contendo manifestações de apoio, formuladas por entidades representativas da comunidade (doc. de fls. 35
a 47);
· declaração constando a denominação de fantasia da entidade — “Rádio Cidade FM Comunitária” (doc. de fls. 49);
· declarações, assinadas pelo representante legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área
da comunidade a ser atendida pela estação
(doc. de fls. 33);
b) a entidade não é prestadora de
qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer
serviço de distribuição de sinais de televisão
mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e de administradores pessoas que,
nestas condições, participem de outra entidade detentora de outorga para a execução
de qualquer dos serviços mencionados
(doc. de fls. 51);
c) o local pretendido para a instalação
do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no item 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1, da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 52);
d) na ocorrência de interferências tomará as providências previstas nas alineas
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a e b, do item 6.11 da Norma nº 2/98 (doc.
de fls. 101);
· planta de arruamento, em escala de
denominador máximo igual a 10.000, assinalando o local de instalação do sistema irradiante (doc. de fls. 128);
· formulário padronizado, devidamente
preenchido, contendo as características técnicas de instalação e operação pretendidas
para a estação (doc. de fls. 56);
· diagrama de irradiação horizontal da
antena transmissora, diagrama de irradiação
vertical e especificações técnicas do sistema irradiante proposto (doc. de fls. 99);
· declaração do profissional habilitado
em atendimento aos incisos V e VI do item
6.11 da Norma nº 2/98 (doc. de fl. 103 e
102);
· parecer conclusivo, assinado pelo
profissional habilitado e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente à
instalação proposta (doc. de fl. 104).
4. O pedido e a documentação pertinente foram,
preliminarmente, analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.
II – Do Mérito
5. O Serviço de Radiodifusão Comunitária é, por
definição legal, “a radiodifusão sonora, em freqüência
modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de
prestação do serviço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de 1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada Lei, o
Serviço tem por finalidade o atendimento à comunidade beneficiada com vistas a:
· dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade;
· oferecer mecanismos à formação e
integração da comunidade, estimulando o
lazer, a cultura e o convívio social;
· prestar serviços de utilidade pública,
integrando-se aos serviços de defesa civil,
sempre que necessário;
· contribuir para o aperfeiçoamento
profissional nas áreas de atuação dos jorna-
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listas e radialistas, de conformidade com a
legislação profissional vigente;
· permitir a capacitação dos cidadãos
no exercício do direito de expressão da forma mais acessível possível.
7. As emissoras do Serviço devem, em sua programação, atender aos seguintes princípios (art. 4º da
citada Lei):
· preferência a finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas em benefício do desenvolvimento geral da comunidade;
· promoção das atividades artísticas e
jornalísticas, favorecendo a integração dos
membros da comunidade;
· respeito aos valores éticos e sociais
das pessoas e da família;
· não discriminação de raça, religião,
sexo, preferencias sexuais, convicções política – ideológico – partidárias e condição social nas relações comunitárias.
8. A outorga de autorização para a execução
desse Serviço decorre de preceito constitucional que,
ao definir a competência da União, estabelece, no art.
21, inciso XII, alínea a, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:

“Art. 21 – Compete à União:
..............................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens."
9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº9.612, de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
determina:
“Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à entidade interessada autorização para exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas
reguladoras das condições de exploração
do Serviço.”
10. Complementando, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:
“Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:
..............................................................
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II – expedir ato de autorização para a
execução do Serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar."
11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma
legal estabelece:
“Art. 19 – A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do Serviço.”
12. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável por igual
período se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
13. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
civil, sem fins lucrativos, registrada no Cartório do Registro de Imóveis, Hipotecas, Títulos e Documentos e
Pessoas Jurídicas, na Comarca de Carinhanha/BA,
em 14 de junho de 1999, no Livro “A-2", sob o nº de
ordem AV1/Reg.88, às fls. 206, cujos objetivos sociais, declarados no art. 4º do Estatuto Social, guardam
completa similitude com as finalidades a que se destina o Serviço de Radiodifusão Comunitária, explicitadas no art. 3º da Lei que o institui.
14. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma Lei, o quadro diretivo dessa Associação, especificado a seguir, é
composto por pessoas residentes na área da comunidade a ser atendida pelo Serviço:
Presidente: Jazon Pereira Magalhães Neto
Diretor-Administrativo: Joana de Souza Costa
Diretora-Secretária: Iracema Lopes da Silva
Diretor-Financeiro: Anadete Silva Magalhães
Diretor-Social: Marinalva Costa Duque
15. A documentação apresentada pela entidade
atende plenamente às determinações legais, regulamentares e normativas inerentes à execução do Serviço, restando observadas todas as condições exigidas para a outorga da autorização pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à superior deliberação do Exmº Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.

DEZEMBRO 2000

ANAIS DO SENADO FEDERAL

17. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de autorização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 3 de agosto de 1999. – Álvaro Augusto de Souza Neto, Advogado OAB/DF 9342.
Aprovo. Submeto à Senhora Consultora Jurídica.
Brasília, 3 de agosto de 1999. – Adalzira França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 763/99
Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 629/99, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização
para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na cidade de Carinhanha, Estado da Bahia, formulado pela Associação dos Moradores e Produtores de
Carinhanha. Remetam-se os autos, acompanhados
de minutas de Portaria e Exposição de Motivos, à
consideração do ExmºSenhor Ministro, para decisão.
Brasília, 3 de agosto de 1999. – Raimunda Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 247, DE 2000
(Nº 486/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Auri Flama de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade da Auriflama, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lº Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 24 de novembro de 1998, que renova
por dez anos, a partir de 15 de abril de 1992, a concessão da Rádio Auriflama de Comunicação Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Auriflama, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
EM nº 275/MC
Brasília, 11 de novembro de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à constderacão de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 29830.001070/92,
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em que a Rádio Auriflama de Comunicação Ltda., solicita renovação da concessão para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Auriflama, Estado de São Paulo, outorgada conforme
Decreto nº 87.001, de 9 de março de 1982.
2. Observo que o pedido em questão foi intempestivamente apresentado a este Ministério, em 10
de junho de 1292, o que não se constitui em obstáculo à renovação, pois que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, admitindo-se o funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
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 renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 15 de abril de 1992.
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 assunto 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 24 DE N0VEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Auriflama de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Auriflama,
Estado de São Paulo.
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 Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
29830.001070/92-59
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 15 de abril de 1992, a concessão da
Rádio Auriflama de Comunicação Ltda., outorgada
pelo Decreto nº 87.001, de 9 de março de 1982, para
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explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Auriflama, Estado de São Paulo.
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.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Luiz Carlos Mendonça de
Barros.
MENSAGEM Nº 1.479, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do artigo 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
24 de novembro de 1998, que “Renova a concessão
da Rádio Auriflama de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Auriflama, Estado de São Paulo”.
Brasília, 27 de novenbro de 1998. – Fernando
Henrique Cardoso.
PARECER CONJUR/MC Nº 947/98
Referência: Processo nº 29830.001070/92
Origem: Delegacia do MC no Estado de São Paulo
Interessada: Rádio Auriflama de Comunicação Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve seu
termo em 15 de abril de 1992.
Pedido apresentado intempestivamente. Regulares
a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Tratam os presentes autos de pedido de renovação do prazo de vigência de concessão para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Auriflama, Estado de São Paulo, formulado
pela Rádio Auriflama de Comunicação Ltda.
2. O pedido foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado de São Paulo – DMC/SP, tendo
aquela Delegacia concluído favoravelmente ao pleito,
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consoante Parecer Jurídico nº 964/97, fls. 54/56, dos
autos.
3. Em aditamento ao citado Parecer acrescento
que:
· Nos termos da EM nº 192/MC, de 24
de outubro de 1996, publicada em 5 de novembro seguinte, foi autorizada a transferência indireta de concessão, ficando os quadros societário e diretivo assim constituídos:
Cotistas

Cotas

Nildo Vicente da Silva

650.000

Fuad Kassis

120.000

Nildovaldo da Silva
Total

30.000
800.000

Gerente: Nildo Vicente da Silva

4. Ressalte-se que o pedido de renovação da
entidade foi apresentado a este Ministério intempestivamente, em 10 de junho de 1992, conforme requerimento de fls. 01 dos autos, cujos estudos se concluíram em 30 de junho de 1997, na forma do mencionado Parecer de fls. 56.
5. No que respeita à intempestividade do pedido, mencionada no citado parecer, tecemos algumas
considerações.
6. A legislação que trata da renovação das concessões e permissões está consubstanciada na Lei
nº 5.785, de 23 de junho de 1972, regulamentada pelo
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983.
7. Nos termos da referida legislação, “as entidades que pretenderem a renovação do prazo de concessão ou permissão deverão dirigir requerimento ao
ôrgão competente do Ministério das Comunicações no
período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anteriores ao término do respectivo prazo." (art
42 da Lei nº 5.785/72 e art. 3º do Decreto nº 88.066/83).
8. O citado Decreto nº 88.066/83, em seu artigo
7º, assim dispõe:
”Art. 7º A perempção da concessão ou
permissão será declarada quando, terminado o prazo:
– a renovação não for conveniente ao
interesse nacional;
II – verificar-se que a interessada não
cumpriu as exigências legais e regulamenta-
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res aplicáveis ao serviço, ou não observou
suas finalidades educativas e culturais.“
9. Este Ministério, ao dar curso ao pedido intempestivo de renovação, formulando exigências
compatíveís à espécie, assentiu na continuidade do
processo, reconhecendo-o sanável, admitindo, de
modo indireto mas inequívoco, que os estudos inerentes se concluíssem no sentido da renovação, inviabilizando, desta forma, a conversão do processo
de renovação, nesta fase, em processo de revisão,
visando a perempção, diante da não oposição expressa ao trâmite processual iniciado, na forma em
que foi iniciado.
10. O procedimento de perempção da outorga
deveria partir de iniciativa deste órgão, até porque
os contratos de concessão rezam cláusula determinativa de que “findo o prazo da outorga, salvo procedimento tempestivo de renovação e respectivo deferimento, será a mesma declarada perempta, sem
que a concessionária tenha direito a qualquer indenização".
11. Assim é que, medidas administrativas atinentes à declaração de perempção da outorga, já
deveriam ter sido consumadas por este Ministério,
não se justificando, agora, tal providência, decorridos seis anos do termo da concessão, e estando a
emissora em funcionamento, cumprindo, pois, sua finalidade.
12. No caso em tela, houve, isto sim, uma manifestação da vontade deste órgão – a formulação
de exigência – presumindo-se o reconhecimento do
Poder Concedente na normalidade do processo,
porquanto não argúida a perempção no momento
apropriado e conduzido o processo, devidamente
saneado, para o procedimento normal de renovação.
13. Diante do concurso das circunstâncias que
envolvem a presente renovação, deve o processo
seguir em seu trâmite, sendo viável, juridicamente,
que se autorize a postulada renovação, por 10 anos,
a partir de 15 de abril de 1992.
14. Estando cumpridas as praxes processuais,
no que se refere à análise técnico-jurídica da matéria, proponho o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos próprios – Exposição de Motivos e Decreto Presidencial – à consideração do Exmº Senhor Ministro de Estado das Comunicações que, em os aprovando, os submeterá
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República
para os fins previstos no Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.
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15. Posteriormente, a matéria deverá ser objeto
de apreciação pelo Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
É o Parecer “sub censura”.
Brasília, 6 de outubro de 1998. – Maria da
Glória Tuxi F. dos Santos, Coordenadora.
(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 248, DE 2000
(Nº 487/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato, que outorga permissão à Fundação José de Paiva Netto,
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Santo Antônio do Descoberto, Estado
de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 314, de 21 de dezembro de 1998, que
outorga permissão à Fundação José de Paiva Netto
para executar por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivaniente educativos, na
cidade de Santo Antônio do Descoberto, Estado de
Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 101, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constjtuicão Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, Interino, o
ato constante da Portaria nº 314, de 21 de dezembro de 1998, que outorga permissão à Fundação
José de Paiva Netto, para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Santo
Antônio do Descoberto, Estado de Goiás.
Brasília, 13 de janeiro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
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EM nº 419/Mc
Brasília, 30 de dezembro de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53000.005296/95, de interesse da
Fundação José de Paiva Netto, objeto de permissão
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Santo Antônio do Descoberto, Estado de Goiás.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, não dependerá de edital a outorga para execução de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualificações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.
4. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações Interino.
PORTARIA Nº 314 , DE 21 DE
DEZEMBRO DE 1998
O Ministro de Estado das Comunicações, Interino, no uso de suas atribuições, e de acordo com o disposto no art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação do Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o
que consta do Processo Administrativo nº
53000.005296/95, resolve:
Art. 1º Fica outorgada permissão à Fundação
José de Paiva Netto, para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Santo Antônio
do Descoberto, Estado de Goiás.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
PARECER Nº 234/98-DOUL
Referência: Processo nº 53000.005296/95
Interessada: Fundação José de Paiva Netto
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão
Ementa: – Independe de edital a outorga para
serviço de educativa.
– Atendimento das exigências estabelecidas no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Por taria lnterministerial nº 832/76
Conclusão: Pelo deferimento
I – Os fatos
A Fundação José de Paiva Netto, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Pauto, requer lhe
seja outorgada permissão para executar o serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com finalidade exclusivamente educativa, na cidade de
Santo Antônio do Descoberto, Estado de Goiás.
2. Os estatutos da entidade, registrados nº 1º
Cartório de Notas da capital de São Paulo, constante
do livro 2391, fl. 6, da cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo sob nº de ordem 41232, do livro de registro
civil de pessoas jurídicas, preenchem os requisitos do
Código Civil Brasileiro e se encontram de acordo com
a legislação específica de radiodifusão.
3. O Diretoria Executiva da Fundação, com mandato de quatro anos, está assim constituída, conforme dispõe o artigo 16 do estatuto.
Cargos

Nomes

Presidente

José de Paiva Neto

Diretor Administrativo

Mário Borgéa N. da Cruz

Diretora Financeira

Mathilde Gonçalves

Diretor de Radiodifusão

Luciano Alves Meira

Diretor de Proj. Especiais

Paulo D. Pereira

4. A documentação pertinente aos diretores foi
anexada aos autos, encontrando-se às fls. 89 e seguintes.
II – Do Mérito
5. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviço de radiodifusão sonora e
de sons e imagens está admitida na Constituição Federal (letra “a“, inciso XII, do art. 21).
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6. O artigo 13, § 2º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº52.795,
de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de
1985, publicado no DOU de 29 subseqüente, dispensa
a publicação de edital para a outorga de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
”Art. 13
§ 2º – Não dependerá de publicação
de edital a outorga para a execução de ser viço de radiodifusão por pessoas jurídicas
de direito público interno e por entidades da
Administração Indireta, instituídas pelos Governos Estaduais e Municipais, nem a outorga para a execução do serviço com fins exclusivamente educativos“.
7. Por sua vez, a Constituição Federal no art. 223,
estabelece a competência do Poder Executivo para outorgar concessão, permissão e autorização para serviço de radiodifusão e determina que o ato de outorga deverá ser apreciado pelo Congresso Nacional e somente
produzirá efeitos legais após sua deliberação.
8. A documentação instrutória referente à entidade e aos seus diretores está em ordem. A anuência
da Fundação Roquette Pinto, entidade sob a qual estão subordinadas as emissoras educativas, encontra-se à fl. 60.
9. O deferimento da outorga pretendida não implicará descumprimento dos limites fixados pelo Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme
declaração firmada pelos mesmos (fls. 89 a 92).
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com o dispositivos legais que regem os
serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento do
pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados
ao Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dispõe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer ”sub-censura“. – Maria Antonieta
de Alvarenga Grossi, Advogada-OAB/DF– 5419.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 18 de dezembro de 1998. – Napoleão
Emanuel Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
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À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 18 de dezembro de 1998. – Jayme
Marques de Carvalho, Diretor do Departamento de
Outorgas e Licenciamento.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 18 de dezembro de 1998. – Ronaldo
Rangel de Albuquerque Sá, Secretário de Serviço
de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 249, DE 2000
(Nº 488/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora de São José do
Rio Pardo Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São José do Rio Pardo, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 24 de março de 1999, que renova
por dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da Rádio Difusora de São José do Rio Pardo
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São José do Rio Pardo, Estado de São
Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 397, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 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 24 de março de 1999, que “Renova a concessão da Rádio Difusora de São José do Rio Pardo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de São José do Rio Pardo,
Estado de São Paulo.”
Brasília, 29 de março de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
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DECRETO

EM nº 37/MC
Brasília, 18 de março de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso
Processo
Administrativo
nº
50830.000793/93, em que a Rádio Difusora de São
José do Rio Pardo Ltda., solicita renovação da concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, outorgada conforme Portaria MVOP nº 502, de 2 de setembro de 1941, sendo
sua última renovação a promovida pela Portaria MC
nº 85, de 26 de abril de 1984, por dez anos, a partir
de 1º de maio de 1984.
2. Ressalte-se que, nos termos da EM nº
112/94-MC, de 12 de setembro de 1994, a entidade
obteve autorização para proceder ao aumento de
potência de sua estação transmissora, passando a
explorar o serviço em âmbito regional e, conseqüentemente, logrando a condição de concessionária.
3. Observe-se que o ato de outorga original
está amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, que a regulamentou, que consideram
como deferidos os pedidos de renovação requeridos
na forma devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou permissão, sendo,
por isso, admitido o funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
4. 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.
5. Em sendo renovada a outorga em apreço, o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.
6. 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 assunto 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, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
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, DE 24 DE MARÇO DE 1999

Renova a concessão da Rádio Difusora de São José do Rio Pardo Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São
José do Rio Pardo, Estado de São Paulo.
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. 62, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
50830.000793/93,
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 maio de 1994, a concessão para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, outorgada à Rádio Difusora de São José do Rio
Pardo Ltda., pela Portaria MVOP nº 502, de 2 de setembro de 1941, renovada pela Portaria MC nº 85, de 26 de
abril de 1984, tendo passado à condição de concessionária em virtude de aumento de potência autorizado
para sua estação transmissora, conforme EM nº
112/94-MC, de 12 de setembro de 1994.
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.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art 223 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 24 de março de 1999; 178º da Independência e 111º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 061/99
Referência: Processo nº 50830.00793/93
Origem: Delegacia do MC no Estado de São Paulo.
Interessada: Rádio Difusora de São José do Rio
Pardo Ltda.
Assunto: Renovação de Outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve seu
termo em 1º-5-94.
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a
situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
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Trata o presente processo de pedido de renovação de concessão, formulado pela Rádio Difusora de
São José do Rio Pardo Ltda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo.
2. O assunto foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado de São Paulo, tendo aquela Delegacia concluído favoravelmente ao pleito, consoante Parecer Jurídico nº 127/94, fls. 32/35, dos autos.
3. Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua documentação e os fundamentos jurídicos que determinaram a postura do deferimento adotada pela
DMC/SP, concluo igualmente, pelo deferimento do
postulado, acrescentando o seguinte:
· A outorga foi deferida à requerente, como
permissão, conforme Portaria MVOP nº 502, de 2 de
setembro de 1941, publicada no Diário Oficial da
União do dia 26 de março de 1942, e renovada, ainda como permissão, pela Portaria MC nº 85, de 26
de abril de 1984, publicada em 30 subseqüente;
· nos termos da EM nº 112/94-MC, de 12 de
setembro de 1994, publicada no Diário Oficial da
União de 16 seguinte, a Rádio Difusora de São José
do Rio Pardo Ltda., obteve autorização para proceder ao aumento de potência para sua estação transmissora, passando a explorar o serviço em âmbito
regional e, conseqüentemente, logrando a condição
de concessionária;
· conforme EM nº 254, de 26 de setembro de
1997, foi homologada a transferência indireta realizada pela entidade, ficando seus quadros societário
e diretivo assim constituídos:
Cotistas
Vera Lúcia Gonçalves Torres

Cotas
108.000

Lupércio Torres Neto

36.000

Leopoldo Poggio Torres

36.000

Total

180.000

Gerentes: Vera Lúcia Gonçalves Torres Lupércio Torres Neto
Leopoldo Poggio Torres

4. Ressalte-se que 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.
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5. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva
concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo-se,
dessa forma, que a terminação do prazo da permissão ou a pendência da sua renovação, a curto ou a
longo prazo, não determinam, necessariamente, a extinção do serviço prestado.
6. Isto posto, mantenho o entendimento do citado
Parecer, propondo o encaminhamento dos presentes
autos, acompanhados de minutas dos atos próprios, à
consideração do Exmº Sr. Ministro das Comunicações,
com vistas ao seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, autoridade competente para conhecer e decidir do pedido.
7. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o § 3º
do art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer “sub censura”.
Brasília, 19 de fevereiro de 1999. – Ilna Gurgel
Rosado, Assistente Jurídico.
Aprovo. Submeto à Senhora Consultora Jurídica.
Brasília, 19 de fevereiro de 1999. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 078/99.
Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 061/99, que
conclui pelo deferimento do pedido de renovação do
prazo de vigência da concessão outorgada à Rádio
Difusora de São José do Rio Pardo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo. Remetam-se os autos, acompanhados das minutas de Exposição de Motivos e Decreto, à consideração do Exmº Senhor Ministro das Comunicações,
para os fins previstos na legislação pertinente.
Brasília, 22 de fevereiro de 1999. – Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 250, DE 2000
(Nº 492/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Difusora de São
José do Rio Pardo Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São José
do Rio Pardo, Estado de São Paulo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. lº Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 28, de 18 de março de 1999, que renova por
dez anos, a partir de 24 de novembro de 1990, a permissão outorgada à Rádio Difusora de São José do
Rio Pardo Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.432, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 28, de 18 de março de 1999, que renova a
permissão outorgada à Rádio Difusora de São Jose
do Rio Pardo Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de São José do Rio
Pardo, Estado de São Paulo.
Brasília, 4 de outubro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
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PORTARIA Nº 28 DE 18 DE MARÇO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 29100.001391/90, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 24 de novembro de 1990, a permissão outorgada à Rádio Difusora de São José do Rio Pardo
Ltda., pela Portaria nº 251, de 20 de novembro de
1990, publicada no Diário Oficial da União em 24
subseqüente, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº 062/99

EM nº 171/IMC
Brasília. 16 de setembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a inclusa Portatia nº 28 , de 18 de março de 1999, pela qual
renovei a permissão outorgada à Rádio Difusora de São
José do Rio Pardo Lida., pela Portaria nº 251, de 20 de
novembro de 1980, publicada no Diário oficial da
União em 24 subseqüente, para explorar serviço de radiodifusão sonorá em freqüência modulada, na cidade
de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído de acordo com a legislação aplicável, o que me levou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº 29100.001391/90, que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

Referência: Processo nº 29100.001391/90
Origem: Delegacia do MC no Estado de São Paulo.
Interessada: Rádio Difusora de São José do Rio
Pardo Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Permissão para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, cujo prazo
teve seu termo em 24-11-90.
Pedido apresentado intempestivamente. Regulares
a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Trata o presente processo de pedido de renovação de permissão formulado pela Rádio Difusora de
São José do Rio Pardo Ltda., permissionária do serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de São José do Rio Pardo, Estado de São
Paulo, conforme Portaria nº 251, de 20 de novembro
de 1980, publicada no Diário Oficial da União do dia
24 subseqüente.
2. O assunto foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado de São Paulo, tendo aquela Delegacia
concluído favoravelmente ao pleito, consoante Parecer
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Jurídico nº 128, fls. 97 a 100, dos autos.
3. Em aditamento ao citado Parecer acrescento que:
· Nos termos da EM nº 254/MC, de 26 de setembro de 1997, foi homologada a alteração contratual
realizada pela entidade, que implicou em transferência indireta da permissão, ficando seus quadros societário e diretivo assim constituídos:
Cotistas
Vera Lúcia Gonçalves Torres
Lupércio Torres Neto
Leopoldo Poggio Torres
Total

Cotas
108.000
36.000
36.000
180.000

Gerentes: Vera Lúcia Gonçalves Torres Lupércio Torres Neto –
Leopoldo Poggio Torres

4. Ressalte-se que o pedido de renovação da
entidade foi apresentado a este Ministério intempestívamente, em 28 de novembro de 1990, conforme
requerimento de fls. 7 dos autos, cujos estudos se
concluíram em 16 de junho de 1994, na forma do
mencionado Parecer de fls. 97 a 100.
5. No que respeita à intempestividade do pedido, mencionada no citado parecer, tecemos algumas
considerações.
6. A legislação que trata da renovação das concessões e permissões está consubstanciada na Lei
nº 5.785, de 23 de junho de 1972, regulamentada pelo
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983.
7. Nos termos da referida legislação, as entidades que pretenderem a renovação do prazo de concessão ou permissão deverão dirigir requerimento ao
órgão competente do Ministério das Comunicações no
período compreendido entre os 6 (seis) e os 3 (três)
meses anteriores ao término do respectivo prazo. (art.
4º da Lei nº 5.785/72 e art. 3º do Decreto nº88.066/83).
8. O citado Decreto nº 88.066/83, em seu artigo
7º, assim dispõe:
“Art. 7º A perempção da concessão ou
permissão será declarada quando, terminado o prazo: – a renovação não for conveniente ao interesse nacional;
II – verificar-se que a interessada não
cumpriu as exigências legais e regulamentares aplicáveis ao serviço, ou não observou
suas finalidades educativas e culturais."
9. Este Ministério, ao dar curso ao pedido intempestivo de renovação, formulando exigências compa-
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tíveis à espécie, assentiu na continuidade do processo, reconhecendo-o sanável, admitindo, de modo indireto mas inequívoco, que os estudos inerentes se
concluíssem no sentido da renovação, inviabilizando,
desta forma, a conversão do processo de renovação,
nesta fase, em processo de perempção, diante da
não oposição expressa ao trâmite processual iniciado, na forma em que foi iniciado.
10. O procedimento de perempção da outorga
deveria partir de iniciativa deste órgão, até porque as
cláusulas baixadas pelo ato administrativo que consubstancia a permissão – portaria ministerial – determinam que “findo o prazo da outorga, salvo procedimento tempestivo de renovação e respectivo deferimento, será a mesma declarada perempta, sem que a
permissionária tenha direito a qualquer indenização”.
11. Assim é que, medidas administrativas atinentes à declaração de perempção da outorga já deveriam
ter sido consumadas por este Ministério, não se justificando, agora, tal providência, estando a emissora em
funcionamento, cumprindo, pois, sua finalidade.
12. No caso em tela, houve, isto sim, uma manifestação da vontade deste órgão – a formulação de
exigência – presumindo-se o reconhecimento do Poder Concedente na normalidade do processo, porquanto não argüida a perempção no momento apropriado e conduzido o processo, devidamente saneado, para o procedimento normal de renovação.
13. Diante do concurso das circunstâncias que
envolvem a presente renovação, deve o processo seguir em seu trâmite, sendo viável, juridicamente, que
se autorize a postulada renovação, por 10 anos, a
partir de 24 de novembro de 1990.
14. Estando cumpridas as praxes processuais, no
que se refere à análise técnico-jurídica da matéria, proponho o encaminhamento dos autos, acompanhados
de minutas dos atos próprios, à consideração do Exmº
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do pedido.
15. Posteriormente, a matéria deverá ser objeto
de apreciação pelo Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
É o Parecer “sub censura”.
Brasília, 19 de fevereiro de 1999. – Ilná Gurgel
Rosado, assistente Jurídico.
Aprovo. Submeto à Senhora Consultora Jurídica.
Brasília, 19 de fevereiro de 1999. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 251, DE 2000
(Nº 501/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Padre Antônio Bezerra de
Menezes para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Itapipoca, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 287, de 9 de dezembro de 1998, que outorga
permissão à Fundação Padre Antônio Bezerra de Menezes para executar por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Itapipoca, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.678, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, Interino, o ato constante da Portaria nº 287, de 9 de dezembro de 1998,
que outorga permissão à Fundação Padre Antônio
Bezerra de Menezes, para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Itapipoca.
Estado do Ceará.
Brasília, 29 de dezembro de 1998. – Fernando
Henique Cardoso.
E.M. nº 386/98-MC
Brasília. 9 de dezembro de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53000.005254/93 de interesse da
Fundação Padre Antônio Bezerra de Menezes, objeto
de permissão para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos na cidade de Itapipoca. Estado do
Ceara.
2. De acordo com o art. 13 § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
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redação do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, não dependerá de edital a outorga para execução de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualificações exigidas para a execução do serviço, o que me
levou a autorizá-la, nos termos da inclusa Portaria.
4. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo 223 da Constituição, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do processo que
lhe deu origem.
Respeitosamente – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das comunicações,
Interino.
PORTARIA Nº 287, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1998
O Ministro de Estado das Comunicações, Interino, no uso de suas atribuições, e de acordo com o
disposto no art. 13, § 1º do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n º 53000.005254/93, resolve:
Art. 1º Fica outorgada permissão à Fundação
Padre Antônio Bezerra de Menezes, para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Itapipoca. Estado do Ceará.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Juarez Quadros do Nascimento
PARECER Nº 021/96-DPOUT
Referência: Processo nº 53000.005254/93
Interessada: Fundação Padre Antônio Bezerra de
Menezes
Assunto: Pedido de Outorga
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Ementa: Independe de edital a outorga para o Serviço de Radiodifusão com finalidade exclusivamente
educativa. Atendimento das exigências estabelecidas no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
e na Portaria Interministerial nº 832, de 1976.
Conclusão: Pelo deferimento.
Dos Fatos
A Fundação Padre Antônio Bezerra de Menezes, com sede em Itapipoca – CE, requer-lhe seja outorgada permissão para executar o Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, Canal
291-E, Classe ‘C“, na cidade de Itapipoca, Estado do
Ceará, com finalidade exclusivamente educativa.
2. Os estatutos da entidade, registrados no Cartório de Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de
Itapipoca/CE, sob o nº 204, preenchem os requisitos
do Código Civil Brasileiro e se encontram de acordo
com a legislação específica de radiodifusão.
3. A diretoria da requerente, com mandato de 3
anos, é a seguinte:
Cargos

Nomes

Diretor-Geral

Dom. Benedito Francisco
de Albuquerque

Diretor Administrativo e Financeiro

Pe. Francisco M. Mota

Diretor de Produção e Programação

Valdemir Linhares da Cru

Diretor Técnico Operacional

Antônio Carneiro Neto

4. A documentação pertinente aos diretores foi
anexada ao requerimento.
5. A emissora usará, em suas transmissões a
denominação de fantasia de ”Rádio Esperança".
Do Mérito
6. A outorga de permissão para executar o serviço de radiodifusão sonora está admitida na Constituição Federal (letra a, do inciso XII, do artigo 21).
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9. A documentação instrutória referente à entidade e aos seus diretores está completa e em ordem.
10. O pronunciamento favorável da Fundação
Roquete Pinto relativo à execução do serviço encontra-se às fls. 63.
11. O pedido foi objeto de análise por parte da
DMC/CE que também se pronunciou favorável ao pleito, conforme Parecer às fls. 79/81.
12. O deferimento da outorga não implicará descumprimento dos limites fixados pelo Decreto-Lei nº
236/67, quer quanto aos sócios, quer quanto a seus
diretores, conforme declaração às fls. 43, 55, 66, 72 e
confirmação obtida junto ao Cadastro Nacional de
Radiodifusão.
Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem a
matéria, concluo pelo deferimento do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos ao Senhor Secretário de Fiscalização e Outorga para submissão do assunto ao Exmº Senhor Ministro, acompanhados das
minutas de Portaria de outorga de permissão e Exposição de Motivos, com vistas ao seu encaminhamento
à Presidência da República e posterior apreciação
pelo Congresso Nacional, nos termos do Art. 223, § 3º
da Constituição Federal.
Brasília, 24 de Julho de 1996. – Maria Elisabete
Porto de Noronha, assistente Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorgas.
Brasília, 26 de julho de 1996. – Napoleão Emanuel Valadares, Coordenador-Geral de Outorgas.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 252, DE 2000
(Nº 503/2000, na Câmara dos Deputados)

7. O artigo 13 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, com a redação do Decreto nº
91.837, de 25 de outubro de 1985, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de radiodifusão, com finalidade exclusivamente educativa.

Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Assistencial, Educacional e Cultural Áudio para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens –
TV, na cidade de Francisco Morato, Estado de São Paulo.

8. Por sua vez, a Constituição Federal, no artigo 223, estabelece a competência do Poder Executivo para outorgar concessão e permissão e autorização dos Serviços que menciona, determinando o
seu parágrafo 3º que o ato de outorga deverá ser
apreciado pelo Congresso Nacional, somente produzindo efeitos legais após sua deliberação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 4 de novembro de 1999, que outorga
concessão à Fundação Assistencial, Educacional e
Cultural Áudio para executar, por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente
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educativos, na cidade de Francisco Morato, Estado
de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.676, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 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 4 de novembro de 1999, que “Outorga concessão à Fundação Assistencial, Educacional e Cultural Audio, para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente
educativos, na localidade de Francisco Morato. Estado de São Paulo”.
Brasilia, 10 de novembro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 189/MC
Brasilia, 28 de outubro de 1999
Excetentissimo Sennor Presidente da Republica,
Encaminho a Vossa Excelência o incluso projeto
de decreto que outorga concessão à Fundação Assistencial, Educacional e Cultural Áudio, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na localidade de Francisco Morato, Estado de São Paulo.
2. De acordo com o art. 14, § 22, do Decreto-lei
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o art. 13, §
1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá
de edital a outorga para execução de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruido, de acordo com a legislação
aplicável demonstrando possuir a entidade as qualificações exigidas para a execução do serviço.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53830.000105/99, que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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DECRETO

, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1999

Outorga concessão à Fundação
Assistencial, Educacional e Cultural Áudio, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com
fins exclusivamente educativos, na localidade de Francisco Morato, Estado de São
Paulo.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 caput, da Constituição, considerando o disposto no § 2º
do art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro
de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.000105/99.
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Fundação
Assistencial, Educacional e Cultural Áudio, para executar, pelo prazo oe quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), com fins exclusivamente educativos, na
localidade de Francisco Morato, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º O contrato decorrente desta concessão
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar
da data de publicação da deliberação de que trata o
artigo anterior, sob pena de tornar-se nulo, de pleno
direito, o ato de outorga.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia. 4 de novembro de 1999. 178º da Independência e 11ª da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pimenta da Veiga.
PARECER Nº 280/99-DOUL
Referência: Processo nº 53830.000105/99
Interessada: Fundação Assistencial, Educacional
e Cultural Áudio
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
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Ementa: Independe de edital a outorga para
serviço de radiodifusão com finalidade exclusivamente educativa.
– Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Portaria Interministerial nº 651/99
Conclusão: Pelo deferimento
I – Os Fatos
A Fundação Assistencial, Educacional e Cultural
Áudio, com sede na cidade de Francisco Morato, Estado
de São Paulo, requer lhe seja outorgada permissão para
executar o serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com finalidade exclusivamente educativa, na mesma localidade, mediante a utilização do canal 52+E.
2. Os estatutos da entidade, registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos/Registro
de Pessoas Jurídicas da Comarca de Franco Rocha/São Paulo, averbado sob o nº 01, à margem do
registro nº 1072, no livro A/4, às fls, 144 v., em
12-4-99, preenchem os requisitos do Código Civil
Brasileiro e se encontram de acordo com a legislação
específica de radiodifusão.
3. A Diretoria Executiva, com mandato de 2
(dois) anos, a partir de 30-3-99, conforme dispõe
seus estatutos, está assim constituída:
Diretoria
Cargos

Nomes

Presidente

Pedro Lirussi

Tesoureiro:

Leandro de Almeida Lirussi

Secretária:

Patrícia Carla de Almeida
Leite

Suplentes do Conselho Diretivo
Cargos

Nomes

Presidente

Francisco Monte Bezerra

Tesoureiro:

Abigail Alves de Brito

Secretária:

Jacqueline Batista Machado Rodrigues

4. A administração da emissora de televisão
será exercida, por prazo indeterminado, por um diretor e um vice-diretor, de acordo com o art. 18, combinado com os artigos 50 e 51 do Estatuto, sendo:
Cargos

Nomes

Diretor

Leandro de Almeida Lirussi

Vice-Diretor

Francisco Monte Bezerra
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5. A documentação pertinente aos diretores foi
anexada aos autos, encontrando-se das fls. 43 a 73 e
149 a 190.
II – do Mérito
6. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviço de radiodifusão sonora e
de sons e imagens está admitida na Constituição Federal (letra a, inciso XII, do art. 21).
7. E também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo, competência para outorgar concessão, permissão e autorização para o referido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
8. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU, de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
“Art. 13.
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de Serviços de Radiodifusão com fins exclusivamente educativos".
9. A documentação instrutória pertinente à Fundação encontra-se em ordem, ressaltando-se que,
face ao disposto no art. 21 da Lei nº 9.637, de 15 de
maio de 1998, por meio da qual foi extinta a Fundação
Roquete Pinto, a entidade apresentou às fls. 158, declaração se comprometendo a cumprir as obrigações
constantes da Portaria Interministerial nº 651, de 15 de
abril de 1999, publicação no Diário Oficial da União
em 19 de abril de 1999, bem como as exigências constantes da legislação específica de radiodifusão.
10. O deferimento da outorga pretendida não implicará em redação aos diretores, descumprimento dos limites fixados pelo Decreto-Lei nº 236/67, conforme declaração firmada pelos mesmos, anexadas ao processo.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados ao Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dispõe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer “sub-censura”.
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Brasília, 23 de setembro de 1999. – Maria
Antonieta de Alvarenga Grossi, Advogada-OAB/DF-5419.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 23 de setembro de 1999. – Napoleão
Emanuel Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 23 de setembro de 1999. – Jayme Marques de Carvalho, Diretor do Departamento de Outorgas e Licenciamento.
Encaminhem-se os atos à douta Consultoria Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 29 de setembro de 1999. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 253, DE 2000
(Nº 504/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educativa e Cultural de
Integração do Oeste de Minas para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Formiga, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto
s/nº, de 4 de novembro de 1999, que outorga concessão à
Fundação Educativa e Cultural de Integração do Oeste de
Minas para executar, por quinze anos, sem direito de exclusividade, com fins exclusivamente educativos, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade
de Formiga, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.677. DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 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 4 de novembro de 1999, que “outorga concessão à Fundação Educativa Cultural de Integração
do Oeste de Minas, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusi-
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vamente educativos, na localidade de Formiga, Estado de Minas Gerais”.
Brasília, 29 de novembro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso
E.M. Nº 190/MC
Brasília 28 de outubro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente na República,
Encaminho a Vossa Excelência o incluso pojeto
de decreto que outorga concessão à Fundação Educativa e Cultural de Integração do Oeste de Minas
para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) com fins exclusivamente educativos
na localidade de Formiga, Estado de Minas Gerais.
2. De acordo com o art. 14. § 2º do Decreto-Lei
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o art. 13, §
1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá
de edital a outorga para execução de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualificações exigidas para a execução do serviço.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53710.000873/99, que lhe deu origem.
Respeitosamente – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações
DECRETO

, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1999

Outorga concessão à Fundação
Educativa e Cultural de Integração do
Oeste de Minas, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na localidade de Formiga, Estado de
Minas Gerais.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e
223, caput, da Constituição, consideranção o disposto no § 2º do art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de
28 de fevereiro de 1967, e no § 1º do art. 13 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
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1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
53710.000873/99.
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Fundação
Educativa e Cultural de Integração do Oeste de Minas, para executar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente
educativos, na localidade de Formiga. Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º O contrato decorrente desta concessão
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar
da data de Publicação da deliberação de que trata o
artigo anterior, sob pena de tornar-se nulo, de pleno
direito, o ato de outorga.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação
Brasília, 4 de novembro de 1999: 178º da
Independência e 111º da República. –FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pimenta da Veiga.
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sivamente educativa, mediante a utilização do canal
42+E.
2. Os estatutos da entidade, registrados no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos e das
Pessoas Jurídicas, na Comarca de Formiga, no
Estado de Minas Gerais, registrado no livro A-1, sob
o número 2985, na data de 18 de janeiro de 1990,
preenchem os requisitos do Código Civil Brasileiro e
se encontram de acordo com a legislação específica
de radiodifusão.
3. O Conselho Diretor da Fundação, com mandato de anos conforme dispõe seus estatutos, está
assim constituído:
Conselho Diretor
Cargos

Nomes

Diretor-Presidente

José Mosar Arantes

Diretor Vice-Presidente

Alessandro Pieroni

Dir. Adm. Financeiro

Márcio Guilherme Gato
de Castro

4. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade apresentou a documentação pertinente, que mereceu parecer favorável do Setor Jurídico da Delegacia do Ministério das Comunicações do Estado de Minas Gerais (SEJUR/DMC/MG nº 056/99).
5. A Fundação adotará em suas transmissões
a denominação de fantasia TV Oeste.

PARECER Nº 268/99-DOUL
Referência: Processo nº 53710.000873/99
Interessada: Fundação Educativa e Cultural de
Integração do Oeste de Minas.
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão de
sons e imagens (TV) Educativa.
Ementa: Independe de edital a outorga para serviço de radiodifusão de sons e imagens com finalidade exclusivamente educativa.
– Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Portaria Interministerial nº 651/99
Conclusão: Pelo deferimento
I – Os Fatos
A Fundação Educativa e Cultural de Integração
do Oeste de Minas, com sede na cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais, requer lhe seja outorgada concessão para executar o serviço de radiodifusão de sons e imagens (TV), com finalidade exclu-

II – do Mérito
5. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviço de radiodifusão sonora
e de sons e imagens está admitida na Constituição
Federal (letra “a” inciso XII, do art. 21).
6. E também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo, competência para
outorgar concessão, permissão e autorização para o
referido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia do correspondente ato à deliberação do Congresso Nacional.
7. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
“Art. 13
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§ 1º – E dispensável a licitação para outorga
para execução de Serviços de Radiodifusão com fins
exclusivamente educativos“.
8. A documentação instrutória referente à entidade e aos seus diretores está em ordem. A entidade
encaminhou a declaração prevista na Portaria Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada
no Diário Oficial da União em 19 de abril de 1999, às
fls. 31.
9. O deferimento da outorga pretendida não implicará descumprimento dos limites fixados pelo Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme
declaração firmada pelos mesmos (fls. 12 usque 15).
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cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Batatais, Estado de São
Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 222, de 17 de dezembro de 1999, que autoriza
a Associação Batataense Cultural – ABC a executar,
por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Batatais, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 122, DE 2000

III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade dispositivos legais que regem os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados ao
Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento
para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dispõe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer ”sub-censura“.
Maria Antonieta de Alvarenga Grossi, Advogada-OAB/DF-5419.
De acordo. A consideração Departamento de
Outorga e Licenciamento.
Brasília, 15 de setembro de 1999. – Napoleão
Emanuel Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 15 de setembro de 1999. – Jayme Marques de Carvalho Neto, Diretor do Departamento de
Outorgas e Licenciamento.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 29 de setembro de 1999. – Paulo Menicucci Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 254, DE 2000
(Nº 508/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Batataense Cultural – ABC a exe-

Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 222, de 17 de dezembro de 1999, que autoriza a Associação Batataense Cultural – ABC a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Batatais, Estado de São Paulo.
Brasília, 24 de janeiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 247/99 — MC
Brasília, 31 de dezembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 222, de 17 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação Batataense Cultural
– ABC a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Batatais, Estado de São Paulo.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos termos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so-
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mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53830.001629/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 222, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.001629/98, resolve:
Art 1º Autorizar a Associação Batataense Cultural – ABC, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 623,
na cidade de Batatais, Estado de São Paulo, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 20º53’48"S e longitude em
47º35’06"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC Nº1.339/99
Referência: Processo nº 53830.001629/98
Origem: Delegacia do MC no Estado de São Paulo
Interessada: Associação Batataense Cultural –
ABC
Ementa: Pedido de autorização para executar
Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Comunicado de Habilitação para inscrição de
entidades interessadas publicado no DOU de
18-3-99. Inscrição de apenas uma entidade. Atendidas as exigências estabelecidas pela legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização
requerente.
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I – Dos Fatos
A Associação Batataense Cultural – ABC (“ABC
FM”), associação civil, sem fins lucrativos, sediada na
Rua 7 de Setembro, nº 623, na cidade de Batatais,
Estado de São Paulo, mediante requerimento protocolado sob o nº 53830.001629/98, manifestou interesse em executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, na área abrangida pelo círculo de raio igual a 1
(um) km, com centro localizado na Rua do Chicó, 110,
Bairro Santo Antônio, Batatais/SP, de coordenadas
geográficas 20º53’48"S de latitude e 47º35’06"W de
longitude, sendo esse o local assinalado para a instalação do sistema irradiante da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designação do correspondente canal de operação, nos termos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Ministério, por intermédio da Secretaria de Serviços de Radiodifusão, fez por publicar, no Diário Oficial
da União de 18 de março de 1999, aviso tornando público Comunicado de Habilitação, no qual convidou as
entidades interessadas em prestar o referido Serviço,
nas localidades e canal de operação indicados, a inscreverem-se, consignando prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. No transcorrer do prazo consignado, apenas
a peticionária acorreu ao chamamento, requerendo a
sua habilitação e apresentando a documentação de
que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998, e, ainda, a Norma Complementar
nº 2/98, aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto
de 1998, conforme a seguir:
· Estatuto Social, Ata de Constituição da entidade e Ata de eleição dos dirigentes, devidamente registrados (doc. de fls. 13 a 22 e 184);
· comprovantes de que os dirigentes da entidade são brasileiros natos e maiores de 21 anos (doc.
de fls. 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44 e 45);
· declaração, assinada por todos os dirigentes,
comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas
estabelecidas para o Serviço (doc. de fls. 47 a 55);
· declarações, contendo manifestações de
apoio, formuladas por entidades representativas da
comunidade (doc. de fls. 64 a 179);
· indicação da denominação de fantasia da entidade –" ABC FM" (Estatutos, art. 30-fls. 19);
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· declarações, assinadas pelo representante legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área da comunidade a ser atendida pela estação (doc. de fls. 46);
b) a entidade não é prestadora de qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer serviço de distribuição de sinais
de televisão mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e
de administradores pessoas que, nestas condições,
participem de outra entidade detentora de outorga
para a execução de qualquer dos serviços mencionados (doc. de fls. 179);
c) o local pretendido para a instalação do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no
item 14.2.7.1 ou 14.2.1.1, da Norma nº 2/98 (doc. de
fls. 178);
d) na ocorrência de interferências tomará as
providências previstas rias alãneas a e b do item 6.11
da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 203);
· planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, assinalando o local de
instalação do sistema irradiante (doc. de fls. 180, 205
e 228);
· formulário padronizado, devidamente preenchido, contendo as características técnicas de instalação e operação pretendidas para a estação (doc. de
fls. 201);
· diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical e especificações técnicas do sistema irradiante proposto
(doc. de fls. 206 e 207);
· declaração do profissional habilitado em atendimento aos incisos V e VI do item 6.11 da Norma nº
2/98 (doc. de fls. 208 e 209);
· parecer conclusivo, assinado pelo profissional
habilitado, e Anotação de Responsabilidade Técnica
– ART, referente à instalação proposta (doc. de fls.
210 e 211).
4. O pedido e a documentação pertinente foram,
preliminarmente, analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.

II – Do Mérito
5. O Serviço de Radiodifusão Comunitária é, por
definição legal, “a radiodifusão sonora, em freqüência
modulada, operada em baixa potência e cobertura
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restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço” (art. 12 da Lei nº 9.612, de
1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada Lei, o
Serviço tem por finalidade o atendimento à comunidade beneficiada com vistas a:
· dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade;
· oferecer mecanismos à formação e integração
da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o
convívio social:
· prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil, sempre que necessário;
· contribuir para o aperfeiçoamento profissional
nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de
conformidade com a legislação profissional vigente;
· permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais acessível
possível.

7. As emissoras do Serviço devem, em sua programação, atender aos seguintes princípios (art. 4º da
citada lei):
· preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas em benefício do desenvolvimento geral da comunidade;
· promoção das atividades artísticas e jornalísticas, favorecendo a integração dos membros da comunidade;
· respeito aos valores éticos e sociais das pessoas e da família;
· não discriminação de raça, religião, sexo, preferências sexuais convicções política-ideológico -partidárias e condição social nas relações comunitárias.
8. A outorga de autorização para a execução
desse Serviço decorre de preceito constitucional que,
ao definir a competência da União, estabelece, no art.
21 inciso XII, alínea “a”, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:
”Art. 21. Compete à União:
..........................................................................
XII — explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens.“
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9. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
determina:
”Art. 6º. Compete ao Poder Concedente
outorgar à entidade interessada autorização
para exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das
condições de exploração do Serviço.“
10. Complementando, o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:
“Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:
..............................................................
II – expedir ato de autorização para a
execução do Serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar.”
11. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma legal estabelece:
”Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para inicio da execução do Serviço.“
12. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da Lei nº9.612, de 1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável, por igual cumpridas as
exigências legais e regulamentares.
13. No que concerne à entidade requerente, cumpre-me observar que se trata de uma associação civil,
sem fins lucrativos, registrada no Cartório Oficial de Registro de Títulos, Documentos, Civil de Pessoas Jurídicas
da Comarca de Batatais/SP, em 2 de março de 1998, no
Anexo de Pessoa Jurídica, em Microfilme sob o nºde ordem 11.939, cujos objetivos sociais, declarados no art. 2º
do Estatuto Social, guardam completa similitude com as
finalidades a que se destina o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, explicitadas no art. 3º da Lei que o institui.
14. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do ad. 79 da mesma lei, o quadro diretivo dessa Associação, especificado a seguir, é
composto por pessoas residentes na área da comunidade a ser atendida pelo Serviço:
Presidente: Dalmo James Henriques Santos
Vice-Presidente: Luiz Carlos Leite
Secretário Geral: José Roberto Del Toso
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Segundo Secretário: Manoel Henrique Raymundini
Tesoureiro: Luiz Antônio Arantes
Segunda Tesoureira: Débora Elaine Leite
Diretor de Operações: José Fernando Sibin
Diretora Cultural e de Comunicação Social:
Almira Aparecida Ferreira Santos
Diretor de Patrimônio: Francisco Luchesi
15. A documentação apresentada pela entidade
atende plenamente às determinações legais, regulamentares e normativas inerentes à execução do Serviço, restando observadas todas as condições exigidas para a outorga da autorização pertinente.
16. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à superior deliberação do Exmº Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
17. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de autorização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 13 de dezembro de 1999. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 1559/00
Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 9/99, que conclui pelo deferimento do pedido de autorização para
executar Serviço de Radiodifusão Comunitária, na cidade de Batatais, Estado de São Paulo, formulado
pela Associação Batataense Cultural – ABC. Remetam-se os autos, acompanhados de minutas de Por taria e Exposição de Motivos, à consideração do
Exmº Senhor Ministro, para decisão.
Brasília, 13 de dezembro de 1999. – Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 255, DE 2000
(Nº 523/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada ao Sistema Fm de Rádio
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 465, de 26 de setembro de 1997, que renova
por dez anos, a partir de 27 de dezembro de 1994, a
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permissão outorgada ao Sistema FM de Rádio Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 217, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 465, de 6 de setembro de
1997, que renova a permissão outorgada ao Sistema FM de Rádio Ltda., para explorar sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 17 de fevereiro de 1997. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 50/MC
Brasília, 3 de fevereiro de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 465 de 26 de setembro de 1997,
pela qual renovei, a permissão outorgada ao Sistema
FM de Rádio Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Formiga, Estado de Minas Gerais, pela Portaria nº
300, de 26 de dezembro de 1984
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído de acorco com a legislacão aplicável o que me levou a deferir o requerimento de renovacão.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deliberacão do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
50710.000766/94 que lhe deu origem.
Respeitosamente – Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicacões.
PORTARIA Nº 465, DE 26 DE SETEMBRO DE 1997
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
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1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 50710.000766/94, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos,
a partir de 27 de dezembro de 1994, a permissão outorgada ao Sistema FM de Rádio Ltda., pela Portaria
nº 300. de 26 de dezembro de 1984, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro ce Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Sérgio Motta
SISTEMA FM DE RÁDIO LTDA
NIRC – 31201 7961 9.3
CNPJ – 17.211.954/0001-46
Rua Barão de Piui, nº 247

Formiga/MG

Segunda-alteração Contratual
Antônio Leão da Silva, brasileiro, casado, radialista, residente e domiciliado à Rua General Carneiro
nº 98 em Formiga, Estado de Minas Gerais portador
da Cédula de Identidade nº M-310.992 – SSP/MG, e
inscrição no CPF sob o nº 017.194.166-72; Ana Dulce
Lemos Leão, brasileira, casada, comerciante residente e domiciliada à Rua General Carneiro nº 98 em Formiga, Estado de Minas Gerais, portadora da Cédula
de Identidade nº M-1.076.925-SSP/MG, e inscrita no
CPF sob o nº 397.280.486-53 e; Rafael Leão da Silva,
brasileiro, casado viajante comercial, residente e, domiciliado à Rua Campos Altos nº 162 em Formiga
Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade nº 54.51.13-SSP/MG, e inscrito no CPF sob o
nº 011.296.786-87, únicos componentes do ambiente
social denominado.
Sistema FM de Rádio Ltda, CNPJ nº
17.211.954/0001-46, constituída na forma da lei conforme Instrumento de Contrato Social de Constituição
arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais sob o nº 3120179619.3 em 25-2-82, e da seguinte alteração.
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De 8-7-86 arquivado na JUCEMG sob o nº
753.133 em 12-8-86.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 256, DE 2000
(Nº 524/2000, na Câmara dos Deputados)

Decididos a modificá-los o fazem de conformidade com as Cláusulas e, condições seguintes:

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Autonomista de
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Osasco, Estado
de São Paulo.

–I–
Capital Social: – o capital social de
Cr$600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros) dividido em
600.000 (seiscentas mil) quotas de capital de Cr$1,00
(um cruzeiro) cada uma, hoje com a nova tradução
monetária do País em vigor simbolicamente representado por R$0,01 (um vcentavo) de Real, fica elevado para R$5.000,00 (cinco mil reais), dividido em
5.000 (cinco mil) quotas de capital de R$1,00 (um
real) cada uma, subscrito e integralizados em moeda
corrente nacional no ato pelos sócios, que doravante
ficará assim distribuído:
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– Antônio Leão da Silva 2.550 Quotas .... R2.550,00– Ana Dulce Lemos Leao..1.250 Quotas ... R$1.250,00-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 43, de 23 de janeiro de 1998, que renova por
dez anos, a partir de 12 de julho de 1992, a permissão
outorgada à Rede Autonomista de Radiodifusão
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Osasco, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

– Rafael Leão da Silva 1.200Quotas...... R$1.200.00-

MENSAGEM Nº 542, DE 1998

Totais .......................5.000Quotas ...... R$5.000,00
Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios
nos termos da lei, é limitada à importância total do
Capital Social.
SISTEMA FM DE RÁDIO LTDA.
Alteração Continuação.
– II –
Disposições Finais e Transitórias: – Continuam
em pleno vigor as Cláusulas e condições do Contrato
Social primitivo e Alteração de que fala o preâmbulo
do presente Instrumento, desde que não colidam com
as modificações aqui havidas.
E por estarem assim justos e combinados, mandaram elaborar o presente instrumento de Alteração
Contratual em três vias de igual forma e teor e para
um só efeito, onde juntamente com os Contratantes
assinarão duas testemunhas.
Formiga/MG, 25 de novembro de 1999. – Antônio Leão da Silva – Ana Dulce Lemos Leão – Rafael Leão da Silva.
Testemunhas:
Sandra da Conceição Passos – M 3.382.821
SSP/MG
André Gianasi – CI 0211287/0-6 – CRC/MG
(À Comissão de Educação.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, Interino, o ato constante da Portaria no 43, de 23 de janeiro de 1998, que
renova a permissão outorgada à Rede Autonomista
de Radiodifusão Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Osasco, Estado de
São Paulo.
Brasília, 7 de maio de 1998. – Fernando Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 127/MC, DE 29 DE
ABRIL DE 1998, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO INTERINO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a inclusa Portaria nº 043, de 23 de janeiro de 1998, pela
qual foi renovada a permissão outorgada à Rede Autonomista de Radiodifusão Ltda., pela Portaria nº 127,
de 8 de julho de 1982, publicada no Diário Oficial da
União de 12 seguinte para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Osasco, Estado de São Paulo.
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2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído de acordo com a legislação aplicável, o que me levou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
29830.000555)92, que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações,
Interino.
PORTARIA Nº 043, DE 23 DE JANEIRO DE 1998
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
62 do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n~ 29830.000555/92, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 12 de julho de 1992, a permissão outorgada
á Rede Autonomista de Radiodifusão Ltda., pela Portaria nº 127, de 8 de julho de 1982, publicada no Diário Oficial da União de 12 seguinte, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223, da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Sergio Motta.
PARECER JURÍDICO Nº 875/96
Referência: Processo nº 29830.000555/92
Origem: DRMC/SPO
Assunto: Renovação de Outorga
Interessada: Rede Autonomista de Radiodifusão
Ltda.
Ementa: Permissão para executar serviço de radiodifusão sonora, cujo prazo teve seu termo final em
12-7-92;
Pedido apresentado tempestivamente

DEZEMBRO 2000

Regulares a situação técnica e a vida
societária
Conclusão: Pelo deferimento.
A Rede Autonomista de Radiodifusão Ltda., permissionária do serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Osasco, Estado de
São Paulo, requer renovação do prazo de vigência de
sua permissão, cujo termo final ocorreu em 12 de julho de 1992.
I – Os Fatos
1. Mediante Portaria nº 127, de 8 de julho de
1982, publicada no Diário Oficial da União de 12
subseqüente, foi outorgada permissão à Rede Autonomista de Radiodifusão Ltda., para explorar, pelo
prazo de 10 (dez) anos, na cidade de Osasco, Estado
de São Paulo, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada.
2. A outorga em questão começou a vigorar em
12 de julho de 1982, data de publicação do ato correspondente no Diário Oficial.
3. Cumpre ressaltar que durante o período de vigência da permissão, a entidade sofreu as penalidades descritas na informação do Setor Jurídico da Seção de Fiscalização desta Delegacia, constante de
fls. 135/137.
Ainda de acordo com referida informação, encontra-se em andamento na CONJUR/MC o processo administrativo de apuração de infração nº
53830.001127/95, instaurado por ter a entidade cometido irregularidades na execução do serviço de radiodifusão do qual é permissionária.
II – Do Mérito
4. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o Serviço
de Radiodifusão Sonora e 15 (quinze) anos para o
Serviço de Televisão, que poderão ser renovados por
períodos sucessivos e iguais (art 33, § 3º) períodos
esses mantidos pela atual Constituição (art. 223, §
5º).
5. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de suas outorgas deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mes anterior ao término do respectivo prazo.
6. O pedido de renovação da outorga ora em
exame foi protocolizado nesta Delegacia em 27 de
março de 1992, dentro, pois, do prazo legal (fls. 01).
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7. A requerente tem seus quadros, societário e
diretivo aprovados pelo Poder Concedente, com a seguinte constituição:
Cotistas

Cotas

Valor R$

José de Camargo

75.000

75.000,00

Denise de F. Camargo

15.000

15.000,00

José de Camargo 15.000
Junior

15.000,00

João Carlos Freitas
de Camargo

15.000,00

15.000

Total

120.000

120.000,00

Cargos

Nomes

Diretor-Presidente

José de Camargo

Diretora-Gerente

Denise de Freitas Camargo

Diretor-Gerente

José de Camargo Junior

Diretor-Gerente

João Carlos Freitas de
Camargo

8. A emissora se encontra operando regularmente
dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas, conforme laudo de vistoria de fls. 93/98 e informação do Setor de Engenharia constante de fls.121.
9. Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão verificou-se que a entidade, seus sócios e dirigentes não ultrapassam os limites fixados pelo artigo
12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei nº236, de 28 de
fevereiro de 1967.
10. É regular a situação da permissionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
– FISTEL, consoante informação de fls. 134.
11. Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga, deverá ser renovado a partir de 12
de julho de 1992, tendo em vista a data de publicação
da Portaria de permissão no Diário Oficial da União.
Conclusão
Do exposto, concluímos pelo deferimento do pedido sugerindo o encaminhamento dos autos à consideração do Sr. Delegado DMC/SPO para posterior remessa ao Departamento de Fiscalização e Outorgas
para prosseguimento.
É o parecer sub censura.
Setor Jurídico, 22 de agosto de 1996. – Nilton
Aparecido Leal Assistente Jurídico.
1) De acordo
2) Encaminhe-se o processo ao Departamento
de Fiscalização e Outorgas para prosseguimento.
São Paulo, 26 de agosto de 1996. – Eduardo
Graziano, Delegado.
(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 257, DE 2000
(Nº 530/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Peixoto de Azevedo, Estado de
Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lº Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 28 de dezembro de 1998, que outorga
concessão à DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Peixoto de Azevedo,
Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 30, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações Interino ato constante
do decreto de 28 de dezembro de 1998, que “outorga
concessão à DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade de Peixoto de
Azevedo, Estado do Mato Grosso.
Brasília, 8 de janeiro de 1999. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº 371/98-GM
Em 4-12
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº
041/97-SFO/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em ondas médias, na
localidade de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato
Grosso.
A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria nº 63 fevereiro de 1997, alterada pela
Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 1997, depois
de a documentação de habilitação e as propostas téc-
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nica e de preço pela outorga das entidades proponentes com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e da legislação específica de radiodifusão
concluiu que a DMD Associados Assessoriassessorja
e Propaganda Ltda., obteve a mais pontuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital,
tomando-se, assim, a vencedora a Concorrência,
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei.
Nessas condições, tenho a honra de submeter o
assunto à consideração de Vossa Excelência, nos
termos do artigo 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº52.795, de 31
de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995.
Esclareço que o ato de outorga somente virá a
produzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do parágrafo terceiro do artigo 223 da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do
mais profundo respeito. – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações, Interino.
DECRETO

, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998

Outorga à DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na localidade de Peixoto e Azevedo, Estado do Mato Grosso.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
de acordo com o disposto no art. 29 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
53690.000180/97,
Concorrência
nº
041/97-SFO/MC,
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na
localidade de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato
Grosso.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

DEZEMBRO 2000

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do art. 223, § 3º da Constituição.
Art. 3º O contrato decorrente desta concessão
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar
da data de publicação da deliberação de que trata o
artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de pleno
direito, o ato de outorga.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Juarez Quadros do Nascimento.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 131, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 210, de 8 de dezembro de 1999, que outorga permissão à Fundação Educacional Salesiana
Dom Bosco a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Fortaleza, Estado do
Ceará.
Brasília, 26 de janeiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 255/MC
Brasília, 31 de dezembro de 1999

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 258, DE 2000
(Nº 509/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educacional Salesiana Dom
Bosco para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 210, de 8 de dezembro de 1999, que outorga
permissão à Fundação Educacional Salesiana Dom
Bosco para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53650.001968/98, de interesse da
Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco, objeto
de permissão para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Fortaleza, Estado do
Ceará.
2. De acordo com o art 13, § 1º, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de edital a outorga
para execução de serviço de radiodifusão com fins
exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualificações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 210, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53650.001968/98, resolve:
Art 1º Outorgar permissão à Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Fortaleza, Estado do Ceará.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

2. Trata-se de uma fundação de direito privado,
sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, cujo objetivo principal é promover, mediante concessão ou permissão, programas
informativos, culturais e recreativos pela rádio e outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade apresentou a documentação pertinente, a qual mereceu parecer favorável n º SF-30/99 do Setor Jurídico da Delegacia do Ministério das Comunicações da cidade
de Fortaleza (fls.87).
4. Os estatutos da entidade, registrados no
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, na
Comarca de Fortaleza, no Estado do Ceará, sob o
nº 16.0008, na data de 29 de junho de 1998, preenchem os requisitos do Código Civil Brasileiro e se
encontram de acordo com a legislação específica de
radiodifusão.
5. De acordo com a escritura de instituição da
Fundação, o Conselho Diretor está assim constituído:

Art. 4ºE Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
Pimenta da Veiga.

PARECER Nº 277/99-DOUL
Referência: Processo nº 53650.001968/98
Interessada: Fundação Educacional Salesiana Dom
Bosco
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: – independe de edital a outorga para serviço de radiodifusão com finalidade exclusivamente
educativa.
– Atendimento das exigências estabelecidas no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Portaria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento
I – Os Fatos
Fundação Salesiana Dom Bosco, com sede na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, requer lhe seja
outorgada permissão para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com finalidade exclusivamente educativa, mediante a utilização do canal 241 E classe B1.
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Conselho Diretor
Cargos

Nomes

Diretor-Presidente

Sebastião Alves da Silveira

Diretor Administrativo

José Luciano de Vasconcelos

Diretor Financeiro

Francisco César Lopes

6. De acordo com seus estatutos, a representação judicial e extrajudicial da requerente é competência do Diretor Presidente.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviço de radiodifusão sonora
e de sons e imagens está admitida na Constituicão
Federal (letra “a”, inciso XII, do art. 21).
8. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo, competência para
outorgar concessão, permissão e autorização para o
referido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia do correspondente ato à deliberação do Congresso Nacional.
9. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
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dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
“Art. 13. .................................................
§ 1º É dispensável a licitação para
outorga para execução de Serviços de Radiodifusão com fins exclusivamente educativos.”
10. A documentação instrutória que informa o
pedido tanto quanto à entidade, tanto quanto aos
seus diretores, está completa e em ordem. A entidade encaminhou a declaração prevista na Portaria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU de 19 de abril de 1999.
11. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme declaração firmada pelos mesmos, juntada aos
presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados ao Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dispõe a Constituicão Federal.
É o parecer sub censura.
Brasília, 20 de setembro de 1999. – Maria
Antonieta de Alvarenga Grossi, Advogada-OAB/DF-5419.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 20 de setembro de 1999. – Napoleão
Emanuel Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 20 de setembro de 1999. – Jayme Marques de Carvalho Neto, Diretor do Departamento de
Outorgas e Licenciamento.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 25 de novembro de 1999. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
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PARECER CONJUR/MC Nº 1.265/99
Referência: Processo nº 53650.001968/98
Origem: Delegacia do MC no Estado do Ceará.
Interessada: Fundação Educacional Salesiana Dom
Bosco.
Assunto: Solicita permissão para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos.
Ementa: É dispensável a licitação para a outorga de
serviços de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
A Fundação Educacional Salesiana Dom
Bosco, com sede em Fortaleza, Estado do Ceará,
requer, no presente processo, que lhe seja outorgada permissão para executar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com finalidade exclusivamente educativa, na cidade de
Fortaleza/CE, mediante a utilização do canal 241
E classe B1.
2. O pedido foi objeto de análise pelo DMC/CE,
nos termos do Parecer nº 30/99, tendo aquela Delegacia concluído favoravelmente ao pleito, ratificado
pelo Parecer nº 277/99 – DOUL, fls. 105 a 107, do
processo.
3. Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua documentação e os fundamentos jurídicos que determinaram a postura de deferimento adotada pela
DMC/CE e pelo DOUL/SSR/MC, concluo, igualmente, pelo deferimento do postulado, acrescentando
que, de acordo com o § 1º do artigo 13 do Regulamento dos Serviços 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, ”é dispensável a licitação para execução de serviços de radiodifusão com fins exclusivamente educativos“.
4. Estando cumpridas as praxes processuais,
no que se refere à análise técnico-jurídica da matéria, proponho o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos próprios, à consideração do Exmo. Sr. Ministro de Estado das Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do pedido.
5. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o § 3º
do art. 223 da Constituição, para que o ato de outorga
possa produzir seus efeitos legais.
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É o Parecer sub censura.
Brasília, 2 de dezembro de 1999. – Maria da
Glória Tuxi F. dos Santos, Coordenadora.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga

Aprovo. Submeto à Senhora Consultora Jurídi-

(À Comissão de Educação.)

ca.
Brasília, 2 de dezembro de 1999. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 1.479/99
Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 1.265/99, que
conclui pelo deferimento do pedido de outorga de permissão para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará,
formulado pela Fundação Educacional Salesiana Dom
Bosco. Remetam-se os autos, acompanhados das minutas de Exposição de Motivos e Portaria, à consideração do Exmo. Senhor Ministro de Estado das Comunicações, a quem compete decidir do pedido.
Brasília, 2 de dezembro de 1999. – Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.

PORTARIA Nº 210,
DE 8 DE DEZEMBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicaçoes, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53650.001968/98, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundacão Educacional Salesiana Dom Bosco para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituicão.

DEZEMBRO 2000

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 259, DE 2000
(Nº 531/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão da Rádio Regional Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 53, de 4 de fevereiro de 1997, que renova por
dez anos, a partir de 10 de maio de 1994, a permissão
da Rádio Regional Comunicação Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 413, DE 1999
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituicão Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
Portaria nº 53, de 4 de fevereiro de 1997, que renova
permissão à Rádio Regional Comunicação Ltda., originariamente outorgada à Organização Rádio Colorado Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo.
Brasília, 7 de abril de 1999. – Fernando Henrique Cardoso.
EM nº 35/MC
Brasília, 18 de março de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 50830.001632/93,
que trata da renovação da permissão outorgada à Rádio Regional Comunicação Ltda. para explorar servi-
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ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
A permissionária requereu a renovação da sua
permissão para o período de 1994 a 2004, tendo este
Ministério das Comunicações se manifestado favoravelmente ao pleito conforme portaria nº 53, de 4 de fevereiro de 1997, publicada no Diário Oficial da União
de 16 de abril do mesmo ano.
3. Pela Mensagem nº502, de 5 de maio de 1997,
o ato administrativo da renovação foi submetido ao
Congresso Nacional, por força do disposto no § 3º do
artigo 223 da Constituição, onde permaneceu até 7
de agosto de 1997, quando foi solicitada a devolução
dos respectivos autos ao Poder Executivo, conforme
Mensagem nº 891, de 1997, em razão das profundas
alterações propostas na estrutura da sociedade, determinadas pelo falecimento do cotista majoritário.
4. Com o retomo dos autos a este Ministério, foi
dado prosseguimento ao pedido de transferência indireta da permissão, que resultou na edição da Portaria
nº 31, de 23 de janeiro de 1998, publicada no Diário
Oficial da União de 5 de fevereiro do mesmo ano, ficando, em conseqüência, aprovados os seguintes
quadros societário e diretivo da entidade:
Cotistas
João
Molina

Cotas

Valor R$

Fernandes 23.328

23.328,00

Rachel Mariza Bi- 26.672
anco Molina

26.672,00

Total

50.000,00

50.000

Diretor Presidente – João Fernandes Molina
5. Por oportuno, observo que o ato de outorga
original está amparado juridicamente, consideradas
as disposições da legislação pertinente, e que a solução apontada nos autos para a autorização da transferência da concessão, no curso dos procedimentos
de sua renovação, encontra perfeita ressonância no
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e o Decreto nº
88.066, de 1983, que a regulamenta, que consideram
deferidos os pedidos de renovação apresentados a
este Ministério, na forma devida, com a documentação hábil e não decididos ao termo da respectiva concessão ou permissão.
6. 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.
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7. Nessa conformidade, retomo o assunto à superior consideração de Vossa Excelência esclarecendo que, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, o ato de renovação somente produzirá seus efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja reencaminhado o referido ato
acompanhado do Processo Administrativo nº
50830.001632/93, que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 53, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no artigo 6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 50830.001632/93, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 10 de maio de 1994, a permissão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, originariamente
outorgada à Organização Rádio Colorado Ltda., pela
Portaria MVOP nº 345, de 22 de maio de 1958, renovada e transferida para a Rádio Regional Comunicação Ltda., pela Portaria nº 291, de 17 de dezembro de
1984, publicada no Diário Oficial da União de 19
subseqüente.
Art. 2º A exploração do serviço, cuja outorga é
renovada por esta Portaria, Reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Sérgio Motta.
COMPLEMENTAR AO
PARECER CONJUR Nº 588/98
Referência: Processo nº 50830.001632/93
Interessada: Rádio Regional Comunicação Ltda.
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Renovação da permissão, com transferência indireta da outorga autorizada no curso dos procedimentos da renovação, cujo respectivo processo
já se encontrava no Congresso Nacional. Retorno
dos autos a este Ministério das Comunicações para
regularização da vida societária da entidade.
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Conclusão: Procedida a regularização, os autos deverão retornar ao Congresso Nacional, para prosseguimento, nos termos do que dispõe a Constituição
Federal.
Trata, o presente processo, da renovação da outorga da Rádio Regional Comunicação Ltda., permissionária de serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, outorga essa deferida originariamente à Organização Rádio Colorado Ltda., pela Portaria MVOP nº345, de 22 de maio de 1958, transferida
e renovada a partir de 1º de maio de 1984, conforme
Portaria nº291, de 17 de dezembro de 1984.
2. O processo de renovação tramitou regularmente neste Ministério culminando com a edição da
Portaria nº53, de 4 de fevereiro de 1997, publicada no
Diário Oficial da União de 16 de abril do mesmo ano.
O processo administrativo pertinente foi enviado ao
Congresso Nacional, para apreciação da portaria de
renovação, em cumprimento ao disposto no § 3º do
artigo 223 da Constituição Federal, conforme Mensagem nº 502, de 1997, do Poder Executivo.
3. Após esse evento, por solicitação da entidade
em razão do falecimento do gerente e cotista majoritário da sociedade, Sr. José Adolfo Bianco Molina, e
diante da necessidade de se proceder à regularização da sua vida societária, cujo capital majoritário se
encontrava acéfalo, o Sr. Ministro de Estado das Comunicações, mediante aviso nº 150, de 5 de agosto
de 1997, solicitou ao Sr. Ministro Chefe da Casa Civil
da Presidência da República que procedesse às necessárias gestões junto ao Congresso Nacional, no
sentido do retorno dos autos a este Ministério, para
que pudesse ser procedida a transferência indireta
necessária ao saneamento da vida societária da entidade.
4. Tem entendido esta Consultoria Jurídica, pela
juridicidade da decisão de transferência direta ou indireta das concessões e permissões, no curso dos procedimentos da renovação das respectivas outorgas.
5. Assim sendo, com o retorno dos autos a esta
CONJUR/MG, deu-se prosseguimento à análise e decisão da transferência indireta da permissão, contida
no Processo nº 291 00.001 551/85, que resultou na
edição da Portaria nº 31, de 23 de janeiro de 1998, publicada no Diário Oficial de 5 de fevereiro do mesmo
ano, cujos atos legais foram comprovados conforme
Portaria nº 161, de 3 de junho de 1998, tendo a entidade encaminhado cópia da respectiva alteração
contratual devidamente arquivada na Junta Comerci-
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al do Estado de São Paulo, tudo conforme consta de
fls. 70 a 77.
6. Da transferência indireta da outorga autorizada, resultaram aprovados os seguintes quadros societário e diretivo:
Cotistas

Cotas

João Fernandes Molina

23.238

Rachel Mariza Bianco Molina

26.672

Gerente: João Fernandes Molina
7. Cumpre observar que a transferência indireta
da outorga ocorreu, conforme definição legal, por
cessão de cotas que resultou na mudança do mando
societário para novo grupo de cotistas, permanecendo inalterada a Pessoa Jurídica detentora da permissão, razão pela qual não se faz necessária a expedição de novo ato renovatório estando em plena vigência a Portaria nº 53, de 4 de fevereiro de 1997, publicada no Diário Oficial da União de 16 de abril do mesmo ano, que renovou a permissão outorgada à Rádio
Regional Comunicação Ltda., a qual surtirá os efeitos
legais após ser referendada pelo Congresso Nacional.
8. Assim sendo concluímos que, já estando saneada a vida societária da sociedade permissionária,
estes autos deverão retornar, mediante Aviso, ao
Exmo. Sr. Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência
da República para serem reencaminhados ao Congresso Nacional, em prosseguimento.
É o parecer, SMJ.
Brasília, 23 de outubro de 1998. – Zilda Beatriz
Silva de Campos Abreu, Advogada.
De acordo. À consideração de Sra. Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicação.
Brasília, 23 de outubro de 1998. – Maria da Glória Tuxi F. Santos, Coordenadora.
Aprovo. Submeto à Sra. Consultora Jurídica.
Brasília, 23 de outubro de 1998. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 1.267/98
Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 1.051/98, que
complementou o Parecer CONJUR nº 588/96, referente à renovação da permissão outorgada à Rádio
Regional Comunicação Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, após
procedimento da transferência indireta da outorga.

DEZEMBRO 2000

ANAIS DO SENADO FEDERAL

328

329

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2000

DEZEMBRO 2000

ANAIS DO SENADO FEDERAL

330

331

ANAIS DO SENADO FEDERAL

de Rádio e Difusão, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Colíder,
Estado de Mato Grosso.
Brasília, 25 de agosto de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 134 /MC
Brasília, 25 de agosto de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 116, de 11 de agosto de 1999, pela
qual autorizei a ACCNR – Associação Comunitária
Centro Norte de Rádio e Difusão, a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Colíder, Estado de Mato Grosso.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998 e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos termos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53690.000988/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente. – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 116 DE 11 DE AGOSTO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53690.000988/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a ACCNR–— Associação Comunitária Centro Norte de Rádio e Difusão, com sede
na Rua Cuiabá, s/nº, Centro, na cidade de Colíder,
Estado de Mato Grosso, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
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Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas comi latitude em 10º49’04"S e longitude em
55º27’22“w, utilizando a freqüência de 87.9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.

PARECER CONJUR/MC Nº 642/99
Referência: Processo nº 53690.000988/98.
Origem: Delegacia do MC no Estado de Mato Grosso.
Interessada: ACCNR – Associação Comunitária
Centro Norte de Rádio e Difusão.
Ementa: Pedido de autorização para executar Serviço
de Radiodifusão Comunitária. Comunicado de Habilitação publicado no DOU de 22-12-98. Inscrição de 2
(duas) entidades interessadas. Habilitação da entidade supra-referenciada, considerando o atendimento
dos termos do citado Comunicado e das condições
estabelecidas na legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à entidade
em epígrafe.
I – dos Fatos
A ACCNR – Associação Comunitária Centro
Norte de Rádio e Difusão (“Comunitária Líder FM”),
associação civil, sem fins lucrativos, sediada na Rua
Cuiabá, s/nº, Centro, na cidade de Colíder, Estado de
Mato Grosso, mediante requerimento protocolado
sob o nº 53690.000988/98, manifestou interesse em
executar o serviço de radiodifusão, na área abrangida
pelo círculo de raio igual a 1 (um) km, com centro localizado no endereço de sua sede social, coordenadas geográficas de 10º49’04"S de latitude e
55 º27’22"W de longitude, sendo esse o local assinalado para a instalação do sistema irradiante da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designação do correspondente canal de operação, nos termos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
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2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Ministério, por intermédio da Secretaria de Serviços de Radiodifusão, fez por publicar, no Diário Oficial da União de 22 de dezembro de 1998, aviso tomando público Comunicado de Habilitação, no qual convidou as entidades interessadas em prestar o referido
serviço, nas localidades e canal de operação indicados, a inscreverem-se, consignando prazo de 45
(quarenta e cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. Decorrido o prazo consignado, acorreu ao
chamamento, além da peticionária, a Associação de
Moradores de Bairro Boa Esperança de Colíder, que,
tempestivamente, requereu a sua habilitação, mediante
documento
protocolado
sob
o
nº
53690.000090/99. No entanto, essa Associação não
logrou a habilitação pertinente considerando não haver cumprido as condições estabelecidas no item 6.6
da Norma Complementar nº 2/98, aprovada pela Portaria MC nº 191, de 6 de agosto de 1998, consoante
informação constante às fls. 180 dos presentes autos.
4. A requerente, ACCNR – Associação Comunitária Centro Norte de Rádio e Difusão, apresentou a
documentação de que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998, seu Regulamento, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e, ainda, a
Norma Complementar acima citada, conforme a seguir:
· Estatuto Social, Ata de Constituição da entidade e Ata de eleição dos dirigentes, devidamente registrados (doc. de fls. 15 a 21 e 22);
· comprovantes de que os dirigentes da entidade são brasileiros natos e maiores de 21 anos (doc.
de fls. 38 a 56);
· declaração, assinada por todos os dirigentes,
comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas
estabelecidas para o Serviço (doc. de fls. 08);
· declarações, contendo manifestações de apoio, formuladas por entidades representativas da comunidade (doc. de fls. 57 a 139);
· declaração constando a denominação de fantasia da entidade “Comunitária Líder FM” (doc. de fls.
11);
· declarações assinadas pelo representante legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área da comunidade a ser atendida pela estação (doc. de fls. 09);
b) a entidade não é prestadora de qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer serviço de distribuição de sinais
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de televisão mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e
de administradores pessoas que, nestas condições,
participem de outra entidade detentora de outorga
para a execução de qualquer dos serviços mencionados (doc. de fls. 09);
c) o local pretendido para a instalação do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no
item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, da Norma nº 2/98 (doc. de
fls. 09);
d) na ocorrência de interferências tomará as
providências previstas nas alíneas a e b do item 6.11
da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 172);
· planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, assinalando o local de
instalação do sistema irradiante (doc. de fls. 155);
· formulário padronizado, devidamente preenchido, contendo as características técnicas de instalação e operação pretendidas para a estação (doc. de
fls. 159 a 161);
· diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical e especificações técnicas do sistema irradiante proposto
(doc. de fls. 163 e 164);
· declaração do profissional habilitado em atendimento aos incisos V e VI do item 6.11 da Norma nº
2/98 (doc. de fls. 159 a 161);
· parecer conclusivo, assinado pelo profissional
habilitado e Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART, referente à instalação proposta (doc. de fl. 159 a
161).
5. O pedido e a documentação pertinente foram,
preliminarmente, analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.

II – Do Mérito
6. O Serviço de Radiodifusão Comunitária é, por
definição legal, “a radiodifusão sonora, em freqüência
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).
7. Nos termos do art. 3º da supracitada lei, o ser viço tem por finalidade o atendimento à comunidade
beneficiada com vistas a:
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· dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade;
· oferecer mecanismos à formação e integração
da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o
convívio social;
· prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil, sempre que necessário;
· contribuir para o aperfeiçoamento profissional
nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de
conformidade com a legislação profissional vigente;
· permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais acessível
possível.
8. As emissoras do serviço devem, em sua programação, atender aos seguintes princípios (art. 4º da
citada lei):
· preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas em benefício do desenvolvimento geral da comunidade;
· promoção das atividades artísticas e jornalísticas, favorecendo a integração dos membros da comunidade;
· respeito aos valores éticos e sociais das pessoas e da família;
· não discriminação de raça, religião, sexo, preferências sexuais, convicções político– ideológico-partidárias e condição social nas relações comunitárias.
9. A outorga de autorização para a execução
desse serviço decorre de preceito constitucional que,
ao definir a competência da União, estabelece, no art.
21, inciso XII, alínea a, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:

”Art. 21. Compete à União:
.....................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens.“
10. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, determina:
”Art. 6º Compete ao poder concedente
outorgar à entidade interessada autorização
para exploração do serviço de radiodifusão
comunitária, observados os procedimentos
estabelecidos nesta lei e normas regulado-
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ras das condições de exploração do serviço.“
11. Complementando, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:
”Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:
II – expedir ato de autorização para a
execução do serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar.“
12. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma
legal estabelece:
”Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do serviço.“
13. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, paragrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável por igual
período se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
14. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
civil, sem fins lucrativos, registrada no Cartório de Registro 2º Ofício Civil e Notas, em 8 de setembro de
1998, no Livro ”06/A“, sob o nº de ordem 489, às fls.
112, cujos objetivos sociais, declarados no art. 4º do
Estatuto Social, guardam completa similitude com as
finalidades a que se destina o Serviço de Radiodifusão Comunitária, explicitadas no art. 3º da lei que o
institui.
15. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma lei, o quadro diretivo dessa associação, especificado a seguir, é composto por pessoas residentes na área da comunidade
a ser atendida pelo serviço:
Diretor-Presidente: José Roberto Vinha
Diretor-Vice-Presidente: Jaime Domingues do
Amaral
Diretor-Tesoureiro: Pascoal Donizette de Oliveira
Diretor-Secretário: EIy Rodrigues
Diretores Comunitários: Vitório Sachi, Osmar
Serafini Rodrigues, Sérgio Vedoin Fogliatto, José
Antônio Bortolon, Donizeth Pereira de Paula.
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16. A documentação apresentada pela entidade
atende plenamente às determinações legais, regulamentares e normativas inerentes à execução do serviço, restando observadas todas as condições exigidas para a outorga da autorização pertinente.
17. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhdos de minutas dos atos correspondentes, à superior
deliberação do Exmº Sr. Ministro de Estado das Comunicações, autoridade competente para conhecer e
decidir do assunto em tela.
18. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de autorização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 6 de agosto de 1999. – Mário César
Degrázia Barbosa, Assistente Jurídico.
Aprovo. Submeto à elevada consideração da
Sra. Consultora Jurídica.
Brasília, 6 de agosto de 1999. – Adalzira França Soares de Lucca,Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 774/99
Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 642/99, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização
para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na cidade de Colíder, Estado de Mato Grosso, formulado pela ACCNR – Associação Comunitária Centro
Norte de Rádio e Difusão. Remetam-se os autos,
acompanhados de minutas de Portaria e Exposição
de Motivos, à consideração do ExmºSenhor Ministro,
para decisão.
Brasília, 6 de agosto de 1999. – Raimunda Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 262, DE 2000
(Nº 537/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associaçao Comunitária de Radiodifusão de Salinas a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Salinas, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 144, de 2 de setembro de 1999, que autoriza a
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Associação Comunitária de Radiodifusão de Salinas
a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Salinas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.464, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 144, de 2 de setembro de 1999, que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de Salinas a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de Salinas. Estado de Minas Gerais.
Brasília 13, de outubro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 166/99 — MC
Brasília, 2 de setembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto á apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 144, de 2 de setembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação Comunitária de Radiodifusão de Salinas a executar o serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Salinas, Estado
de Minas Gerais.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos termos da Portada inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53710.001433/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 144, DE 2 DE SETEMBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.001433/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Radiodifusão de Salinas, com sede na Rua João Ribeiro, 17, na cidade de Salinas, Estado de Minas Gerais, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 16º10’12"S e longitude em
42º10’16"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

PARECER CONJUR/MC nº 624/99
Referência: Processo nº 53710.001433/98
Origem: Delegacia do MC no Estado de Minas Gerais
Interessada: Associação Comunitária de Radiodifusão de Salinas.
Ementa: Pedido de autorização para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária. Comunicado de
Habilitação publicado no DOU de 5-11-98. Inscrição
de 2 (duas) entidades interessadas. Habilitação da
entidade supra-referenciada, considerando o atendimento dos termos do citado comunicado e das condições estabelecidas na legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão de Salinas.
I – Dos Fatos
A Associação Comunitária de Radiodifusão de
Salinas (“Rádio Comunitária de Salinas”), associação
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civil, sem fins lucrativos, sediada na Rua Ribeiro, 17,
na cidade de Salinas, Estado de Minas Gerais, mediante requerimento protocolado sob o nº
53710.001433/98, manifestou interesse em executar
o Serviço de Radiodifusão, na área abrangida pelo
círculo de raio igual a 1 (um) km, com centro localizado na Rua Dr. Clemente Medrado, nº 73 – Centro, Salinas/MG, coordenadas geográficas de 16º10’12"S de
latitude e 42º17’16"W de longitude, sendo esse o local assinalado para a instalação do sistema irradiante
da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designação do correspondente canal de operação, nos termos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Ministério, por intermédio da Secretaria de Serviços de Radiodifusão, fez por publicar, no Diário Oficial da União de 5 de novembro de 1998, aviso tornando público Comunicado de Habilitação, no qual convidou as entidades interessadas em prestar o referido
Serviço, nas localidades e canal de operação indicados, a inscreverem-se, consignando prazo de 45
(quarenta e cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. Decorrido o prazo consignado, acorreu ao
chamamento, além da peticionária, a Associação Guiar de Assistência Social — ÁGUIAS, que, tempestivamente, requereu a sua habilitação, mediante documento protocolado sob o nº 53710.000810/98. No entanto, essa Associação não logrou a habilitação pertinente considerando não haver cumprido as condições estabelecidas no art. 11 da Lei nº 9.612, de 19
de fevereiro de 1998, consoante informação constante às fls. 55, dos presentes autos.
4. A requerente, Associação Comunitária de Radiodifusão de Salinas, apresentou a documentação
de que tratam a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3 de junho de 1998, e, ainda, a Norma Complementar acima citada, conforme a seguir:
· Estatuto Social, Ata de Constituição da entidade e Ata de eleição dos dirigentes, devidamente registrados (doc. de fls. 14 a 21);
· comprovantes de que os dirigentes da entidade são brasileiros natos e maiores de 21 anos (doc.
de fls. 25 a 29);
· declaração, assinada por todos os dirigentes,
comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas
estabelecidas para o Serviço (doc. de fls. 32);
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· declarações, contendo manifestações de apoio, formuladas por entidades representativas da comunidade (doc. de fls. 8 a 13);
· declaração constando a denominação de fantasia da entidade – “RÁDIO COMUNITÁRIA DE
SALINAS” (doc. de fls. 4);
· declarações, assinadas pelo representante legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área da comunidade a ser atendida pela estação (doc. de fls. 6);
b) a entidade não é prestadora de qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer serviço de distribuição de sinais
de televisão mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e
de administradores pessoas que, nestas condições,
participem de outra entidade detentora de outorga
para a execução de qualquer dos serviços mencionados (doc. de fls. 7);
c) o local pretendido para a instalação do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no
item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1 da Norma nº 2/98 (doc. de
fls. 5);
d) na ocorrência de interferências tomará as
providências previstas nas alíneas a e b do item 6.11
da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 38 e 39);
· planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, assinalando o local de
instalação do sistema irradiante (doc. de fls. 31 e 34);
· formulário padronizado, devidamente preenchido, contendo as características técnicas de instalação e operação pretendidas para a estação (doc. de
fls. 40);
· diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical e especificações técnicas do sistema irradiante proposto
(doc. de fls. 47 e 48);
· declaração do profissional habilitado em atendimento aos incisos V e VI do item 6.11 da Norma nº
2/98 (doc. de fl. 41);
· parecer conclusivo, assinado pelo profissional
habilitado, e Anotação de Responsabilidade Técnica
– ART, referente à instalação proposta (doc. de fls. 43
e 49).
5. O pedido e a documentação pertinente foram,
preliminarmente, analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.
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II – Do Mérito
6. O Serviço de Radiodifusão Comunitária é, por
definição legal, “a radiodifusão sonora, em freqüência
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).
7. Nos termos do art. 3º da supracitada Lei, o
Serviço tem por finalidade o atendimento à comunidade beneficiada com vistas a:
· dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade;
· oferecer mecanismos à formação e integração
da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o
convívio social;
· prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil, sempre que necessário;
· contribuir para o aperfeiçoamento profissional
nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de
conformidade com a legislação profissional vigente;
· permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais acessível
possível.
8. As emissoras do Serviço devem, em sua programação, atender aos seguintes princípios (art. 4º da
citada Lei):
· preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas em benefício do desenvolvimento geral da comunidade;
· promoção das atividades artísticas e jornalísticas, favorecendo a integração dos membros da comunidade;
· respeito aos valores éticos e sociais das pessoas e da família;
· não discriminação de raça, religião, sexo, preferências
sexuais,
convicções
político-ideológico-partidárias e condição social nas relações comunitárias.
9. A outorga de autorização para a execução
desse Serviço decorre de preceito constitucional que,
ao definir a competência da União, estabelece, no art.
21, inciso XII, alínea a, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:

”Art. 21. Compete à União:
..............................................................
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XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens.“
10. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, determina:
”Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.“
11. Complementando, o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:
”Art. 9º Compete ao Ministério das
Comunicações:
..............................................................
II – expedir ato de autorização para a
execução do Serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar.“
12. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma
legal estabelece:
”Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do Serviço.“
13. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável por igual
período se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
14. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
civil, sem fins lucrativos, registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Salinas, em 09 de julho de 1998, no Livro ”A-20“, sob o nº
de ordem 1543, às fls. 48 a 54, cujos objetivos sociais,
declarados no art. 4º do Estatuto Social, guardam
completa similitude com as finalidades a que se destina o Serviço de Radiodifusão Comunitária, explicitadas no art. 3º da Lei que o institui.
15. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma Lei, o quadro diretivo dessa Associação, especificado a seguir, é
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composto por pessoas residentes na área da comunidade a ser atendida pelo Serviço:
Presidente: Miguel Bernabé Freire
Vice-Presidente: Vera de Fátima Viana
Secretário: Maria Imaculada Silva
Tesoureiro: Judite Messias de Jesus
Diretor Comunitário: Sandra Natalíce de Oliveira
16. A documentação apresentada pela entidade
atende plenamente às determinações legais, regulamentares e normativas inerentes à execução do Serviço, restando observadas todas as condições exigidas para a outorga da autorização pertinente.
17. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à superior deliberação do Exmº Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
18. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada, pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de autorização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília 3 de agosto de 1999. – Adalzira França
Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de Assuntos
Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 759/99
Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 624/99, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização
para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na cidade de Salinas, Estado de Minas Gerais, formulado pela Associação Comunitária de Radiodifusão
de Salinas. Remetam-se os autos, acompanhados de
minutas de Portaria e Exposição de Motivos, à consideração do Exmº Senhor Ministro, para decisão.
Brasília, 3 de agosto de 1999. – Raimunda Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 263, DE 2000
(Nº 543/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Universidade Regional
de Blumenau – FURB, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens –
TV, na cidade de Blumenau, Estado de
Santa Catarina.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto
s/nº, de 29 de novembro de 1999, que outorga concessão
à Fundação Universidade Regional de Blumenau –
FURB, para executar, por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.821, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 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 29 de novembro de 1999, que “Outorga concessão à Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB, para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Blumenau, Estado de Santa
Catarina”.
Brasília, 8 de dezembro de 1999. – Marco Maciel.
E.M. Nº 193/MC
Brasília, 10 de novembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o incluso projeto
de decreto que outorga concessão à Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
2. De acordo com o art. 14, § 2º, do Decreto-Lei
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o art. 13, §
1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá
de edital a outorga para execução de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualificações exigidas para a execução do serviço.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
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ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53000.004440/98 que lhe deu origem.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 22 DE NOVEMBRO DE 1999
Outorga concessão à Fundação Universidade
Regional de Blumenau – FURB, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, considerando o disposto no § 2º
do art 14 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que
lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro
de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53000.004440/98, decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Fundação
Universidade Regional de Blumenau – FURB, para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada.
Art 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º O contrato decorrente desta concessão
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar
da data de publicação da deliberação de que trata o
artigo anterior, sob pena de tornar-se nulo, de pleno
direito, o ato de outorga.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1999; 178º da Independência e 111º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pimenta da Veiga.
PARECER Nº 310/99-DOUL
Referência: Processo nº 53000.004440/98
Interessada: Fundação Universidade Regional De
Blumenau – FURB
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
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Ementa Independe de edital a outorga para serviço
de radiodifusão com finalidade exclusivamente educativa.
Atendimento das exigências estabelecidas no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Portaria
Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento
I – Os Fatos
A Fundação Universidade Regional de Blumenau, com sede na cidade de Blumenau, Estado de
Santa Catarina, requer lhe seja outorgada concessão
para executar o serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), com finalidade exclusivamente
educativa, mediante a utilização do canal 13-E, previsto no Plano Básico de Distribuição de Canais do referido serviço.
2. Trata-se de uma fundação de direito privado,
sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, cujo objetivo principal é promover, mediante concessão ou permissão, programas
informativos, culturais e recreativos pela rádio e outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade apresentou a documentação pertinente.
4. Mediante Lei Municipal nº 1.557,de 24 de dezembro de 1982, foi instituída e consolidada a Fundação Universidade Regional de Blumenau.
5. O Regimento Interno da entidade que irá executar o serviço foi aprovado pelo Decreto nº 5.215, de
11 de junho 1995, e alterado pela Resolução nº 23,
está de acordo com o requerido pela legislação específica.
6. Os estatutos da entidade, registrados no Cartório do Registro Pessoas Jurídicas, na Comarca de
Blumenau, no Estado de Santa Catarina, no livro A-7,
fls. 190, sob o número 675, no dia 4 de fevereiro de
1986, preenchem os
7. A Diretoria do Núcleo de Rádio e Televisão
Educativa Vale do Itajaí, conforme Portarias nºs
4.643, 4.644, de 13 e 19 de outubro de 1998, respectivamente, e Portaria 438, de 21 de junho de 1999, está
assim constituída:
Conselho Diretor
Cargos

Nomes

Reitor

Egon José Schramm

Vice-Reitor

Rui Riso

Diretor Exec. Núcleo

Victorfernandosasse
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8. De acordo com seus estatutos, a representação judicial e extrajudicial da requerente é competência do Magnífico Reitor.
II – do Mérito
9. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviço de radiodifusão sonora e
de sons e imagens está admitida na Constituição Federal (letra a, inciso XII, do art. 21).
10. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo competência para outorgar concessão, permissão e autorização para o referido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
11. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
“Art. 13. ....................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de Serviços de Radiodifusão com fins exclusivamente educativos."
12. A documentação instrutória que informa o
pedido tanto quanto à entidade, tanto quanto aos
seus diretores, está em ordem. A entidade encaminhou a declaração prevista na Portaria Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU
de 19 de abril de 1999.
13. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme declaração firmada pelos mesmos, juntada da fl.
154 dos presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados ao Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dispõe a Constituição Federal (art. 223).
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É o parecer sub censura.
Brasília, 22 de outubro de 1999. – Maria Antonieta de Alvarenga Grossi, Advogada-OAB/DF – 5419.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 22 de outubro de 1999. – Napoleão
Emanuel Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 25 de outubro de 1999. – Antônio Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorgas e
Licenciamento.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 25 de outubro de 1999. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 264, DE 2000
(Nº 546/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associaçao de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social – Palestina a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palestina, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 197, de 26 de novembro de 1999, que autoriza a Associação de Desenvolvimento Artístico,
Cultural e Social – Palestina a executar, por três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palestina, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.976, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o
ato constante da Portaria nº 197, de 26 de novembro de 1999, que autoriza a Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social – Palestina a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
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munitária na localidade de Palestina, Estado de São
Paulo.
Brasília 14 de dezembro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
E.M. Nº 213/MC
Brasília, 14 de dezembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 197, de 26 de novembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação de Desenvolvimento
Artístico, Cultural e Social – Palestina a executar o
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Palestina, Estado de São Paulo.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos termos da Portaria inclusa.
Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de autorização somente produzirá efeitos legais após a deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo 63830.001952/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente. – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 197, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 63830.001952/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social – Palestina, com sede
na Rua Trinta de Maio, nº 1.235, Centro, na cidade de
Palestina, Estado de São Paulo, a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 20º23’24"S e longitude em
49º26’05"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

PARECER CONJUR/MC Nº 1.103/99
Referência: Processo nº 53830.001952/98
Origem: Delegacia do Ministério das Comunicações
em São Paulo.
Interessada: Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social – Palestina.
Ementa: Pedido de autorização para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária. Comunicado de
Habilitação publicado no DOU de 5-11-98. Inscrição
de 2 (duas) entidades interessadas. Habilitação da
entidade supra-referenciada considerando o atendimento dos termos do citado Comunicado e das condições estabelecidas na legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social
– Palestina.
I – Dos Fatos
A Associação de Desenvolvimento Artístico,
Cultural e Social – Palestina (“Poléia FM”), associação civil, sem fins lucrativos, sediada na Rua Trinta de
Maio, nº 1.235 – Centro, na cidade de Palestina, Estado de São Paulo, mediante requerimento protocolado
sob o nº 53830.001952/98, manifestou interesse em
executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, na
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 (um) km,
com centro localizado na Rua Marechal Deodoro, nº
1.390 – Centro coordenadas geográficas de
20º23’24"S de latitude e 49º26’05"W de longitude,
sendo esse o local assinalado para a instalação do
sistema irradiante da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designação do correspondente canal de operação, nos termos do art. 12 do Regulamento do Serviço de Radio-
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difusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Ministério, por intermédio da Secretaria de Serviços de Radiodifusão, fez por publicar, no Diário Oficial da União de 5 de novembro de 1998, aviso tornando público Comunicado de Habilitação, no qual convidou as entidades interessadas em prestar o referido
Serviço, nas localidades e canal de operação indicados, a inscreverem-se, consignando prazo de 45
(quarenta e cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. Acorreu ao chamamento, além da peticionária, a Associação Comunitária Três Rios, que requereu a sua habilitação, mediante documento protocolado sob o nº 53830.002848/98. No entanto, essa Associação não logrou a habilitação pleiteada considerando não haver apresentado a documentação pertinente no prazo estabelecido, consoante Informação
constante às fls. 130 dos presentes autos.
4. A requerente, Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social – Palestina, apresentou
tempestivamente a documentação de que tratam a
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e, ainda, a Norma Complementar nº 02/98,
aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de
1998, conforme a seguir:
· Estatuto Social, Ata de Constituição da entidade e Ata de eleição dos dirigentes, devidamente registrados (doc. de fls. 7 a 12 e 83);
· comprovantes de que os dirigentes da entidade são brasileiros natos e maiores de 21 anos (doc.
de fls. 15, 20, 29 e 31);
· declaração, assinada por todos os dirigentes,
comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas
estabelecidas para o Serviço (doc. de fls. 36, 37, 38 e
39);
· declarações, contendo manifestações de apoio, formuladas por entidades representativas da comunidade (doc. de fls. 40 a 68);
· declaração constando a denominação de fantasia da entidade – “Poléia FM” (doc. de fls. 72);
· declarações, assinadas pelo representante legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área da comunidade a ser atendida pela estação (doc. de fls. 35);
b) a entidade não é prestadora de qualquer modalidade serviço de radiodifusão, inclusive comunitária, ou de qualquer serviço de distribuição de sinais
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de televisão mediante assinatura, bem como não tem
como integrantes de seus quadros de associados e
de administradores pessoas que, nestas condições,
participem de outra entidade detentora de outorga
para a execução de qualquer dos serviços mencionados (doc. de fls. 69);
c) o local pretendido para a instalação do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no
item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, da Norma nº 2/98 (dcc. de
fls. 133);
d) na ocorrência de interferências tomará as
providências previstas nas alíneas a e b do item 6.11
da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 93);
· planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, assinalando o local de
instalação do sistema irradiante (doc. de fls. 101);
· formulário padronizado, devidamente preenchido, contendo as características técnicas de instalação e operação pretendidas para a estação (doc. de
fls. 92);

E diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical e especificações técnicas do sistema irradiante proposto
(doc. de fls. 95);
· declaração do profissional habilitado em atendimento aos incisos V e VI do item 6.11 da Norma nº
2/98 (doc. de fls. 113 e 114);
· parecer conclusivo, assinado pelo profissional
habilitado, e Anotação de Responsabilidade Técnica
– ART, referente à instalação proposta (doc. de fls.
100 e 115).
5. O pedido e a documentação pertinente foram,
preliminarmente, analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.

II – Do Mérito
6. O Serviço de Radiodifusão Comunitária é, por
definição legal, “a radiodifusão sonora, em freqüência
modulada, operada em baixa potência e cobertura
restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade
de prestação do serviço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).
7. Nos termos do art 3º da supracitada lei, o Serviço tem por finalidade o atendimento à comunidade
beneficiada com vistas a:
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· dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade;
· oferecer mecanismos à formação e integração
da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o
convívio social;
· prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil, sempre que necessário;
· contribuir para o aperfeiçoamento profissional
nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, de
conformidade com a legislação profissional vigente;
· permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais acessível
possível.
8. As emissoras do Serviço devem, em sua programação, atender aos seguintes princípios (art. 4º da
citada lei):
· preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas em benefício do desenvolvimento geral da comunidade;
· promoção das atividades artísticas e jornalísticas, favorecendo a integração dos membros da comunidade;
· respeito aos valores éticos e sociais das pessoas e da família
· não-discriminação de raça, religião, sexo, preferências sexuais, convicções política – ideológico –
partidárias e condição social nas relações comunitárias.
9. A outorga de autorização para a execução
desse serviço decorre de preceito constitucional que,
ao definir a competência da União, estabelece, no art.
21, inciso XII, alínea a, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 8/95:

”Art. 21. Compete à União:
...................................................
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens.“
10. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, determina:
”Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
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procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.“
11. Complementando, o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 1998, em seu art. 9º, inciso II, dispõe:
”Art. 9º Compete ao Ministério das Comunicações:
....................................................
II – expedir ato de autorização para a
execução do serviço, observados os procedimentos estabelecidos na Lei nº 9.612, de
1998, e em norma complementar.“
12. Em aditamento, o art. 19 do mesmo diploma
legal estabelece:
”Art. 19. A autorização para execução
do RadCom será formalizada mediante ato
do Ministério das Comunicações, que deverá conter, pelo menos, a denominação da
entidade, o objeto e o prazo da autorização,
a área de cobertura da emissora e o prazo
para início da execução do Serviço.“
13. A autorização é outorgada, consoante o art.
6º, parágrafo único, da multicitada Lei nº 9.612, de
1998, pelo prazo de 3 (três) anos, renovável por igual
período, se cumpridas as exigências legais e regulamentares.
14. No que concerne à entidade requerente,
cumpre-me observar que se trata de uma associação
civil, sem fins lucrativos, registrada no Cartório de Registro de Notas e Anexos, da Comarca de Palestina/SP, em 19 de fevereiro de 1997, no Livro ”A-1“ de
Pessoas Jurídicas, sob o nº de ordem 39, às fls. 80v,
cujos objetivos sociais, declarados no art. 2º, do Estatuto Social, fls. 53, guardam completa similitude com
as finalidades a que se destina o Serviço de Radiodifusão Comunitária, explicitadas no art. 3º da lei que o
institui.
15. Em consonância com o preceito contido no
parágrafo único do art. 7º da mesma lei, o quadro diretivo dessa Associação, especificado a seguir, é composto por pessoas residentes na área da comunidade
a ser atendida pelo Serviço:
Presidente

Hadailton José Teixeira

Vice-Presidente

Conceição Petean Teixeira

Secretário

Antônio José da Silva

Tesoureiro

Odilon Pereira Júnior
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16. A documentação apresentada pela entidade
atende plenamente às determinações legais, regulamentares e normativas inerentes à execução do Ser viço, restando observadas todas as condições exigidas para a outorga da autorização pertinente.
17. Diante do exposto, e estando cumpridas as
praxes processuais, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos, acompanhados de minutas dos atos correspondentes, à superior deliberação do Exmº Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do assunto em tela.
18. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de autorização possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer.
Brasília, 18 de novembro de 1999. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC nº 1.304/99
Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 1.103/99, que
conclui pelo deferimento do pedido de autorização
para executar Serviço oe Radiodifusão Comunitária,
na cidade de Palestina, Estado de São Paulo, formulado pela Associação de Desenvolvimento Artístico,
Cultural e Social-Palestina. Remetam-se os autos,
acompanhados de minutas de portaria e exposição
de motivos, à consideração do Exmº Senhor Ministro,
para decisão.
Brasília, 19 de novembro de 1999. – Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 265, DE 2000
(Nº 549/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária e Cultural de Poço das Trincheiras a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Poço das Trincheiras,
Estado de Alagoas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lº Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 201, de 6 de dezembro de 1999, que autoriza
a Associação Comunitária e Cultural de Poço das
Trincheiras a executar, por três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Poço das Trincheiras, Estado de Alagoas.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 47, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XXII combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº
201, de 6 de dezembro de 1999, que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Poço das Trincheiras a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na localidade
de Poço das Trincheiras, Estado de Alagoas“.
Brasília. 6 de janeiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 219/99–MC
Brasíia, 17 de dezembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 201, de 6 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação Comunitária e Cultural de Poço das Trincheiras, a executar o serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Poço das Trincheiras, Estado de Alagoas.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram no
sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a
mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da norma complementar do mesmo serviço, aprovada pela Portaria nº
191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que
me levou a autorizá-la, nos termos da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº 53610.000322/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente. – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 201, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
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1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53610.000322/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária e
Cultural de Poço das Trincheiras, com sede na Rua
São José, s/nº, na cidade de Poço das Trincheiras,
Estado de Alagoas, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 09º18’18“S e longitude em
37º17’12“W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
PARECER CONJUR/MC nº 1.108/99
Referência: Processo nº 53610.000322/98
Origem: Delegacia do MC no Estado de Alagoas
Interessada: Associação Comunitária e Cultural de
Poço das Trincheiras
Ementa: Pedido de autorização para executar Serviço de Radiodifusão Comunitária. Comunicado de
Habilitação para inscrição de entidades interessadas publicado no DOU de 14-12-98. Inscrição de
apenas uma entidade. Atendidas as exigências estabelecidas pela legislação pertinente.
Conclusão: Pela outorga de autorização à requerente.
I – Dos Fatos
A Associação Comunitária e Cultural de Poço
das Trincheiras (“FM – Poço das Trincheiras”) associação civil, sem fins lucrativos, sediada na Rua São
José, s/nº, na cidade de Poço das Trincheiras, Estado de
Alagoas, mediante requerimento protocolado sob o nº
53610.000322/98, manifestou interesse em executar o
Serviço de Radiodifusão Comunitária, na área abrangida
pelo círculo de raio igual a 1 (um) km, com centro localizado na Rua Santa Marta, s/nº, Centro, Poço das Trincheiras/AL, de coordenadas geográficas O9º18’18"S de
latitude e 37º17’12"W de longitude, sendo esse o local
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assinalado para a instalação do sistema irradiante da estação.
Solicitou ainda, no mesmo documento, a designação do correspondente canal de operação, nos termos
do art. 12 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. Em atendimento à manifestação da entidade,
este Ministério, por intermédio da Secretaria de Serviços de Radiodifusão, fez por publicar, no Diário Oficial
da União de 14 de dezembro de 1998, aviso tornando
público Comunicado de Habilitação, no qual convidou
as entidades interessadas em prestar o referido Serviço, nas localidades e canal de operação indicados, a
inscreverem-se, consignando prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias para a efetivação dessa providência.
3. No transcorrer do prazo consignado, apenas a
peticionária acorreu ao chamamento, requerendo a sua
habilitação e apresentando a documentação de que tratam a Lei nº9.612, de 19 de fevereiro de 1998, seu Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e, ainda, a Norma Complementar nº 2/98, aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, conforme a seguir:
· Estatuto Social, Ata de Constituição da entidade e Ata de eleição dos dirigentes, devidamente registrados (doc. de fls. 6 a 14);
· comprovantes de que os dirigentes da entidade são brasileiros natos e maiores de 21 anos (doc.
de fls. 16 a 29);
· declaração, assinada por todos os dirigentes,
comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas
estabelecidas para o Serviço (doc. de fls. 55 a 60);
· declarações, contendo manifestações de apoio, formuladas por entidades representativas da comunidade (doc. de fls. 61 a 67);
· declaração constando a denominação de fantasia da entidade – “FM – Poço das Trincheiras” (doc.
de fls. 71);
· declarações, assinadas pelo representante legal da entidade, de que:
a) todos os dirigentes residem na área da comunidade a ser atendida pela estação (doc. de fls. 54);
b)a entidade não é prestadora de qualquer modalidade de serviço de radiodifusão, inclusive comunitária,
ou de qualquer serviço de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura, bem como não tem como integrantes de seus quadros de associados e de administradores pessoas que, nestas condições, participem de ou-
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tra entidade detentora de outorga para a execução de
qualquer dos serviços mencionados (doc. de fls. 68);
c) o local pretendido para a instalação do sistema irradiante possibilita o atendimento do disposto no item
14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1. da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 69);
d) na ocorrência de interferências tomará as
providências previstas nas alíneas a e b do item 6.11
da Norma nº 2/98 (doc. de fls. 93 e 94);
· planta de arruamento, em escala de denominador máximo igual a 10.000, assinalando o local de
instalação do sistema irradiante (doc. de fls. 70);
· formulário padronizado, devidamente preenchido,
contendo as características técnicas de instalação e operação pretendidas para a estação (doc. de fls. 98);
· diagrama de irradiação horizontal da antena
transmissora, diagrama de irradiação vertical e especificações técnicas do sistema irradiante proposto
(doc. de fls. 91, 92, 99 e 100);
· declaração do profissional habilitado em atendimento aos incisos V e VI do item 6.11 da Norma nº
2/98 (doc. de fls. 95 e 96);
· parecer conclusivo, assinado pelo profissional habilitado, e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
referente à instalação proposta (doc. de fls. 97 e 102).
4. O pedido e a documentação pertinente foram,
preliminarmente, analisados pelo Departamento de
Outorga e Licenciamento da Secretaria de Serviços
de Radiodifusão, deste Ministério, que considerou terem sido regularmente atendidas as disposições legais incidentes.

II – Do Mérito
5. O Serviço de Radiodifusão Comunitária é, por
definição legal, “a radiodifusão sonora, em freqüência
modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de prestação do serviço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de 1998).
6. Nos termos do art. 3º da supracitada Lei, o
Serviço tem por finalidade o atendimento à comunidade beneficiada com vistas a:
· dar oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade;
· oferecer mecanismos à formação e integração
da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o
convívio social;
· prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil, sempre que necessário;
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao Plenário que os Projetos
de Decreto Legislativo nºs 244 a 273, de 2000, que
lidos
anteriormente,
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 (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Lei da Câmara nº 49, de 1999 (nº 1.524/96, na Casa
de origem), que altera a Lei nº 8.248, de 23 de
outubro de 1991, a Lei n.º 8.387, de 30 de
dezembro de 1991, e o Decreto-Lei n.º 288, de 28
de fevereiro de 1967, dispondo sobre a capacitação
e competitividade do setor de tecnologia da
informação, e o Projeto de Lei da Câmara n.º 40, de
2000 (nº 2.281/99, na Casa de origem), que autoriza
o Instituto Nacional do Seguro Social a doar imóvel
que especifica ao Município de Recife – PE, cujos
pareceres foram lidos anteriormente, ficarão perante
a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber
emendas, nos termos do art. 235, II, ”d“, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça
Corregedoria Geral da Justiça
do Estado da Bahia
Ofício nº 359/2000
Salvador, 28 de novembro de 2000
Senhor Presidente,
Tenho a honra de apresentar a V. Exa. o Dr.
Maurício Salles Brasil, Juiz de Direito Substituto desta
capital, ora servindo a esta Corregedoria Geral de
Justiça junto às Varas da Fazenda Pública da
Comarca de Salvador.
O referido Magistrado está autorizado a
examinar e solicitar cópias das peças mencionadas
no Ofício nº 281-2/2000-PRES, datado de 31-10-00,
daí procedente.
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Certo da atenção que V. Exa. dispensará ao
presente,
valho-me
da
oportunidade
para
apresentar-lhe as homenagens de consideração e
apreço.
Atenciosamente, – Des. Justino Telles,
Corregedor Geral da Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
ofício lido vai à publicação e será anexado ao
processado do Requerimento nº 118, de 1999.
A documentação solicitada já foi encaminhada à
autoridade requerente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência recebeu do Tribunal de Contas da União
os seguintes Avisos:
– Nº 241, de 2000 (nº 8.179/2000, na origem),
de 16 do corrente, encaminhando cópia da Decisão
nº 388, de 2000, bem como dos respectivos Relatório
e Voto que a fundamentam, referente a auditoria
realizada nas obras de restauração da BR-101/ES –
trecho Atílio Vivacqua – Divisa ES/RJ e obras de
restauração com adequação de capacidade da
BR-262/ES – Trecho Vitória – Divisa ES/MG, no
período de 30/09 a 05/11/99 (TC 015.807/99-1); e
– Nº 242, de 2000 (nº 8.226/2000, na origem),
de 17 do corrente, encaminhando cópia da Decisão
nº 424, de 2000, bem como dos respectivos Relatório
e Voto que a fundamentam, referente a auditoria
realizada nas obras da Barragem de Santa Cruz, no
Município de Apodi/RN (TC 006.356/2000-0).
As matérias vão à Comissão de Fiscalização e
Controle.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o Oficio
nº 3.476, de 2000, na origem, de 30 do corrente,
encaminhando, nos termos da Resolução nº 78, de
1998, do Senado Federal, manifestação daquele Órgão
acerca do pedido do Estado da Bahia para contratar
operação de crédito junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de
sessenta e nove milhões e seiscentos mil dólares dos
Estados Unidos, equivalentes a cento e vinte e três
milhões, quinhentos e vinte e seis mil e oitenta reais,
cujos recursos serão destinados ao Projeto de
Educação do Estado da Bahia – Projeto Bahia.
A matéria, anexada ao processado da
Mensagem nº 239, de 2000, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte

417

ANAIS DO SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO Nº 598, de 2000
Nos termos do inciso II do art. 336 do Regimento
Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei da
Câmara nº38, de 2000, que regulamenta o § 2º do art.
236 da Constituição Federal, mediante o
estabelecimento de normas gerais para a fixação de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos
serviços notariais e de registro.
Sala das Sessões, 30 de novembro de 2000.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Esse
requerimento será votado após a Ordem do Dia, na
forma do disposto no art. 340, II, do Regimento
Interno.
Sobre a mesa projeto de lei do Senado que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 257, DE 2000
Dispõe sobre incentivo à pesquisa e
à inovação tecnológica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre diretrizes gerais
para o incentivo à pesquisa e à inovação tecnológica,
em conformidade com o disposto nos arts. 218 e 219
da Constituição Federal.
Art. 2º Ao servidor ou empregado de órgão ou
entidade da administração pública direta e indireta, de
caráter científico ou tecnológico, bem como ao
ocupante de cargo de magistério superior, é
permitido:
I – receber participação sobre os ganhos
econômicos resultantes da exploração de resultado
de criação intelectual ou produção técnico-científica
inovadora à qual tenha contribuído individualmente
ou enquanto membro de equipe de pesquisadores,
consoante se dispuser em decreto;
II – prestar colaboração, por prazo não superior
a cinco anos, a empresa privada ou órgão ou
entidade da administração pública direta e indireta,
para o desenvolvimento de atividade ou projeto de
pesquisa científica ou tecnológica de alta relevância
para o interesse nacional, mediante autorização do
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Presidente da República, ouvido o Conselho Nacional
de Ciência e Tecnologia, conforme se dispuser em
decreto;
III – licenciar-se, mediante autorização do
Ministro de Estado a que seu órgão ou entidade
estiver subordinado, do cargo, emprego ou função
que ocupa, com remuneração reduzida, por prazo
certo, para desenvolver atividade empreendedora
relativa à produção de bens diretamente decorrentes
de sua criação ou invenção, conforme se dispuser em
decreto.
§ 1º Entende-se por ganhos econômicos toda
forma de royalties, remunerações ou quaisquer
benefícios financeiros resultantes seja da exploração
direta, seja de licença para exploração por terceiros,
da
criação
intelectual
ou
da
produção
técnico-científica inovadora.
§ 2º Os ganhos econômicos previstos no inciso I
não se incorporam, a qualquer titulo, aos vencimentos
do servidor ou empregado.
§ 3º As atividades desenvolvidas pelo servidor
ou empregado de órgão ou entidade da
administração pública direta e indireta, bem como
pelo ocupante de cargo de magistério superior,
autorizadas na forma prevista no inciso II, deverão ser
compatíveis com o pleno exercício do cargo, emprego
ou função pública por ele exercida.
§ 4º O valor da remuneração a que se refere o
inciso III será decrescente, à razão de 20% (vinte por
cento) ao ano.
§ 5º Durante o período de afastamento previsto
no inciso III, o servidor ou empregado de órgão ou
entidade da administração pública direta e indireta,
bem como o ocupante de cargo de magistério
superior, deverá interromper toda atividade vinculada
ao cargo, emprego ou fruição pública que exerce,
exceto a de docência no estrito âmbito de sua
instituição pública de origem.
Art. 3º Não se aplica, ao servidor de órgão ou
entidade da administração pública direta e indireta, de
caráter científico ou tecnológico, ou ao ocupante de
cargo de magistério superior, a proibição contida no
inciso X do art. 117 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, desde que haja compatibilidade
de horário e o servidor não esteja sob o regime de
dedicação exclusiva.
Art. 4º Os órgãos e entidades da administração
pública direta e indireta, de caráter científico ou
tecnológico, especialmente as universidades
públicas, poderão celebrar convênios de prestação
de serviço ou contratos de pesquisa, explorar
patentes e licenças, bem como criar serviços voltados
para a industrialização ou comercialização de
produtos e serviços diretamente decorrentes de

DEZEMBRO 2000

ANAIS DO SENADO FEDERAL

atividade técnico-científica inovadora por eles
desenvolvida.
§ 1º Para assegurar o funcionamento dos
serviços ou o desenvolvimento das atividades
descritas no caput, poderão ser contratados, em
caso de manifesta necessidade, técnicos ou
especialistas não integrantes do quadro efetivo de
servidores, empregados ou pesquisadores daquelas
instituições, mediante contratos de trabalho de
duração determinada, respeitado o disposto no art.
37, inciso IX, da Constituição Federal.
§ 2º Para a consecução das atividades descritas
no caput, os órgãos e entidades da administração
pública direta e indireta, de caráter científico ou
tecnológico,
poderão
ceder
laboratórios,
equipamentos, instrumentos, materiais e demais
instalações, por prazo limitado e mediante
remuneração adequada.
§ 3º Decreto do Presidente da República fixará
as condições em que poderão ser cedidos os
laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais
e demais instalações das instituições públicas, as
modalidades de remuneração e avaliação das
atividades citadas, bem como os produtos e serviços
que, por relevante interesse nacional, estarão
excluídos de convênios, contratos ou licenças ou de
qualquer atividade industrial ou comercial.
Art. 5º À pessoa jurídica e à firma mercantil
individual que tenha por objeto a pesquisa e a
inovação tecnológica, com receita bruta anual de até
cinco vezes a receita bruta anual estipulada para as
microempresas e empresas de pequeno porte,
aplicam-se o disposto na Lei nº9.841, de 5 de outubro
de 1999 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte) e na Lei nº 9.317, de 5 de dezembro
de 1996 (SIMPLES), com as alterações posteriores,
pelo prazo de cinco anos contados do início de sua
existência legal.
Art. 6º Na elaboração do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias, o Poder Público dará atenção especial à
previsão de recursos para a assinatura dos principais
periódicos científicos, nacionais e estrangeiros, pelas
instituições públicas de ensino e pesquisa.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente projeto de lei tem por inspiração a
Loi nº 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et
la recherche, da República Francesa. Quando digo
inspiração é porque, obviamente, aqui não se
trasladam ipsis litteris os termos desse diploma
legal, nem se poderia fazê-lo, porquanto os institutos
jurídicos pertinentes ao tema, nossos e dos
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franceses, guardam certas semelhanças, mas, como
é curial, têm suas peculiaridades.
O importante é que tal lei traz certas inovações
e avanços que podem até chocar os setores mais
conservadores da comunidade científica nacional,
mas que, em verdade, são idéias que podem e devem
fazer parte do ordenamento jurídico pátrio, com vistas
a tornar realidade nossos anseios de progresso
econômico e social, que só a pesquisa e a inovação
tecnológica podem proporcionar, de modo efetivo e
sustentável.
Com efeito, a liderança que os países
desenvolvidos mantêm no cenário internacional não
ocorre por mero acaso. Desde os tempos da
Revolução Industrial, as nações que se empenharam
em pesquisar e desenvolver novos métodos
operacionais na indústria e novos equipamentos
nunca se descuidaram desse importante setor da
vida econômica que é a inovação tecnológica, e por
isso continuam a lograr a manutenção de altos
padrões de nível de vida de seus povos. Exemplos
marcantes são os países que saíram arrasados da
Segunda Guerra Mundial, o Japão e a Alemanha,
hoje líderes em determinados setores industriais,
graças a uma política consciente e determinada de
investimentos em ciência e tecnologia. Pesquisa
recente realizada pela Unesco comprova a existência
de forte correlação entre desenvolvimento econômico
e social e investimentos em ciência e tecnologia: o
bloco de países ricos, constituído por Estados
Unidos, Japão, Europa e Austrália, investe acima de
1,8% de seu Produto Interno Bruto em C&T e
apresenta renda per capita acima de 20 mil dólares,
enquanto a renda per capita do bloco de países
pobres da América Latina, cujos investimentos em
C&T não passam de 0,7% do PIB, se situa em tomo
de 5 mil dólares.
Os países ricos valorizam a ciência e a
tecnologia. Além de investirem de forma continuada e
adotarem modelos de gestão que propiciam a
geração de condições de trabalho, esforçam-se em
criar uma consciência pública de que essa área é tão
estratégica quanto, por exemplo, saúde e educação.
Como corolário dessa conscientização, o setor
privado, representado pelos empreendedores e suas
organizações, forma sólida parceria com o setor
público e participa fortemente no esforço nacional em
prol do desenvolvimento científico e tecnológico.
Mas talvez o fator predominante, mais
diretamente responsável pela liderança histórica que
os países ricos vêm mantendo no cenário
internacional, é a contínua atualização e
aprimoramento que eles vêm promovendo no
arcabouço legal para a área de C&T, redefinindo
modelos de gestão que levam as instituições de
ciência e tecnologia a trabalharem voltadas para as
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demandas da sociedade e do mercado, tornado cada
vez mais ágeis e flexíveis suas máquinas de fazer
pesquisa e, dessa forma, garantindo a permanente
competitividade de seus setores produtivos.
Assim fizeram os Estados Unidos, a Inglaterra e
a Alemanha, e, mais recentemente, a França,
ajustando suas legislações.
Nossa tradição jurídica tem como paradigma a
legislação européia continental. Assim, nada mais
natural que nos inspiremos nas medidas adotadas
pela recente lei da República Francesa – Loi nº 99-58
7 du 12 juillet 1999 sur l‘innovation et la recherche
– para propormos o que consideramos uma pequena
revolução nas bases legais que têm regido as
atividades de desenvolvimento científico e
tecnológico em nosso País, base esta que
consideramos estar defasada quando confrontada
com os desafios que a emergente sociedade do
conhecimento coloca a todos os povos deste planeta.
O art. 2º, em seu inciso I, prevê, de modo claro e
direto, a possibilidade de se conceder aos
professores e pesquisadores de nossas instituições
públicas de pesquisa, participação pecuniária no
resultado de seus trabalhos de pesquisa e inovação
tecnológica, como incentivo a um maior empenho no
processo criativo. Na verdade, isto não constitui
novidade, haja vista, por exemplo, as disposições
constitucionais prevendo a participação dos
empregados nos lucros da atividade empreendedora,
ou o estipulado no art. 21 da Lei nº8.906, de 4 de julho
de 1994 (Estatuto da OAB), estabelecendo que os
advogados empregados públicos tenham direito aos
honorários da sucumbência, ou ainda o disposto na
Portaria nº88, de 23 de abril de 1998, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, em que o Ministro de Estado
institui prêmio de incentivo à criação intelectual para
servidores de órgãos e entidades vinculados àquele
Ministério.
O art. 2º prevê, ainda, em seu inciso II, que
aqueles professores e pesquisadores possam
colaborar com outras entidades nacionais dedicadas
à pesquisa e inovação tecnológica, sem perder seus
vínculos com a instituição pública a que pertencem,
por prazo determinado e para desenvolver projeto
considerado de alta relevância para o País pelo
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia.
Busca-se, mediante esse dispositivo, propiciar ao
Poder Público, em circunstâncias especiais, a
possibilidade de arregimentar esforços no
desenvolvimento de atividades científicas ou
tecnológicas relevantes.
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O estatuído no inciso III do art. 2º quer
amparar aqueles pesquisadores que desejam
lançar-se ao mundo empreendedor, para a
comercialização de produtos ou a prestação de
serviços novos, frutos de sua inventividade e
criatividade, mas que não dispõem de suficientes
recursos para enfrentar os primeiros anos da novel
atividade. Por isso prevê-se a manutenção, sob
condições a serem detalhadas em decreto, de parte
da remuneração original do cargo, emprego ou
função que ocupa em instituição pública de
pesquisa, determinando-se, entretanto, no § 3º, que
dita atividade empreendedora não poderá ser
incompatível com o cargo, emprego ou função
pública e, no § 4º, que as parcelas da remuneração
original deverão ser decrescentes ao longo do
período de afastamento. Trata-se de uma espécie de
Programa de Desligamento Voluntário, porém não
destinado à perda de cérebros do serviço público,
mas como emulação ao desenvolvimento científico
e tecnológico e, conseqüentemente, à melhoria da
qualidade de vida do povo brasileiro.
O disposto no art. 3º tem por objetivo estimular
pessoas criativas a iniciarem seus próprios negócios
para a exploração de atividades relacionadas com a
pesquisa e a inovação tecnológica, acabando-se
com a hipocrisia ou o artifício de o servidor abrir sua
empresa por meio de interpostas pessoas,
geralmente cônjuge, parentes ou “laranjas”. Essa
possibilidade legal tem a grande vantagem de se
estabelecerem certas restrições, como, por
exemplo, a necessidade de haver compatibilidade
de horários e de se respeitar o regime de dedicação
exclusiva.
O art. 4º é da maior significação para o
progresso da pesquisa científica e tecnológica. Não
se pode pretender maiores avanços nesse setor se
as universidades brasileiras e demais instituições de
pesquisa ficarem na dependência apenas dos
parcos recursos orçamentários, que, de ano para
ano, decrescem de valor. Ora, podendo elas dispor
de outras fontes de recursos, por certo poderão
sempre melhorar os seus laboratórios e outros
equipamentos necessários ao mister, como também
aperfeiçoar os seus recursos humanos.
Ademais, diga-se a bem da verdade, essa
prática já vem funcionando, mas de maneira
precária, na base do conhecido “jeitinho” brasileiro,
como demonstram, por exemplo, as “fundações”
criadas para tal em várias universidades, de que são
exemplos a FIP – Fundação Instituto de Pesquisas
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Econômicas da Universidade de São Paulo, e a
FINATEC, da Universidade de Brasília. A regra
normativa que ora se intenta será o suporte legal
desse importante instrumento de crescimento e de
desenvolvimento dessas entidades.
Por sua vez, o preceituado no § 2º deste
dispositivo nada mais é do que um instrumento jurídico
de
uma
das
formas
de
integração
universidade-empresa.
O preceito normativo do art. 5º tem os mesmos
propósitos idealizados para a micro e pequena
empresa que tenha por objeto a pesquisa e a
inovação, ou seja, facilitar a sua constituição e
funcionamento, de modo a assegurar o fortalecimento
de sua participação no processo de desenvolvimento
econômico e social.
A regra do art. 6º foi escrita com base no
trabalho intitulado Verbas para a educação e
pesquisa, de autoria da professora de pós-graduação
da USP, ROSELI FISCHEMANN, publicado no
Correio Braziliense de 21-8-2000, onde se lê: “Uma
das formas indispensáveis de atualização é o acesso
aos principais periódicos científicos. A assinatura
de periódicos é um dos itens orçamentários mais
relevantes em instituições acadêmicas, sem o que
se corre o risco de reinventar a roda, por assim
dizer, ou de se ficar falando sozinho, sem
conhecimento das tendências e descobertas
mundiais. Dados do sistema de bibliotecas da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, para citar
um exemplo a que foi possível o acesso, indicam
que de 1995 a 1998 a dotação orçamentária para
aquisição de periódicos correspondeu a US$2,5
milhões, passado a US$1,3 milhão em 1999, a
US$750 mil em 2000 e previsão de US$320 milhões
para 2001. Essa tendência decrescente de valores
destinados à fonte básica de pesquisa demonstra
equívoco grave, que pode levar a perdas
irreversíveis na formação de pessoal e no
desenvolvimento da investigação científica”.
Por fim, não é demais citar texto de trabalho do
professor da USP e membro da Academia Brasileira
de Ciência, Dr. ANTONIO CARLOS M. DE
CAMARGO, sob o título O Butantan, as serpentes e a
indústria: “Poucos sabem que foi a partir das
pesquisas feitas em laboratórios brasileiros, com o
veneno da jararaca, que a indústria farmacêutica
multinacional desenvolveu o captopril, o remédio
mais usado para tratar a hipertensão arterial. As
pesquisas que levaram ao desenvolvimento desse
remédio por multinacionais farmacêuticas geram um
faturamento de cerca de US$10 bilhões por ano.

420

Essa quantia é de três a quatro vezes superior à
que nosso Presidente quer investir no combate à
pobreza no Brasil, ou cem vezes àquela que
gastamos na fabricação de vacinas para todo o País.
O veneno da jararaca e o talento de nossos cientistas,
lamentavelmente, não nos deram o direito a usufruir
de parcelas do faturamento dessas indústrias".
Eis, Senhoras e Senhores Congressistas, os
fatos e fundamentos que justificam esta iniciativa em
prol do desenvolvimento econômico e social do nosso
País, que, esperamos, merecerá não só o
indispensável apoio, como também e especialmente
os aperfeiçoamentos julgados necessários à sua
transformação em instrumento normativo apto a
integrar nosso ordenamento jurídico.
Sala das Sessões, 30 de novembro de 2000. –
Senador Roberto Freire.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998
“..................................................................................
Art. 37. (*) A administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e, também,
ao seguinte:
....................................................................................
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;
.................................................................................."
Emenda Constitucional nº 19, de 1998.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998
“..................................................................................
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o
desenvolvimento científico, a pesquisa e a
capacitação tecnológicas.
§ 1º A pesquisa científica básica receberá
tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o
bem público e o progresso das ciências.
§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á
preponderantemente para a solução dos problemas
brasileiros e para o desenvolvimento do sistema
produtivo nacional e regional.
§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos
humanos nas áreas de ciência, pesquisa e
tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem
meios e condições especiais de trabalho.
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§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que
invistam em pesquisa, criação de tecnologia
adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de
seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de
remuneração que assegurem ao empregado,
desvinculada do salário, participação nos ganhos
econômicos resultantes da produtividade de seu
trabalho.
§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito
Federal vincular parcela de sua receita orçamentária
a entidades públicas de fomento ao ensino e à
pesquisa científica e tecnológica.
Art.
219. O mercado interno integra o
patrimônio nacional e será incentivado de modo a
viabilizar
o
desenvolvimento
cultural
e
socioeconômico, o bem-estar da população e a
autonomia tecnológica do País, nos termos de lei
federal.
.................................................................................."
LEI Nº 8.112, DE 11-12-1990
“..................................................................................
Art. 117. Ao servidor é proibido:
....................................................................................
X – participar de gerência ou administração de
empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o
comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou
comanditário;
.................................................................................."
LEI Nº 9.317, DE 5-12-1996 (SIMPLES)
Dispõe sobre o regime tributário
das microempresas e das empresas de
pequeno porte, institui o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES,
e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 9.841, DE 5-10-1999
Institui o Estatuto da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte,
dispondo sobre o tratamento jurídico
diferenciado, simplificado e favorecido
previsto nos arts. 170 e 179 da
Constituição Federal.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
projeto lido será publicado e remetido à Comissão
competente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Passa-se à

Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 1, de 1999 (nº
1.064/91, na Casa de origem), que
regulamenta o § 4º do art. 199 da
Constituição Federal, relativo à coleta,
processamento, estocagem, distribuição e
aplicação do sangue, seus componentes e
derivados, estabelece o ordenamento
institucional indispensável à execução
adequada dessas atividades, e dá outras
providências, tendo
Pareceres da Comissão de Assuntos
Sociais, sob nºs
– 48, de 1999, Relator: Senador José
Alves, favorável, com as Emendas nºs 1 e
2-CAS, que apresenta; e
– 1.075, de 2000 (em reexame, nos
termos do Requerimento nº 130, de 1999),
Relator: Senador Geraldo Althoff, favorável.
Discussão, em conjunto, do projeto e das
emendas, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.
Votação do projeto, sem prejuízo das emendas.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação em globo das Emendas nºs 1 e 2, da
Comissão de Assuntos Sociais.
As Sr as e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a
redação final da Emendas do Senado.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 1999
(Nº 1.064/91, na Casa de origem)
Regulamenta o § 4º do art. 199 da
Constituição Federal, relativo à coleta,
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processamento, estocagem, distribuição
e
aplicação
do
sangue,
seus
componentes e derivados, estabelece o
ordenamento institucional indispensável
à execução adequada dessas atividades,
e dá outras providências
O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a captação,
proteção ao doador e ao receptor, coleta,
processamento, estocagem, distribuição e transfusão
do sangue, de seus componentes e derivados,
vedada a compra, venda ou qualquer outro tipo de
comercialização do sangue, componentes e
hemoderivados, em todo o território nacional, seja por
pessoas físicas ou jurídicas, em caráter eventual ou
permanente, que estejam em desacordo com o
ordenamento institucional estabelecido nesta lei.
Art. 2º Para efeitos desta lei, entende–se por
sangue, componentes e hemoderivados os produtos
e subprodutos originados de sangue humano venoso,
placentário ou de cordão umbilical, indicados para
diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças,
assim definidos:
I – sangue: a quantidade total de tecido obtido
na doação;
II – componentes: os produtos oriundos do
sangue total ou do plasma, obtidos por meio de
processamento físico;
III – hemoderivados: os produtos oriundos do
sangue total ou do plasma, obtidos por meio de
processamento físico-químico ou biotecnológico.
Parágrafo único. Não se considera como
comercialização a cobrança de valores referentes a
insumos,
materiais,
exames
sorológicos,
imunoematológicos e demais exames laboratoriais
definidos pela legislação competente, realizados para
a seleção do sangue, componentes ou derivados,
bem como honorários por serviços médicos
prestados na assistência aos pacientes e aos
doadores.
Art. 3º São atividades hemoterápicas, para os
fins desta lei, todo conjunto de ações referentes ao
exercício das especialidades previstas em Normas
Técnicas ou regulamentos do Ministério da Saúde,
além da proteção especifica ao doador, ao receptor e
aos profissionais envolvidos, compreedendo:
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I – captação, triagem clínica, laboratorial,
sorológica, imunoematológica e demais exames
laboratoriais do doador e do receptor, coleta,
identificação,
processamento,
estocagem,
distribuição, orientação e transfusão de sangue,
componentes e hemoderivados com finalidade
terapêutica ou de pesquisa;
II – orientação, supervisão e indicação da
transfusão do sangue, seus componentes e
hemoderivados;
III – procedimentos hemoterápicos especiais,
como aféreses, transfusões autólogas, de
substituição e intra-uterina, criobiologia e outros que
advenham de desenvolvimento científico e
tecnológico, desde que validados pelas Normas
Técnicas ou regulamentos do Ministério da Saúde;
IV – controle e garantia de qualidade dos
procedimentos,
equipamentos
reagentes
e
correlatos;
V – prevenção, diagnóstico e atendimento
imediato das reações transfusionais e adversas;
VI – prevenção, triagem, diagnóstico e
aconselhamento das doenças hemotransmissíveis;
VII – proteção e orientação do doador inapto e
seu encaminhamento às unidades que promovam
sua reabilitação ou promovam o suporte clínico,
terapêutico e laboratorial necessário ao seu
bem-estar físico e emocional.
§ 1º A hemoterapia é uma especialidade
médica, estruturada e subsidiária de diversas ações
médico-sanitárias corretivas e preventivas de agravo
ao bem-estar individual e coletivo, integrando,
indissoluvelmente, o processo de assistência à
saúde.
§ 2º Os órgãos e entidades que executam ou
venham a executar atividades hemoterápicas estão
sujeitos, obrigatoriamente, a autorização anual
concedida, em cada nível de governo, pelo Órgão de
Vigilância Sanitária, obedecidas as normas
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
Art. 4º Integram o conjunto referido no caput do
art. 2º desta lei os reagentes e insumos para
diagnóstico que são produtos e subprodutos de uso
laboratorial oriundos do sangue total e de outras
fontes.
Art. 5º O Ministério da Saúde, por intermédio do
órgão definido no regulamento, elaborará as Normas
Técnicas e demais atos regulamentares que
disciplinarão as atividades hemoterápicas conforme
disposições desta lei.
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Art. 6º Todos os materiais e substâncias ou
correlatos que entrem diretamente em contato com o
sangue coletado para fins transfusionais, bem como
os reagentes e insumos para laboratório utilizados
para o cumprimento das Normas Técnicas devem ser
registrados ou autorizados pelo Órfão de Vigilância
Sanitária competente do Ministério da Saúde.
Art. 7º As atividades hemoterápicas devem
estar sob responsabilidade de um médico
hemoterapeuta ou hematologista, admitindo–se,
entretanto, nos locais onde não haja esses
especialistas sua substituição por outro médico
devidamente treinado para bem desempenhar suas
responsabilidades em hemocentros ou outros
estabelecimentos devidamente credenciados pelo
Ministério da Saúde.
TITULO II
Da Politica Nacional de Sangue,
Componentes e Hemoderivados
CAPITULO I
Do Ordenamento Institucional
Art. 8º A Politica Nacional de Sangue,
Componentes e Hemoderivados terá por finalidade
garantir a aut–osuficiência do País nesse setor e
harmonizar as ações do poder público em todos os
níveis de governo, e será implementada no âmbito do
Sistema Único de Saúde, pelo Sistema Nacional de
Sangue, Componentes e Derivados – SINASAN,
composto por:
I – organismos operacionais de captação e
obtenção de doação, coleta, processamento, controle
e garantia de qualidade, estocagem, distribuição e
transfusão de sangue, seus componentes e
hemoderivados;
II – centros de produção de hemoderivados e de
quaisquer produtos industrializados a partir do
sangue venoso e placentário ou outros obtidos por
novas tecnologias, indicados para o diagnóstico,
prevenção e tratamento de doenças.
§ 1º O Ministério da Saúde editará planos e
programas quadrienais voltados para a Política
Nacional
de
Sangue,
Componentes
e
Hemoderivados, como parte integrante e especifica
do Plano Plurianual da União.
§ 2º Para atingir essas finalidades, o Ministério
da Saúde promoverá as medidas indispensáveis ao
desenvolvimento institucional e à capacitação
gerencial e técnica da rede de unidades que integram
o SINASAN.
Art. 9º São órgãos de apoio do SINASAN:
I – órgãos de vigilância sanitária e
epidemiológica, que visem ao controle da qualidade
do sangue, componentes e hemoderivados e de todo
insumo indispensável para ações de hemoterapia;
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II – laboratórios de referência para controle e
garantia de qualidade do sangue, componentes e
hemoderivados, bem como de insumos básicos
utilizados nos processos hemoterápicos, e
confirmação de doadores e amostras reativas, e dos
reativos e insumos diagnósticos utilizados para a
proteção das atividades hemoterápicas;
III – outros órgãos e entidades que envolvam
ações pertinentes à mencionada política.
Art. 10 A Política Nacional de Sangue,
Componentes e Hemoderivados observará os
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
Parágrafo único. Os serviços privados, com ou
sem fins lucrativos, assim como os serviços públicos,
em qualquer nível de governo, que desenvolvam
atividades
hemoterápicas,
subordinam–se
tecnicamente às normas emanadas dos poderes
competentes.
Art. 11. A Política Nacional de Sangue,
Componentes e Hemoderivados será desenvolvida
por meio da rede nacional de Serviços de
Hemoterapia, públicos e/ou privados, com ou sem
fins lucrativos, de forma hierárquica e integrada, de
acordo com regulamento emanado do Ministério da
Saúde.
§ 1º os serviços integrantes da rede nacional,
vinculados ou não á União, Estados, Municípios e
Distrito Federal, reger–se–ão segundo os respectivos
regulamentos e normas técnicas pertinentes,
observadas as disposições desta lei.
§ 2º Os serviços integrantes da rede nacional,
serão
de
abrangência
nacional,
regional,
interestadual, estadual, municipal ou local, conforme
seu âmbito de atuação.
Art. 12. O Ministério da Saúde promoverá as
medidas
indispensáveis
ao
desenvolvimento
institucional,
modernização
administrativa,
capacitação gerencial e consolidação física,
tecnológica, econômica e financeira da rede pública
de unidades que integram o Sinasan.
Art. 13. Cada unidade federativa implantará,
obrigatoriamente, no prazo de cento e oitenta dias,
contados da publicação do regulamento desta lei, o
Sistema Estadual de Sangue, Componentes e
Derivados, obedecidos os princípios e diretrizes
desta lei.
CAPÍTULO II
Dos Princípios e Diretrizes
Art. 14. A Política Nacional de Sangue,
Componentes e Hemoderivados rege-se pelos
seguintes princípios e diretrizes:
I – universalização do atendimento à população;
II – utilização exclusiva da doação voluntária,
não remunerada, do sangue, cabendo ao poder
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público estimulá-la como ato relevante da
solidariedade humana e compromisso social;
III – proibição de remuneração ao doador pela
doação de sangue;
IV – proibição da comercialização da coleta,
processamento, estocagem, distribuição e transfusão
do sangue, componentes e hemoderivados;
V – permissão de remuneração dos custos dos
insumos, reagentes, materiais descartáveis e da
mão-de-obra especializada, inclusive honorários
médicos, na forma do regulamento desta lei e das
Normas Técnicas do Ministério da Saúde;
VI – proteção da saúde do doador e do receptor
mediante informação ao candidato a doação sobre os
procedimentos a que será submetido, os cuidados
que deverá tomar e as possíveis reações adversas
decorrentes da doação, bem como qualquer
anomalia importante identificada quando dos testes
laboratoriais, garantindo-lhe o sigilo dos resultados;
VII – obrigatoriedade de responsabilidade,
supervisão e assistência médica na triagem de
doadores, que avaliará seu estado de saúde, na
coleta de sangue e durante o ato transfusional, assim
como no pré e pós-transfusional imediatos;
VIII – direito a informação sobre a origem e
procedência
do
sangue,
componentes
e
hemoderivados, bem como sobre o serviço de
hemoterapia responsável pela origem destes;
IX – participação de entidades civis brasileiras
no processo de fiscalização, vigilância e controle das
ações desenvolvidas no âmbito dos Sistemas
Nacional e Estaduais de Sangue, Componentes e
Hemoderivados;
X – obrigatoriedade para que todos os materiais
ou substâncias que entram em contato com o sangue
coletado, com finalidade transfusional, bem como
seus componentes e derivados, sejam estéreis,
apirogênicos e descartáveis;
XI – segurança na estocagem e transporte do
sangue, componentes e hemoderivados, na forma
das Nomas Técnicas editadas pelo SINASAN; e
XII
–
obrigatoriedade
de
testagem
individualizada de cada amostra ou unidade de
sangue coletado, sendo proibida a testagem de
amostras ou unidades de sangue em conjunto, a
menos que novos avanços tecnológicos a justifique,
ficando a sua execução subordinada à portaria
específica do Ministério da Saúde, proposta pelo
SINASAN.
§ 1º É vedada a doação ou exportação de
sangue, componentes e hemoderivados, exceto em
casos de solidariedade internacional ou quando
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houver excedentes nas necessidades nacionais em
produtos acabados, ou por indicação médica com
finalidade de elucidação diagnóstica, ou ainda nos
acordos autorizados pelo órgão gestor do SINASAN
para processamento ou obtenção de derivados por
meio de alta tecnologia, não acessível ou disponível
no País.
§ 2º Periodicamente, os serviços integrantes ou
vinculados ao SINASAN deverão transferir para os
Centros
de
Produção
de
Hemoterápicos
governamentais as quantidades excedentes de
plasma.
§ 3º Caso haja excedente de matéria-prima que
sugere a capacidade de absorção dos centros
governamentais, este poderá ser encaminhado a outros
centros, resguardado o caráter da não-comercialização.
CAPÍTULO III
Do Campo de Atuação
Art. 15. A Política Nacional de Sangue,
Componentes e Hemoderivados objetivará, entre
outras coisas:
I – incentivo às campanhas educativas de
estímulo à doação regular de sangue;
II – recrutamento, triagem clínica e laboratorial
do doador, coleta, fracionamento, processamento,
estocagem, distribuição, provas imunoematológicas,
utilização e descarte de sangue, componentes e
hemoderivados;
III – verificação e aplicação permanente de
métodos e ações de controle de qualidade do sangue,
componentes e hemoderivados;
IV – instituição de mecanismos de controle do
descarte de todo o material utilizado na atividade
hemoterápica, para que se evite a contaminação
ambiental, devendo todos os materiais e substâncias
que entrem em contato com o sangue coletado, seus
componentes e hemoderivados, ser esterilizados ou
incinerados após seu uso;
V – fiscalização da utilização ou estocagem do
sangue, componentes e hemoderivados em todas as
instituições públicas ou privadas que exerçam
atividade hemoterápica;
VI – implementação, acompanhamento e
verificação da observância das normas relativas à
manutenção de equipamentos e instalações físicas
dos órgãos que integram a Rede Nacional dos
Serviços de Hemoterapia;
VII – orientação e apoio aos casos de reações
transfusionais e doenças pós-transfusionais do
sangue, seus componentes e hemoderivados;
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VIII
–
participação
na
formação
e
aperfeiçoamento de recursos humanos em
Hemoterapia e Hematologia;
IX – ensino, pesquisa e desenvolvimento
tecnológico em Hemoterapia e Hematologia;
X – a implementação de sistemas
informatizados com vistas a formação e estruturação
de banco de dados e disseminação de informações
tecnológicas, operacionais e epidemiológicas;
XI – produção de derivados industrializados de
plasma e reagentes, para uso laboratorial em
Hemoterapia e em Hematologia e autorização para
aquisição de anti-soros ou outros produtos derivados
do sangue, essenciais para a pesquisa e diagnóstico.
CAPÍTULO IV
Da Direção e Gestão
Art. 16. A Política Nacional de Sangue,
Componentes e Hemoderivados, cuja execução
estará a cargo do SINASAN, será dirigida, em nível
nacional, por órgão específico do Ministério da
Saúde, que atuará observando os seguintes
postulados:
I – coordenar as ações do SINASAN;
II – fixar e atualizar normas gerais relativas ao
sangue, componentes e hemoderivados para a sua
obtenção, controle, processamento e utilização,
assim como aos insumos e equipamentos
necessários à atividade hemoterápica;
III – propor, em integração com a vigilância
sanitária, normas gerais para o funcionamento dos
órgãos que integram o sistema, obedecidas as
Normas Técnicas;
IV – integrar-se com os órgãos de vigilância
sanitária e epidemiológica e laboratórios oficiais, para
assegurar a qualidade do sangue, componentes e
hemoderivados e dos respectivos insumos básicos;
V – propor às esferas do poder público os
instrumentos legais que se fizerem necessários ao
funcionamento do SINASAN;
VI – organizar e manter atualizado cadastro
nacional de órgãos que compõem o SINASAN;
VII – propor aos órgãos competentes da área de
educação para critérios para a formação de recursos
humanos especializados necessários à realização de
atividades hemoterápicas e à obtenção, controle,
processamento, estocagem, distribuição, transfusão
e
descarte
de
sangue,
componentes
e
hemoderivados, inclusive a implementação da
disciplina de Hemoterapia nos cursos de graduação
médica;
VIII – estabelecer critérios e conceder
autorização para importação e exportação de
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sangue, componentes e hemoderivados, observado
o disposto no § 1º do art. 14 e no parágrafo único do
art. 22 desta lei;
IX – estimular a pesquisa científica e
tecnológica relacionada com sangue, seus
componentes e hemoderivados, de reagentes e
insumos para diagnóstico, assim como nas áreas de
hemoterapia e hematologia;
X – fixar requisitos para a caracterização de
competência dos órgãos que compõem o SINASAN,
de acordo com seu ordenamento institucional
estabelecido no art. 15 desta lei;
XI – estabelecer critérios de articulação do
SINASAN com órgãos e entidades nacionais
estrangeiras de cooperação técnico-científica;
XII – avaliar a necessidade nacional de sangue
humano, seus componentes e hemoderivados de uso
terapêutico, bem como produtos de uso laboratorial e
propor investimentos para a sua obtenção e
produção;
XIII – estabelecer mecanismos que garantam
reserva de sangue, componentes e hemoderivados e
sua mobilização em caso de calamidade pública;
XIV – incentivar e colaborar com a
regulamentação da atividade industrial e sua
operacionalização para produção de equipamentos e
insumos indispensáveis à atividade hemoterápica, e
inclusive com os Centros de Produção de
Hemoderivados;
XV – estabelecer prioridades, analisar projetos
e planos operativos dos órgãos que compõem a Rede
Nacional de Serviços de Hemoterapia e acompanhar
sua execução;
XVI – avaliar e acompanhar o desempenho
técnico das atividades dos Sistemas Estaduais de
Sangue, Componentes e Hemoderivados;
XVII – auxiliar na elaboração de verbetes da
Farmacopéia Brasileira, relativos aos hemoterápicos
e reagentes utilizados em Hemoterapia e
Hematologia;
XVIII – propor normas gerais sobre higiene e
segurança do trabalho nas atividades hemoterápicas,
assim como sobre o descarte de produtos e rejeitos
oriundos das atividades hemoterápicas.
Art. 17. Os Estados, Distrito Federal e
Municípios, por meio de suas Secretarias de Saúde
ou equivalentes, coordenarão a execução das ações
correspondentes do SINASAN no seu âmbito de
atuação, em articulação com o Ministério da Saúde.
Art. 18. O Conselho Nacional de Saúde atuará
na definição da política do SINASAN e acompanhará
o cumprimento das disposições constantes desta lei.
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CAPÍTULO V
Do Financiamento
Art. 19. Caberá ao Poder Executivo garantir os
recursos orçamentários para a consecução dos
objetivos desta lei.
TÍTULO III
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 20. O SINASAN promoverá a estruturação
da Rede Nacional de Serviços de Hemoterapia e
Laboratórios de Referência Estadual e/ou Municipal
para controle de qualidade, a fim de garantir a
auto-suficiência nacional em sangue, componentes e
hemoderivados.
Parágrafo único. A implantação do SINASAN
será acompanhada pelo Conselho Nacional de Saúde.
Art. 21. Os Centros de Produção de Derivados
do Plasma, públicos e privados, informarão aos
órgãos de vigilância sanitária a origem e quantidade
de matéria-prima, que deverá ser testada
obrigatoriamente, bem como a expedição de
produtos acabados ou semi-acabados.
Parágrafo único. O SINASAN coordenará,
controlará e fiscalizará a utilização de hemoderivados
importados ou produzidos no País, estabelecendo
regras que atendam os interesses e as necessidades
nacionais, bem como a defesa da produção brasileira.
Art. 22. A distribuição e/ou produção de
derivados de sangue produzidos no País ou
importados será objeto de regulamentação por parte
do Ministério da Saúde.
Art. 23. A aférese não terapêutica para fins de
obtenção de hemoderivados é atividade exclusiva do
setor público, regulada por norma específica.
Art. 24. O processamento do sangue,
componentes e hemoderivados, bem como o controle
sorológico e imunoematológico, poderá ser da
responsabilidade de profissional farmacêutico,
médico hemoterapeuta, biomédico ou de profissional
da área de saúde com nível universitário, com
habilitação em processos produtivos e de garantia e
certificação de qualidade em saúde.
Art. 25. O Poder Executivo encaminhará ao
Congresso Nacional, no prazo de cento e oitenta dias,
a contar da data de publicação desta lei, projeto de lei
disciplinando as sanções penais, cíveis e
administrativas decorrentes do descumprimento das
normas contidas nesta lei.
Art. 26. O Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Saúde, regulamentará no prazo de
cento e oitenta dias, contados a partir da

426

promulgação desta lei, mediante Decreto, a
organização e funcionamento do SINASAN, ficando
autorizado a editar os demais atos que se fizerem
necessários
para
disciplinar
as
atividades
hemoterápicas e a plena execução desta lei.
Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
EMENDA Nº 1-CAS
Acresça-se ao art. 2º do Projeto de Lei da
Câmara nº 1, de 1999, o seguinte § 2º,
renumerando-se o anterior parágrafo único:
“Art. 2º ..................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º A vedação de compra, venda e
outros tipos de comercialização a que se
refere o art. 1º não se aplicam aos produtos
hemoderivados sujeitos ao regime de
vigilância sanitária instituído pela Lei nº
6.360, de 23 de setembro de 1976, e
registrados como medicamentos no órgão de
vigilância sanitária competente do Ministério
da Saúde."
EMENDA Nº 2-CAS
Acresça-se ao Projeto de Lei da Câmara nº 1,
de 1999, o seguinte:
“Art. 28. Revoga-se a Lei nº 4.701, de
28 de junho de 1965.”
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 168, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 168, de 2000 (nº
327/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga a permissão à MR
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão
sonora
em
freqüência
modulada na cidade de Vitória do Mearim,
Estado do Maranhão, tendo
Parecer favorável, sob nº 1143, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Edison Lobão, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
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As Sr e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com abstenção do PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação
final.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final da matéria que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Eduardo
Suplicy.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.171, DE 2000
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 168, de 2000 (nº 327, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 168, de 2000 (nº
327, de 1999, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à MR.
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão.
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de novembro
de 2000. – Carlos Patrocínio, Presidente – Eduardo
Suplicy, Relator – Jonas Pinheiro – Nabor Júnior.
ANEXO AO PARECER Nº 1.171, DE 2000
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 168, de 2000 (nº 327, de
1999, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu,
Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 2000

Aprova o ato que outorga permissão
a “MR. Radiodifusão Ltda.” para explorar
serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na localidade de
Vitória do Mearim, Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 272, de 4 de dezembro de 1998, que
outorga permissão a “MR. Radiodifusão Ltda.” para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na localidade de Vitória do Mearim, Estado
do Maranhão.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final da Emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 1999, que, nos
termos do art. 320 do Regimento Interno, se não
houver rejeição do Plenário, será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.172, DE 2000
(Da Comissão Diretora)
Redação final das Emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 1,
de 1999 (nº 1.064, de 1991, na Casa de
origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 1, de 1999 (nº 1.064, de 1991, na Casa de
origem), que regulamenta o § 4º do art. 199 da
Constituição
Federal,
relativo
à
coleta,
processamento, estocagem, distribuição e aplicação
do sangue, seus componentes e derivados,
estabelece o ordenamento institucional indispensável
à execução adequada dessas atividades, e dá outras
providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de
novembro de 2000. – Carlos Patrocínio,
Presidente – Eduardo Suplicy, Relator – Jonas
Pinheiro – Nabor Júnior.
ANEXO AO PARECER Nº 1.172, DE 2000
Redação final das Emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 1,
de 1999 (nº 1.064, de 1991, na Casa de
origem).
Regula o § 4º do art. 199 da
Constituição Federal, relativo à coleta,
processamento, estocagem, distribuição e
aplicação do sangue, seus componentes e
derivados, estabelece o ordenamento
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institucional indispensável à execução
adequada dessas atividades, e dá outras
providências.
EMENDA Nº 1
(Corresponde à Emenda nº 1 – CAS)
Acrescente-se ao art. 2º o seguinte § 2º,
numerando-se o parágrafo único como § 1º:
“Art. 2º ..................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º A vedação de compra, venda e
outros tipos de comercialização a que se
refere o art. 1º não se aplica aos produtos
hemoderivados sujeitos ao regime de
vigilância sanitária instituído pela Lei nº
6.360, de 23 de setembro de 1976, e
registrados como medicamentos no órgão
de vigilância sanitária competente do
Ministério da Saúde."
EMENDA Nº 2
(Corresponde à Emenda nº 2 – CAS)
Acrescente-se o seguinte art. 28:
“Art. 28. Revoga-se a Lei nº 4.701, de
28 de junho de 1965.”
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO Nº 599, DE 2000
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 1999 (nº 1.064/91,
na Casa de origem), que “regulamenta o § 4º do art.
199 da Constituição Federal, relativo à coleta,
processamento, estocagem, distribuição e aplicação
do sangue, seus componentes e derivados,
estabelece o ordenamento institucional indispensável
à execução adequada dessas atividades, e dá outras
providências”.
Sala das Sessões, 30 de novembro de 2000. –
Carlos Patrocínio.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n.º
598, de 2000, de urgência, lido no Expediente, para o
Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2000.
Em votação o requerimento.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que ele
se refere figurará na Ordem do Dia da segunda
sessão deliberativa ordinária subseqüente, nos
termos do art. 345, inciso II, do Regimento Interno, ou
seja, na próxima quarta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 600, DE 2000
Solicita informações ao Sr. Ministro
de Minas e Energia sobre a liberação de
recursos para financiar obras de
eletrificação rural em Pernambuco, por
meio da concessionária privada de
energia elétrica estadual, sucessora da
Celpe – o consórcio Guaraniana.
Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 2º, da
Constituição Federal e nos artigos 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, solicito a V.
Exª seja encaminhado ao Senhor Ministro de Minas e
Energia, Rodolpho Tourinho, pedido de informações
sobre liberação de recursos provenientes da Reserva
Global de Reversão da Eletrobrás (RGR) e
vinculados ao financiamento da expansão da
eletrificação rural em Pernambuco, por meio da
empresa concessionária de energia elétrica no
estado, sucessora da Celpe: a Guaraniana,
controlada pelo grupo espanhol Iberola.
Tais recursos, destinados ao Programa
denominado “Luz no Campo”, conforme o Ministro
Rodolpho Tourinho, tem divulgado amplamente na
imprensa, seriam suficientes para universalizar a
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oferta de energia elétrica à zona rural pernambucana
até o fim do atual Governo Federal (2002) e seu
desembolso viria ocorrendo, segundo ele, desde o
início do presente ano.
Como, na prática, a eletrificação rural em
Pernambuco tem conhecido nos últimos tempos um
visível processo de estagnação, desde a privatização
da Celpe, efetuada em 17-2-2000, este pedido de
informação se justifica como forma de emprestar-se
um mínimo de transparência à utilização de recursos
públicos, cujo montante, em nível nacional,
alcançaria, conforme dados oficiais, 2,6 bilhões de
reais em três anos e já estaria em curso há cerca de
um ano, sem resultados aparentes ao menos em
Pernambuco.
Aproveitando o ensejo, e no mesmo espírito de
acompanhamento e fiscalização do desembolso de
verbas públicas federais para um programa de tal
magnitude financeira e impacto social, encareço ao
Senhor Ministro o envio a esta Casa também de
dados referentes à previsão de desembolso de tais
numerários em relação aos demais estados da
Federação igualmente beneficiários dessas ações de
Governo.
Sala das Sessões, 30 de novembro de 2000. –
Senador Carlos Wilson.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
requerimento lido será despachado à Mesa para
decisão.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias,
como Líder, para uma comunicação de interesse
partidário, nos termos do art. 14, inciso II, alínea ”b“,
do Regimento Interno.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, está presente na tribuna de honra a Srª
Adelina Ventura, de 36 anos, esposa do Sr. Sebastião
de Maia, assassinado no Paraná no dia 21 de
novembro último.
Sebastião de Maia, uma das lideranças do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do
Paraná – MST –, não foi o primeiro a ser assassinado
na luta pela terra no meu Estado. E venho à tribuna
hoje não apenas para fazer um discurso de protesto,
mas para fazer um alerta sobre tanta violência que
vem ocorrendo no Estado do Paraná. O nosso Estado
não costuma apresentar essa violência a que
estamos assistindo, com a complacência de
autoridades e a omissão de outras. Venho para pedir
providências em nome da população do meu Estado.
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Estão presentes aqui líderes do MST, e quero
aproveitar a oportunidade para lhes dizer
sinceramente que, aqui mesmo desta tribuna, muitas
vezes já protestei contra determinadas atitudes do
Movimento. Sempre tive essa sinceridade com o MST.
No tempo em que fui Secretário da Agricultura do
Paraná, a minha conversa era franca. Só que, em oito
anos à frente daquela Secretaria, tempo em que era
responsável pela condução da reforma agrária,
nenhum despejo foi feito com a presença da Polícia,
nenhuma ocupação recebeu, da parte do Governo
que eu representava naquele momento como
Secretário da Agricultura, a repressão como forma de
conduta.
Sempre dialoguei com sinceridade com o MST,
o que me dá a liberdade e a autoridade para, agora,
dizer que o Governo do Paraná é o grande
responsável pelo estado de violência que a disputa
pelos direitos da terra vem causando hoje no meu
Estado.
Cito alguns casos, para não ficar apenas na
retórica. Em novembro de 1995, o sem-terra Pedro de
Araújo, na Fazenda Saudade, em Santa Isabel do
Ivaí, numa ocupação organizada pelo MST, após
receber um disparo a queima-roupa da Polícia Militar
do Estado do Paraná, ficou sem uma das pernas.
Conduziu essa operação o Secretario Cândido
Martins de Oliveira, que foi afastado pelo seu
envolvimento com o narcotráfico no Estado do
Paraná, fato que, até hoje, ainda não foi bem
explicado.
Sebastião Camargo foi assassinado à bala em
Marilena, em 2/2/98, por milícias organizadas. Esse
caso, inclusive, foi denunciado à OEA e continua
praticamente esquecido pelo Governo do Estado,
sem providências.
Sétimo Garibalde, em novembro de 1998, em
Querência do Norte, foi assassinado também por
milícia.
No assentamento Pontal do Tigre, em março de
1999, Eduardo Aione, dentro de casa, recebeu um
disparo, também de curta distância. Conheço o seu
irmão, Celso Aione, que era funcionário da Secretaria
da Agricultura quando eu era Secretário. Parece-me,
inclusive, que essa morte foi um equívoco do
assassino, que deveria ter matado – segundo as
notícias – o Celso Aione, mas que acabou
assassinando o irmão dele, um sem-terra já
assentado no Pontal do Tigre.
Quando o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra se deslocava para a cidade de Curitiba
para fazer uma ampla mobilização, acabou sendo
repelido pelo Governo do Estado, que colocou a
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Polícia Militar para conter o ingresso dos sem-terra,
em Curitiba. Sem piedade, houve ali o disparo da
Polícia, assassinando Antônio Tavares Pereira.
Cito esses casos para lembrar que não é dessa
forma que o Governo do Paraná vai colaborar para
que o problema de terra seja solucionado.
Em Querência do Norte, cidade localizada na
divisa com Mato Grosso do Sul, encontra-se o
primeiro assentamento – exatamente o Pontal do
Tigre – realizado sob minha coordenação, nos
Governos de Álvaro Dias e Roberto Requião, aqui
presente.
Começamos um processo de negociação com o
Grupo Atalla, grande devedor da União e do Tesouro
Estadual, o que resultou num acerto a valores muito
inferiores. Precisamos, inclusive, discutir como foi
negociada aquela dívida do Grupo Atalla.
Mas quero contar outra história. Ao Grupo Atalla
pertenciam dez mil hectares, na beira do rio Paraná,
uma área de alta fertilidade, totalmente abandonada.
A capoeira tomava conta de praticamente 80% da
área do Grupo Atalla. Por muitas vezes, insisti em
negociar aquela terra com a dívida do Grupo, para
que o assentamento fosse lá organizado. Não
consegui realizar o meu intento, porque o Grupo
Atalla sabia que não precisava pagar a dívida por ter
uma proteção que impedia a cobrança pelo Estado,
principalmente do Poder Judiciário do Estado do
Paraná. Insisti para que houvesse a desapropriação,
mas todas as vezes juízes e até uma juíza concediam
liminar pela reintegração de posse, o que é um
absurdo, porque qualquer um – não precisa ser
agrônomo – sabe que aquela área era improdutiva e
estava abandonada.
Eu mesmo, como Secretário, coloquei sobre
caminhões famílias de sem-terra. Assumo essa
responsabilidade. Outro dia, fui acusado de ser o
responsável pela ida dos sem-terra a Querência do
Norte. Não. Sou responsável por tomar dez mil
hectares de um devedor contumaz do Estado e de
colocar nas suas terras 425 mil famílias, fazendo um
assentamento modelo naquela região, com todo o
apoio do Estado, com drenagem nas terras baixas,
nas várzeas. Fui eu mesmo quem levou, em cima dos
caminhões, essas famílias que fizeram de Querência
do Norte o maior produtor de arroz do Estado do
Paraná, o que obrigou, inclusive, o Governo do
Estado a fazer investimentos em infra-estrutura de
armazenagem para acompanhar o desenvolvimento.
Foram aquelas famílias que, de sem-terra, foram
transformadas em produtores rurais respeitados e
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que respeitam também a propriedade dos outros,
porque estão assentados e produzindo. Foram eles
que transformaram Querência do Norte num
município um pouco diferente dos municípios das
regiões vizinhas do noroeste, por ser o único
município onde crescem a renda e o nível de
emprego.
Houve, sim, um programa social desenvolvido
por dois governos, o qual tive a honra de coordenar.
Não nego que levei para lá as famílias de outras
regiões. Inclusive aqui está presente um dos que
foram para lá, saindo de Capanema, no sudoeste do
Estado. Levamos as famílias para transformar uma
área improdutiva em produtiva, onde os agricultores
assentados pudessem viver com dignidade.
Não levamos famílias para a ocupação de terras
como estão me acusando no Paraná, mas, sim, para
fazer daquela propriedade uma propriedade
explorada adequadamente, fazendo com que
Querência do Norte ganhasse o título de campeã em
produção de arroz.
Quando o Governo do Estado se omite diante
desse programa de reforma agrária, cabe-me a
rápida leitura de um trecho de um artigo escrito pelo
Frei Beto na Folha de S.Paulo, de domingo:
Terra semeada de sangue.
Sebastião de Maia, conhecido por
Tiãozinho, trabalhador rural sem terra, foi
assassinado em Querência do Norte,
noroeste do Paraná, na manhã do último dia
21. Menos de uma semana antes, ele havia
sido despejado pela Polícia Militar da
fazenda Água da Prata, reocupada na
madrugada de 20 para 21 de novembro.
Tiãozinho
morreu
emboscado
numa
estrada, cercado pelos pistoleiros que
atiraram contra ele. Terminou assim sua
teimosia em conquistar um direito
elementar, negado pelas estruturas injustas
deste País: um pedaço de terra.
Em 7 de maio de 1999, a família de Tiãozinho
foi despejada da Fazenda Rio Novo, também em
Querência do Norte. Sua mulher, Adelina Ventura –
que aqui está presente –, sofreu torturas nas mãos
de soldados e oficiais da PM do Paraná. Ela própria
gravou uma denúncia em depoimento ao então
Secretário dos Direitos Humanos, José Gregori,
hoje Ministro da Justiça.
Aqui está presente uma mulher – mãe de um
filho, Jean, de quatro anos e de uma filha, Daiane, de
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11 anos –, aguardando que o Ministro da Justiça José
Gregori adote uma providência em relação ao seu
depoimento, que o Senador Suplicy conhece bem. É
um depoimento de extrema gravidade, porque
denuncia a tortura sofrida por Dona Adelina, imposta
pela Polícia Militar ou por um policial da Polícia Militar
do Paraná; denuncia também esses assassinatos
que se repetem no Paraná, sem que o Governo do
Estado assuma uma posição clara sobre o
desenvolvimento de um programa de assentamento
sério naquele Estado e puna os que cometem
assassinatos e que transformam os atos de violência
em notícia comum no Paraná. O Estado do Paraná
não é o Estado de violência que estamos vendo hoje.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Ouço V.
Exª com prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Senador Osmar Dias, cumprimento-o pela maneira
como aborda esse assunto tão grave, que V. Exª,
como agrônomo, ex-Secretário da Agricultura e tão
interessado nos assuntos da agricultura e da
estrutura fundiária, conhece tão bem. Sou
testemunha disso, porque tantas vezes dialogamos a
respeito. V. Exa tem feito observações sobre eventuais
excessos cometidos por pessoas relacionadas ao
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Então, quando hoje recebemos a visita do Vereador
Dalton Vargas, Presidente da Câmara Municipal de
Querência, do advogado Darci Frigo, da CPT, e de
Roberto Baggio, coordenador do MST, no Estado do
Paraná, que acompanham a senhora Adelina
Ventura, viúva de Sebastião da Maia, sobre a qual
está nos informando, V. Exª fala com grande
autoridade e conhecimento dos fatos. Fico pensando
quando o Governador Jaime Lerner diz em seu artigo
publicado na Folha de S.Paulo, em resposta a Frei
Beto, que a sua Polícia Militar tem auxiliado no
trabalho de Oficiais de Justiça, garantindo-lhes a sua
integridade no cumprimento do dever, na
desocupação de 38 propriedades, segundo ele
produtivas, se ele não considera dever da Polícia do
Estado do Paraná, seja Polícia Civil seja Polícia
Militar, garantir a integridade dos trabalhadores rurais
sem terra. Parece que o Governador Jaime Lerner
não se deu conta da barbaridade cometida contra a
senhora Adelina Ventura, em maio de 1999. Gostaria
até de estar ouvindo da própria senhora Adelina
Ventura o que ocorreu com ela, mas se V. Exª me
permite, Senador Osmar Dias, eis algumas das
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palavras dela expressas perante o atual Ministro da
Justiça, então Secretário de Direitos Humanos, José
Gregori, que agora não pode deixar de tomar
providência mais rigorosa, porque, se a tivesse
tomado logo após ter ouvido esse depoimento, muito
provavelmente ainda estaria vivo Sebastião da Maia.
Veja só que, no dia 6 de maio de 1999, na madrugada
de talvez um hora, um e pouco da manhã, diz a Srª
Adelina Ventura:
”Nós tava dormindo neste horário, tava
eu com as crianças sozinha na minha casa,
só esse menino que tá ali e a menina de
dez anos, eles chegaram com facão, com
faca nas mãos, gritando muito alto e
desesperado, assim: ”Polícia, polícia. Sai
todo mundo com as mãos pra cima!“ E eu
acordei na hora com aquele barulhão, e eles
já tavam no portão das lona, peguei esse no
colo, saímo, fomo ali até o meio do barraco,
né, que eles tavam rodeado, assim, nos
portão todos entrando, e no escuro, eu saí
com as criança no colo. Aí eles conseguiram
entrar com umas espingarda assim virada
pro meu lado, alguns com uns pedaço de
pau que tava na mão, já gritaram: ”Sai, sai!
Todo mundo com a mão na cabeça!“ Mas,
como que eu tinha duas criança do meu
lado, meu marido não tava... ”E cadê teu
marido? Cadê teu marido?“ E foram me
empurrando já com as criança, e os outros
com a lanterna foram dá busca no meu
barraco, e já foram me empurrando, levaram
lá pra sede, me fizeram sentar num piso, um
azulejo, tava garoando, já era um tempo que
eu estava lá sentada, daqui há um pouco já
veio um e falou: ”Quem é a mulher do
Tiãozinho, aqui?“ Eu levantei, ele chamou
eu do lado e falou: ”Ó, teu marido é um dos
líder do movimento, nóis qué ele“. Daí eu
falei: ”Mas ele não tá, ele foi viajar“. Daí ele
falou assim: ”Ó, nós vamo dá uma busca por
aí, se nós encontra o teu marido, se tu tiver
mentindo para nóis, eu vou pegar esse
revólve aqui...“ Ele tinha um revólve na mão.
”Vou pegar esse revólve e você vai chupar
esse revólve até o cano ficar vermelho“,
apontando e colocando o cano do revólver
na boca da Srª Adelina. Aí eu disse: ”Não,
eu não tô mentindo. Meu marido não tá“. E
ele disse: Também sabemos que cês tem
revólve“. E eu disse: ”Não, revólve nós num
tem. Eu sou contra violência, nunca aceitei
arma de fogo dentro de casa“. Então, ele
disse: ”Então a senhora vai lá no
acampamento da senhora, nós vamo junto e
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vamo revistá lá. Se nós encontrarmos
revólve ou seu marido, a senhora vai se
arrepender amargamente de ter mentido
para nós“. Aí eu fui com ele até lá, aí ele
pegou e revirou tudo, sabe, bagunçou tudo,
roupa, jogava tudo no chão, né, pisava, daí
ele viu que não achou revólve e disse: ”Pois
é, como o teu marido não tá, vou fazer que
nem vocês fazem, vocês chegam na
fazenda, o fazendeiro não tá, cês viram
dono da fazenda. Agora, nós ficamo aqui, o
teu marido num tá, nós podemo sê dono de
tu, nós podemo fazer com tu o que bem
quisé, estuprá...“ E ele foi indo pro meu
lado, assim, um daquele da GOE, foi bem
pertinho de mim, e aí quando ele chegou
perto de mim, disse: ”Podemos estuprá,
porque teu marido não tá, agora nós
podemo sê dono da senhora...“ Daí, quando
ele chegou bem pertinho de mim, eu
comecei a tremer e chorar, nê, e ele falou:
Ah, agora cês tem medo, quando é pra
vocês virem aqui para ocupar terra alheia,
daí vocês não têm medo, agora que tá com
medo? Teu marido não é homem, não, teu
marido é um rato“. Eles diziam pra mim, né.
E esse meu pequenino chorava de fome e
eles não deixava eu fazer mamadeira, eles
chegaram lá por volta de uma hora, uma
hora e pouco da manhã, esse meu menino
foi comer só às 3h da tarde, ele chorava,
pedia para a mamá, daí eu pedi para eles
bem calma pra ver se eles deixavam eu
fazer mama, eles falaram assim: ”Nós não
vamo deixá fazer mamá, não. Cada vez que
nós viemo fazêr um despejo, nós sempre
passamo a mão na cabeça de vocês, por
isso vocês sempre voltam, só que a tua
cara...“ ele falou para mim, ”...a tua cara tá
bem marcada, se um dia nós voltá e
encontrá tua cara em outra terra, tu não vai
tê mais tempo de se arrepender, não“, ele
falou para mim. Foi assim a tortura, e
continuou a noite inteira. Eles falaram prá
mim que ia soltar eu na divisa de Santa
Catarina, na beirada do asfalto, com mais
as duas crianças, e eu falava prá eles então
deixá eu na cidade mais próxima, e eles
falaram: ”Não, porque, se nós deixá aí na
Querência, daqui um pouco, amanhã ou
depois, tu tá ocupando outras áreas“. Eles
ficaram com a idéia, sempre dizendo prá
mim, até às 9 horas da manhã, que eles iam
me soltá no asfalto, na beira do asfalto. Eu
tenho uma menina de dez anos, tá
apavorada, ela nem consegue estudá

432

direito, ela sempre fala pra mim: ”Ô, mãe,
como é que mandava eu pedir sempre
quando tivesse em perigo, auxílio prá
polícia... Viu, mãe, ainda bem que eu nunca
precisei da polícia, porque, se eu precisasse
da polícia, já tinha acontecido isso que
aconteceu com nós hoje“ (...)
E por aí vai:
(...) Eu sei que não consigo mais
esquecer esse dia na minha vida, meus filho
era corajoso, ficava em casa sozinho, agora
eles tão todos grudado em mim, meu filho
tenho que levar no colégio, porque ele
nunca vai mais sozinho, porque tem muito
policial ainda na Querência, então ele não
anda mais sozinho, se eles tão dentro de
casa e alguém bate na porta, eles não
abrem mais prá ninguém, nem que seja o
pai deles batendo na porta. O meu marido
não deve nada, tão a procura dele, ele não
roubou, ele não matou, então por que não
vão a procura de quem mata, né? Porque
ele era um dos coordenadores da liderança
ali, fizeram aquela noite de terror comigo,
separaram eu das outras pessoas, não
deixaram eu junto da outras mulher,
deixaram eu sozinha lá no meu barraco que
era longe, de vez em quando um policial
diferente, vinha um, falava uma coisa, vinha
outro, falava outra, meu Deus, eu não tinha
feito nada prá eles fazerem o que fizeram
comigo“.
Governador Jaime Lerner, é para isso que a sua
Polícia está agindo? Para agir com tal desrespeito às
pessoas que não têm terra, que não têm patrimônio
ou têm pouca renda e querem ter o direito de lavrar a
terra e de continuar a realizar os assentamentos,
formar cooperativas? É preciso que o Ministro José
Gregori tome providências. Nesse momento, estamos
observando que o Superintendente do Incra
designado pelo Governo Federal, a mando do
Governador do Estado do Paraná, está agindo de
maneira insensível, completamente diferente de V.
Exª, Senador Osmar Dias, quando era Secretário da
Agricultura do Governador Roberto Requião, hoje
Senador. V. Exª conseguiu agir dialogando com o
MST, sempre procurando resolver as questões com
diálogo, com o seu esforço e empenho pessoal, indo
aos locais... Então é preciso que o Governo Federal
observe ao Governador Jaime Lerner que esse tipo
de procedimento só está manchando o Brasil no que
diz respeito aos direitos dos cidadãos. Meus
cumprimentos a V. Exª.
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O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Obrigado,
Senador Suplicy, pelo seu aparte. Eu só gostaria de
fazer um comentário para reforçar a necessidade de o
Governo Federal tomar providências e de o Ministro
José Gregori assumir uma posição formal, pública, a
respeito dessa questão que é grave.
Aproveito a presença dos líderes do Movimento
sem Terra para dizer: pelo amor de Deus, não façam
mais ocupação de terra produtiva no Paraná e em
nenhum Estado. Digo isso olhando para os líderes do
Movimento, porque sou contra a ocupação das
propriedades antes que seja emitido um laudo de que
aquela é uma terra improdutiva. Se há necessidade
de apressar a desapropriação de terras improdutivas,
deve haver outro caminho, e nós podemos discutir
isso com mais tempo.
O Governador Jaime Lerner, em seu artigo,
escreveu aqui: ”Tudo indica que o MST prefere
acobertar o assassino para lançar a culpa nos
Governos estadual e federal. É, mais uma vez, o uso
da técnica da vitimização com propósitos
inconfessáveis“. Ora, essa é uma acusação ao MST
e, por isso mesmo, o Ministro da Justiça, José
Gregori, precisa intermediar essa questão entre o
Governador Jaime Lerner e o MST. Não acredito que
o MST esteja acobertando, porque me procuraram
para que os Senadores Roberto Requião, Eduardo
Suplicy, eu e outros Srs. Senadores, colaboremos no
sentido de que a investigação vá a fundo porque me
parece que já sabem até quem matou, mas querem,
na verdade, o nome de quem mandou matar. Este é
mais importante: o nome de quem mandou matar.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Com
prazer, ouço V. Exª.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Nobre
Senador Osmar Dias, a Srª Adelina Ventura Nunes foi
vítima de uma violência policial em 07 de maio de
1999. E essa violência policial foi relatada pela Srª
Adelina na presença do Ministro da Justiça, José
Gregori. O Chefe da Polícia do Paraná, o Secretário
de Segurança, naquela ocasião, declarou que a Srª
Adelina era uma mulher simples, que tinha sido
enviada pelo MST para contar mentira sobre o
Paraná. Já naquela ocasião, a Polícia procurava o seu
marido, o Sebastião de Maia. O Sebastião foi
assassinado quando saía da Fazenda Água da Prata,
para a qual já havia um decreto de desapropriação do
Governo Federal. Para acelerar o processo de
assentamento e de reforma agrária, essa fazenda
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tinha sido ocupada por 39 famílias. O Sebastião havia
acompanhado os agricultores que ocupavam aquela
área e, às 6 horas e 30 minutos, quando se retirava da
fazenda, ele foi tocaiado. Recebeu um tiro de calibre
12, com chumbo Zerobuc, que o pessoal do noroeste
chama de cabeça-de-macaco. É um chumbo que
carrega uma arma para matar; são 9 grãos num
cartucho calibre 12 e não tem outro destino. E ele foi
atirado por um indivíduo que saiu da beira da estrada,
à distância de 3 a 4 metros. Recebeu um tiro na
cabeça. Seu companheiro, que também foi alvejado,
recebeu, de raspão, um tiro na cabeça e se fingiu de
morto. O assassino já foi identificado, é um cidadão
da região, conhecido pelo nome de Carneiro. A
Polícia fecha os olhos, o inquérito não avança, e o
assassino nem sequer foi preso, procurado ou citado.
A Polícia do Paraná não funciona nesse caso. As
ameaças à Srª Adelina foram feitas pela Polícia
Militar: ameaça de estupro, de violência, numa
intimidação que durou horas. O Sebastião estava
marcado para morrer. A primeira agressão foi feita
pela Polícia Militar; a segunda, mortal e definitiva, por
um pistoleiro de aluguel. É um caso dramático! Mas é
preciso que o Brasil inteiro que nos assiste na TV
Senado entenda que o MST salvou essa região do
Paraná. O noroeste está perdendo população há
anos. Existem Municípios onde a população
praticamente desapareceu; em outros, está pela
metade. Mas no Município de Querência, onde esses
assentamentos se efetivaram, e que nós tivemos a
oportunidade de no Governo apoiá-los, a população
aumenta, e a renda se multiplica. É a única forma que
se encontrou de uma maneira quase espontânea,
com a contribuição do MST, de manter viva a
economia da região. A produção de arroz de sequeiro
nessas ocupações de Querência bateu recordes
nacionais; a população aumenta e a economia se
multiplica. E a resposta que os latifundiários, a UDR,
os conservadores encontram para impedir o
progresso, decorrente da utilização produtiva da
terra, é o cartucho carregado com grãos de chumbo
Zerobuc, com 9 grãos de cabeça-de-macaco: é o
assassinato. E o Governo se mantém na absoluta
insensibilidade. O Governador Lerner tenta desmentir
as acusações do Frei Betto na Folha de S.Paulo.
Mas o papel aceita tudo. Como diz o atual Secretário
das Comunicações do Paraná, Rafael Greca: ”Hoje é
uma notícia; amanhã é embrulho de peixe“. Mas a
verdade tem que prevalecer. E nós, Senador Osmar
Dias, temos que usar da tribuna do Senado, utilizar
esse esquema magnífico de comunicação nacional,
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colocado à nossa disposição, para estabelecer o
contraponto. Em Querência do Norte, o MST só
merece elogios. Deixemos de lado as críticas a um
movimento que, dada a sua dimensão de hoje, vez
por outra foge do controle e comete um ou outro
excesso sempre pequenos em relação à importância
do movimento e à pressão necessária e
indispensável para a reforma agrária. Em Querência
do Norte, o MST merece elogios e os merece no
Brasil inteiro. Mas não é mais possível que se ignore o
drama de uma mulher como a Srª Adelina Ventura
Nunes, que hoje, na tribuna de honra do Senado, traz
o seu testemunho. Lamentavelmente, o Regimento
Interno do Senado da República não permite que seja
levado ao ar. Mas eu, na condição de Senador – e
tenho certeza que somando essa minha intenção à
intenção dos Senadores presentes neste plenário –,
solicito ao nosso serviço de comunicação que
entreviste a Srª Adelina, colocando no ar, fora do
horário da sessão plenária, o seu depoimento. Assim,
ela poderá expor o seu drama, que é o drama de
todos os trabalhadores sem emprego e sem terra,
num país que já não se incomoda com a agricultura.
Há dez anos, Adelina...
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Nobre Senador Roberto Requião, gostaria de pedir a
compreensão de V. Exª, já que ainda há oradores
inscritos.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR)–
Encerrarei, rapidamente. Mas, quero, da Mesa, diante
de uma situação como essa do MST e do assassinato
do esposo de Adelina, o mínimo de compreensão, a
compreensão que é manifestada a todos os
Senadores nas mais diversas ocasiões. Solicito ao
Serviço de Rádio e Televisão do Senado que dê
oportunidade à Adelina para, por meio de nossos
meios de comunicação, mostrar a verdade, relatar o
seu drama e esse lado exraordinariamente positivo
do MST, que é a produção na terra. Ao mesmo tempo,
ela poderá falar, na totalidade, da violência policial e
da utilização de jagunços, para conter um movimento
social, que seguramente não será contido, porque o
Brasil precisa do MST. Tenho dito repetidas vezes, Sr.
Presidente, que o Governo Federal deveria aplaudir o
MST, que organiza os marginalizados e com a sua
pressão viabiliza a aceleração de uma tímida reforma
agrária. Não fosse o MST, os despossuídos e
marginalizados estariam assaltando armazéns nas
estradas, completamente incontroláveis. O MST dá
um sentido de organização à miséria provocada pelo
neoliberalismo no Brasil e auxilia o Governo,
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paradoxalmente, na contenção de uma desordem
absoluta. O MST não é desordem; é a ordem, é a
produção, é o progresso, é justiça social. Obrigado,
Senador Osmar Dias, pelo aparte.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Muito
obrigado pelo aparte, Senador Roberto Requião.
Gostaria de fazer um reparo porque disse que
levamos 425 mil famílias para Querência do Norte. É
evidente que se trata de 425 famílias, mesmo porque
não caberia tanta gente naquela região. Então, deixo
claro que eu quis dizer que levamos, sobre os
caminhões, 425 famílias para o assentamento do
Pontal do Tigre.
Antes de encerrar, vou ouvir ainda a Senadora
Heloísa Helena, com a compreensão do Senador
Carlos Wilson, que é o próximo orador e que está
atento a esse fato grave ocorrido no Paraná. Peço
permissão à Mesa para conceder um aparte rápido à
Senadora Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Mesa concede-lhe apenas um minuto para que V. Exª
ouça o aparte da Senadora Heloísa Helena, até por
consideração ao Senador Ricardo Santos, que desde
ontem espera para fazer um discurso.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) –
Senador Osmar Dias, quero saudar V. Exª pelo
pronunciamento, assim como os aparteantes
Senador Roberto Requião e Senador Suplicy. Ao ler a
entrevista de Adelina, O Senador Eduardo Suplicy
reproduziu a dor e o sofrimento não apenas de uma
mulher e dos seus filhos, mas de centenas de outras
pessoas cujos familiares já foram assassinados. É de
fundamental importância que fique registrado na
Casa que nunca foram mortos tantos trabalhadores
rurais como a partir de 1995; nunca se assassinou tão
covardemente trabalhadores rurais ligados à
Comissão Pastoral da Terra, ao Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra, aos movimentos sociais. A
situação do Paraná é mais grave porque desde 1995
já foram registrados 16 assassinatos, 31 tentativas de
assassinatos, 7 torturas, 322 feridos e 470 prisões em
130 ações de despejo. É importante que a Casa
registre também que o Ministro da Reforma Agrária e
o Ministro da Justiça têm total conhecimento do caso.
Já acompanhamos o Movimento Sem Terra em várias
outras audiências com o Governo Federal, chorando
pelos mortos no campo, pedindo socorro para que
não matassem outros. Na última audiência, essas
mesmas pessoas que estão aqui falavam da
gravidade do problema, chorando os mortos e
pedindo providências para que não se matasse mais.
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Mais um foi morto. O Governo Federal conhece a
estrutura do Incra do Paraná e também a da Polícia
Federal, no Paraná, que estão a serviço de um
Governo estadual corrupto, covarde; eles estão
executando uma ação planejada do Governo do
Estado a serviço de milícias e do latifúndio. Portanto,
eu não poderia deixar de apoiar o pronunciamento de
V. Exª e de todos os Senadores do Paraná. O Bloco
da Oposição, que conta com o apoio dos Senadores
do Paraná, apresentou um requerimento para que o
Ministro Raul Jungmann esteja aqui presente. É de
fundamental importância acelerar o processo de
desapropriação no Estado do Paraná. Também é de
fundamental importância que o Governador do
Estado venha aqui, porque se é grave o assassinato,
a covardia, mais grave ainda é o exemplo de
impunidade que se consolida. A impunidade, por sua
vez, fortalece esse tipo de atitude em outros Estados.
Portanto, quero parabenizar V. Exª pelo
pronunciamento.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senadora Heloísa, pelo seu aparte.
Sr. Presidente, encerro dizendo que o Paraná é
um Estado de produtores rurais sérios, trabalhadores,
que querem suas propriedades protegidas para
continuarem produzindo em paz. Nenhum produtor
rural do Paraná defende a violência para que essa
defesa seja feita. Os produtores rurais do Paraná
querem ordem, paz e tranqüilidade. Em nome deles,
quero aqui fazer alguns apelos. Ao MST: vamos abolir
de vez a prática da ocupação de propriedades
produtivas. Mesmo que elas tenham sido feitas de
forma equivocada pelo próprio MST, vamos evitar
ocupar uma propriedade antes que o laudo de
desapropriação tenha sido emitido. Ao Governo do
Paraná: pare de dizer pela imprensa o que não está
acontecendo no Paraná e faça, pelo menos, o que
cabe ao Governo do Paraná fazer, ou seja,
restabelecer a paz no campo do meu Estado, que tem
o orgulho de ter a agricultura mais moderna e
produtiva do país e não pode conviver com esse
estado de violência implantado e sem qualquer
atitude mais séria por parte do Governador. Ao
Governo Federal faço um apelo no sentido de que
tome providências em relação às denúncias aqui
feitas e também em relação à promessa que não foi
cumprida até agora e libere os recursos para o plantio
da safra de verão para os agricultores tradicionais,
aqueles que estão na sua propriedade há longos
anos e esperam o dinheiro do financiamento e
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também para os assentamentos, que, até agora, não
viram a cor do dinheiro.
Em Querência do Norte, por exemplo, onde
essa morte ocorreu, no ano passado, 10 milhões
foram repassados pelo Governo Federal para o
plantio da safra de verão. Este ano, até agora,
nenhum centavo chegou lá. Será que isso também
não acirra os ânimos e leva à violência?
É preciso que o Governo Federal tome
providências, mas é preciso que o Governo do
Paraná, por intermédio do Governador Jaime Lerner,
comece a dizer a verdade à população e a enfrentar
os problemas que cabe ao seu Governo resolver;
enfrentar de verdade os problemas porque até agora
o Governador, quando tem um problema para
resolver, viaja para Nova Iorque; quando tem outro
problema para resolver, viaja para Paris. Não enfrenta
os problemas e deixa a população nesse estado de
intranqüilidade que estamos vivendo.
Nós, os produtores rurais, precisamos de paz
para trabalhar. O MST, que é um movimento legítimo,
vai ouvir-me sempre chamar a atenção quando os
excessos forem praticados, mas também sempre terá
o meu apoio às suas reivindicações quando elas
trilharem o caminho da legitimidade e da justiça.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao eminente Senador Ricardo
Santos que, lamentavelmente, o tempo da sessão já
está esgotado. Se V. Exª se dispuser a fazer o seu
pronunciamento
em
cinco
minutos,
excepcionalmente, a Presidência vai conceder-lhe
esse tempo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, nós, responsáveis pelo uso do horário
e dada a importância do fato, requeremos a
prorrogação da sessão para que o Senador Ricardo
Santos e o Senador Carlos Wilson possam usar da
palavra sem prejuízo, recordando que na sessão de
hoje, em virtude da homenagem ao ex-Senador
Milton Campos, muitos dos que estavam inscritos não
puderam fazer seu pronunciamento. Então,
pediríamos a compreensão de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Acolho a solicitação de V. Exªs e prorrogo a sessão
por mais cinco minutos a fim de conceder a palavra ao
eminente Senador Ricardo Santos, já que o Senador
Carlos Wilson abriu mão de proferir seu discurso
nesta tarde.
O SR. RICARDO SANTOS (PSDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
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orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
primeiramente, gostaria de manifestar a minha
solidariedade a Srª Adelina Ventura Nunes, viúva de
Sebastião Maia, pelo brutal assassinato ocorrido em
Querência do Norte.
Gostaria também de parabenizar o Senador
Osmar Dias pelo seu pronunciamento. S. Exª, com
muita veemência, colocou aqui a questão do papel
dos Governos estaduais na definição e execução de
uma política agrária. Também fui Secretário da
Agricultura, há 15 anos, estabelecendo naquela
época, no Governo Gerson Camata, uma política
fundiária.
Os Governos estaduais, quando querem,
podem perfeitamente contribuir para a eliminação do
clima de violência no campo; podem acelerar o
processo de desapropriações no campo; podem, com
recursos do próprio Orçamento, adquirir terras para
assentamento e, portanto, por meio de uma política
fundiária e agrária bem conduzida e séria, bem como
de um diálogo permanente com o Movimento dos
Sem-Terra, podem estabelecer um clima de paz no
campo.
Então, parabenizando os Srs. Senadores que
me antecederam, associo-me à sua manifestação de
pesar no sentido de solicitar ao Governo do Estado e
ao Ministro da Justiça que intervenham no caso.
Passo a tratar agora, Sr. Presidente, do tema
que me trouxe a esta tribuna na tarde de hoje.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em
agosto próximo passado, manifestamo-nos desta
tribuna sobre a necessidade de revisão da política de
preços para o gás natural, de modo a viabilizar a
termoeletricidade em nosso País. Sabemos que as
termelétricas a gás terão um papel importantíssimo
para evitar uma crise no abastecimento de energia
elétrica, levando em conta, principalmente, as
projeções de consumo para os próximos anos.
Por essa razão, apresentamos, naquela
oportunidade, requerimento aprovado pela Comissão
de Assuntos Econômicos desta Casa para a
convocação de uma audiência pública, com o objetivo
de discutir a política de preços do governo brasileiro
para a indústria de gás natural.
Com satisfação, comunicamos aos Srs.
Senadores que a referida audiência teve lugar no
último dia 21 de novembro, contando com a
participação de representantes das principais
agências reguladoras do Governo Federal (ANP e
Aneel), da Petrobras, da Secretaria de Energia do
Ministério de Minas e Energia e, ainda, com a
presença da Associação Brasileira dos Produtores
Independentes de Energia Elétrica.
Os resultados da reunião podem ser
considerados satisfatórios, uma vez que foi possível
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esclarecer os principais pontos que cercam essa
matéria, em toda a sua complexidade.
Mas é necessário explicitar, aqui, para facilitar o
entendimento, a natureza dos dois principais
problemas envolvendo a política de preços do
Governo para o gás natural. O primeiro, mais
imediato, refere-se à política de preços do gás natural
para projetos termelétricos, especificamente; o
segundo diz respeito ao estabelecimento de uma
política de longo prazo para o gás natural brasileiro.
Tratemos primeiramente da questão do preço
do gás para fins de geração de energia elétrica: o
Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, no
final do ano passado, fixou um preço médio de
US$2,26 por milhão de BTUs (base setembro de
1999), para todo o Território Nacional, a ser praticado
no segmento no período 2002 a 2021. Determinou,
ainda, que esse preço será atualizado segundo uma
regra envolvendo o preço do óleo combustível no
mercado internacional, a inflação americana e outros
indicadores.
Esta fórmula, de início, estabelece o
descasamento entre o custo do gás natural para uso
termelétrico e a tarifa de energia elétrica em nível do
distribuidor. Melhor esclarecendo: o custo do gás
natural se encontra fixado em dólares americanos, a
ser corrigido trimestralmente, enquanto a tarifa de
energia é hoje fixado em reais e corrigida
anualmente.
Uma outra questão relevante diz respeito à
adequação do preço do gás fixado em US$2,26 por
milhão de BTUs para fins termelétricos. Esse preço
precisa ser mais bem avaliado pelo Governo, pois
diversos especialistas e empresários do setor
insistem que essas usinas só se viabilizam
economicamente com um preço 20% inferior ao
fixado pelo Governo.
O ponto de vista do Ministério de Minas e
Energia, principal responsável pela formulação dessa
política, é o de que a fixação do preço médio
equalizado, independentemente da localização das
unidades termelétricas, visa concentrar a localização
destas unidades de geração de energia nos principais
centros de carga, ou seja, nos Estados mais
industrializados, evitando-se investimentos maciços
em transmissão e as perdas dela decorrentes.
Naturalmente, o princípio de equalização do preço do
gás natural para todo o território brasileiro pressupõe:
a) a anulação das vantagens
locacionais diferenciadas de Estados
produtores ou localizados próximos a
grandes jazidas de gás natural;
b) a existência de subsídios cruzados,
com vantagem, principalmente, para as
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regiões mais industrializadas do País e
distantes dos campos de produção de gás;
c) a fixação do preço médio do gás em
patamar mais elevado do que o seria, em
condições competitivas.
A esse respeito, é importante ressaltar a
posição do representante da Associação Brasileira
dos Produtores Independentes de Energia Elétrica,
que destacou que a energia produzida a partir do
gás natural irá competir com aquela produzida a
partir de fontes hídricas, esta última com preços
mais competitivos. Ou seja: caso as termelétricas a
gás venham a apresentar custos muito elevados,
sua utilização pelo sistema elétrico brasileiro, no
longo prazo, ficará bastante comprometida.
Entendemos que o estabelecimento de uma
política consistente e racional para o gás natural
brasileiro deve apoiar-se essencialmente nas
premissas de separação nítida do preço da
commodity gás e do custo de transporte e na
garantia de acesso livre à infra-estrutura de
transporte às empresas produtoras de gás natural.
Sabiamente, a Lei nº 9.478/98 considerou as funções
de transporte e distribuição, por serem estratégicas
na implantação do regime competitivo e por exigirem
pesados investimentos, como concessões do Poder
Público e supervisionadas pelo ente regulador – a
Agência Nacional do Petróleo.
Em síntese, conforme afirmamos em outra
oportunidade, desta tribuna, a implantação de um
sistema competitivo e eficiente na indústria de gás
natural necessita de muitos vendedores, muitos
compradores e um elo – o gasoduto – para que
vendedores e produtores possam negociar
livremente preços, prazos e outras condições.
Em termos práticos, a realidade que hoje é
vivenciada pelo setor de gás natural em muito diverge
da desejada solução do mercado competitivo,
porquanto estamos apenas iniciando o processo de
redução da posição dominante que hoje detém a
Petrobras na produção dessa importante fonte de
energia.
É fundamental, entretanto, nesse período de
transição, que provavelmente perdurará por pelo
menos mais cinco anos, que não só o Governo, mas
sobretudo o Congresso e a sociedade brasileira,
fiquem atentos para que a decisão política, já tomada,
com a promulgação da Lei nº 9.478, em favor da livre
competição, seja levada adiante. Nesse sentido, é
necessário que a ANP, a Aneel e o Ministério de
Minas e Energia avancem na implementação dos
princípios estabelecidos pela referida Lei. Conforme
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já afirmamos, a política de preços para o gás natural
brasileiro, nas suas diversas finalidades, com
exceção do uso termelétrico, já começa a incorporar o
conceito de que o preço do produto deve refletir os
custos de extração e transporte até os locais de
consumo. Em particular, a Portaria Interministerial nº
003, de 17 de fevereiro do corrente ano, representa
um marco nesse rumo.
A nova política de preços merece, entretanto,
pelo menos um reparo. Provavelmente, o preço de
referência fixado na Portaria nº 003 poderá
inviabilizar importantes e nobres usos para o gás
brasileiro. Aqui estamos falando da utilização desse
insumo como redutor na indústria siderúrgica.
Estudos do Consórcio Empresarial ”Master
Plan“ – constituído por empresas atuantes no Espirito
santo, sob a coordenação técnica dos Drs. Eliezer
Batista e Raphael de Almeida Magalhães – mostram
que os redutores disponíveis até recentemente –
carvão mineral e de madeira – não eram suficientes
para tornar os produtos ”metálicos“, ”semi-acabados“
e ”aços planos“ da siderurgia nacional competitivos
no mercado internacional, além da desvantagem que
apresentavam esses redutores quanto aos impactos
ambientais.
Assim, apesar de contarmos com uma
infra-estrutura de logística portuária e de transporte
ferroviário das mais eficientes do mundo, a ponto de
sermos competitivos nas exportações de minério in
natura e de pelotas, não o éramos nas exportações
de produtos semi-elaborados, em face das restrições
tecnológicas e da disponibilidade de redutores mais
eficientes.
Contudo, com o aumento da produção interna
de gás natural, associada às importações da Bolívia e
da Argentina, constituímos o elo que faltava para
tornar o processo de beneficiamento e toda a cadeia
produtiva do segmento siderúrgico competitivo em
nível mundial.
Ainda, de acordo com os estudos do Consórcio
”Master Plan“, existem, em diversos países, pólos de
siderurgia a gás natural, muito bem sucedidos,
produzindo ferro esponja, gusa sólido e HBI (Hot
Briquetted Iron) e outros tipos de aço, a exemplo da
Arábia Saudita, Qatar, Rússia, Venezuela, Colômbia
e Trinidad-Tobago.
Apenas para citar dois desses Países, na
Venezuela o preço do gás natural gira em torno de
US$0,50/milhão de BTUs e, em Trinidad-Tobago,
alcança US$0,60/milhão de BTUs.
A siderurgia brasileira baseada em gás natural
como redutor é considerada moderna e limpa, do
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ponto de vista ambiental. Seus produtos têm
crescente aceitação no mercado internacional, em
função do processo de reestruturação tecnológica em
curso nos principais centros consumidores mundiais,
que
utilizam
cada
vez
mais
produtos
semi-elaborados, em substituição aos insumos
básicos tradicionais.
Essa é a tendência, por exemplo, das
siderúrgicas européias, japonesas e americanas, que
preferem adquirir produtos ”semi-elaborados“ em vez
de adquirir matérias-primas in natura ou em pellets,
em face das transformações tecnológicas que
promoveram em seu parque siderúrgico.
Possuímos, portanto, agora, todas as condições
necessárias – matérias-primas, gás natural e domínio
tecnológico – para tornar o segmento de aços planos
mais competitivo em âmbito internacional, cujos
produtos atingem valores muito superiores aos
auferidos atualmente com exportações de minério in
natura e em pelotas. A título de exemplo, registramos
algumas cotações internacionais apontadas nos
estudos já citados:
Minério de ferro in natura: US$24.00/t;
Pellets
de
minério
de
ferro:
US$34.00/t;
”Metálicos“
(ferro-esponja,
HBI):
US$130.00/t;
”Semi-acabados“ (placas e bobinas a
quente): US$250.00/t;
”Aços planos“: US$500.00/t.
O Brasil necessita agregar valor às
exportações do setor siderúrgico, sob pena de
outras nações, que dispõem de gás natural a baixos
preços, aproveitarem essa oportunidade de
mercado, importando nosso minério in natura ou
em pelotas, para aumentar sua produção e sua
participação no mercado internacional, podendo,
inclusive, retorná-la para o nosso País.
É urgente, portanto, para o País, o
estabelecimento de uma política de preços para o gás
natural, que passa a ser considerado o insumo básico
ao processo de transformação de minério de ferro,
com o propósito de tornar competitivos, em termos
internacionais,
os
produtos
metálicos,
semi-acabados e aços planos, aumentando o valor
agregado de nossas exportações – uma das poucas
oportunidades de melhorar a balança comercial
brasileira, em termos significativos.
Considerando,
no
caso
brasileiro,
a
disponibilidade de matérias-primas, a existência de
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empresas privadas robustas atuantes no setor
siderúrgico e a eficiência da logística de transporte
ferroviário e portuário, cinco áreas se apresentam
com grande vocação para se constituírem em pólos
siderúrgicos, com os seguintes epicentros:
Vitória – Espírito Santo
Corumbá – Mato Grosso do Sul
Sepetiba – Rio de Janeiro
São Luís – Maranhão
Marabá – Pará
Em nossa avaliação, a viabilidade dos pólos
siderúrgicos passa pela disponibilidade e preço
atraente do gás natural.
Finalmente, fazemos nossas as sugestões dos
ilustres estrategistas do Consórcio ”Master Plan“ do
Espírito Santo, Dr. Eliezer Batista e Dr. Raphael de
Almeida Magalhães, relativas às decisões a serem
tomadas pelo Governo Federal.
Criar o Programa dos Pólos Siderúrgicos,
declarando-o de interesse estratégico para a
economia nacional;
Determinar a todos os órgãos públicos federais
afetos ao Programa, prioridade absoluta à
implantação urgente dos Pólos Siderúrgicos;
Induzir a Petrobras à definição de um preço de
gás natural, específico para insumo siderúrgico,
garantindo suprimento em quantidade e duração que
viabilizem, efetivamente, a implantação, em condição
de competitividade internacional dos Pólos
Siderúrgicos;
Instruir o BNDES a conferir prioridade especial
ao exame e financiamento dos projetos dos Pólos
Siderúrgicos necessários à sua consolidação
(projetos
industriais,
de
logística,
de
telecomunicações, gasodutos e termelétricas)
Neste sentido, esperamos que todos, Governo,
Congresso Nacional e sociedade internalizem o
princípio de que as grandes reservas de gás natural
do país, descobertas e por descobrir, sem utilização
produtiva, representam uma riqueza inerte, sem valor
econômico. O interesse nacional somente será
atendido se essa importante riqueza se incorporar ao
processo industrial, constituindo-se em base de apoio
ao nosso desenvolvimento econômico e social.
Agradeço especialmente a gentileza do Sr.
Presidente, por postergar por mais cinco minutos a
sessão para que eu pudesse proferir o meu discurso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Os
Srs. Senadores Carlos Bezerra, Lúcio Alcântara,

439

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Ademir Andrade, Luiz Pontes, Ernandes Amorim,
Romero Jucá, Roberto Freire e Carlos Wilson
enviaram discurso à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Previdência
Social é um dos temas de maior relevância social e
econômica do mundo atual. Em quase todos os
países do mundo o assunto está em discussão.
Não se trata de mero debate de idéias. Na
questão previdenciária estão envolvidos problemas
essenciais, que dizem respeito à vida e à dignidade
das pessoas, seus direitos inalienáveis à
alimentação, à habitação, à saúde, após a diminuição
da capacidade de trabalho, em decorrência de idade
ou doença.
Há um compromisso material e ético entre
gerações na questão previdenciária: o bem-estar
social, a garantia de um nível mínimo de subsistência
no futuro das pessoas, o respeito aos idosos, aos
doentes, aos necessitados e aos excluídos são
questões transcendentais relacionadas com a
Previdência Social.
Podemos afirmar que existe uma crise global no
sistema previdenciário. O Brasil, evidentemente, não
é exceção e não se encontra fora dessa crise.
O Ministério da Previdência e Assistência Social
(MPAS) tem realizado constantes melhorias em seus
processos, métodos e sistemas administrativos, a fim
de garantir a todos os brasileiros o direito
fundamental a uma aposentadoria digna e condizente
com as necessidades dos segurados.
O Governo Federal vem combatendo com
relativo sucesso a sonegação, a fraude, as
irregularidades e o descontrole administrativo que
existiam na área da Previdência Social.
O
Ministro
Waldeck
Ornelas
afirmou
recentemente que as contas previdenciárias ”já não
são mais uma dor de cabeça“, pois tem havido
redução do déficit da Previdência, em decorrência da
recuperação da economia brasileira, da implantação
de novos programas de estímulo ao emprego formal
no Brasil e de uma melhor atuação administrativa do
Ministério.
Já temos uma nova Lei de Crimes Contra a
Previdência Social, que prevê penas de até 12 anos
de cadeia para os fraudadores, o que certamente
contribuirá para um melhor desempenho da
Previdência.
Já tivemos grandes melhorias no atendimento
aos beneficiários da Previdência Social.
Já foi implantada uma nova estrutura
administrativa na Previdência, com a introdução de
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novos e modernos processos gerenciais, permitindo
maior combate à sonegação, à fraude e a
inadimplência.
A utilização racional dos recursos da informática
tem contribuído para maior controle de todas as
atividades e, consequentemente, para a redução do
déficit previdenciário, para evitar a repetição de
escândalos, rombos e desvios de recursos e
aposentadorias fraudulentas.
Podemos afirmar que a Previdência Social
encontra-se numa verdadeira guerra sem fim, contra
os sonegadores, fraudadores, estelionatários e toda
uma sorte de pessoas desonestas.
Nessa guerra, um fator essencial ainda não foi
tratado com o cuidado que merece, pois não se pode
vencer uma guerra sem que todos os combatentes
estejam devidamente treinados, preparados e
equipados para enfrentar o adversário.
Tudo o que já foi feito pode ser perdido se não
houver um quadro de pessoal competente, bem
treinado, honesto e remunerado com dignidade para
poder cumprir a importante missão do Ministério da
Previdência.
A necessidade de valorização dos recursos
humanos colocados à disposição da Previdência
Social é o ponto essencial deste meu
pronunciamento, para o qual peço uma especial
atenção e apoio do Senado Federal, do Congresso
Nacional e do Poder Executivo.
Sem pessoal treinado e adequado, sem bons
recursos humanos, não pode haver uma boa
Previdência Social.
Conheço o empenho e a boa vontade do
Ministro Waldeck Ornelas no sentido de equacionar
esse importante problema, que ainda não foi tratado
adequadamente no sistema previdenciário brasileiro,
o que dificulta o cumprimento de sua missão
institucional de assegurar a todos os brasileiros uma
aposentadoria digna e adequada.
A Previdência Social, em sua guerra contra os
sonegadores, já obteve grandes e importantes
vitórias,
já
realizou
grandes
melhorias
administrativas, já saneou o déficit e acabou o caos
administrativo que ali existia.
No entanto, a Previdência Social ainda não
cuidou adequadamente do seu ativo mais importante:
seus recursos humanos. O servidor, aquele que é o
responsável último pelo funcionamento da máquina
administrativa, ainda não teve sua situação funcional
solucionada.
O Ministério da Previdência já implantou as
carreiras específicas de Fiscais e Procuradores da
Previdência, o que representou uma medida de
grande importância para a melhoria dos padrões de
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eficiência dos serviços previdenciários. Contudo, a
grande maioria dos servidores da Previdência ainda
se encontra fora de um plano de carreiras específico
para o desempenho de suas atividades funcionais.
É um compromisso do Governo Federal
assumido na década de 80 e até hoje não cumprido.
O Ministro Waldeck Ornelas, conhecedor
profundo
das
necessidades
do
sistema
previdenciário e consciente da necessidade urgente
de uma solução para o problema, já encaminhou ao
Ministério do Planejamento o anteprojeto de lei que
dispõe sobre a Carreira de Técnico Previdenciário.
Até o momento o Governo Federal ainda não deu
uma solução para esse importante problema, que
afeta não apenas o servidor da Previdência Social,
mas todos os beneficiários do sistema, pois quando
um dos elos do conjunto é fraco, todo o conjunto é
fraco.
Não se trata de criação de privilégio ou qualquer
benefício injustificável. Trata-se, antes de tudo, de
uma garantia para os segurados da Previdência de
que o sistema previdenciário tem futuro, está em boas
mãos e é gerenciado por servidores que dispõem de
condições administrativas adequadas e corretas para
o seu bom funcionamento.
Deixo aqui o meu apelo para que o Ministro
Waldeck Ornelas e o Ministro Martus Tavares
encontrem rapidamente uma solução para esse
relevante assunto, que representa o cumprimento de
uma promessa de Governo, o reconhecimento de um
direito do servidor e a realização dos princípios de
Justiça e eqüidade.
Muito obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no início dos anos
sessenta, principalmente no mundo ocidental, as
mulheres decidiram iniciar uma grande luta contra o
preconceito e contra todas as formas de
discriminação que lhes eram impostas e que faziam
parte da normalidade social e das relações de poder
naquela época.
Nos dias de hoje, se fizermos um retrospecto da
história dessas lutas que foram travadas de maneira
paciente e corajosa, nas ruas, nos locais de trabalho,
nas escolas, no lar, enfim, em todos os espaços da
vida social, constatamos que os avanços foram
fantásticos. Portanto, nesses quarenta anos de
persistência, as mulheres do Ocidente conseguiram
se impor pela determinação e pela competência.
Forçaram o aparecimento de uma nova história e
conseguiram colocar por terra valores anacrônicos
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estabelecidos pelos homens e que serviam
unicamente para reproduzir o seu poder de
dominação.
Todavia, após esses quarenta anos, e apesar
desses avanços enormes que derrubaram grandes
muralhas em toda uma estrutura de dominação
milenar, ainda restam muitos grilhões a serem
rompidos. Certamente, nesse novo século que
começará daqui a alguns dias, inúmeras batalhas
decisivas ainda serão travadas. É preciso que elas se
verifiquem porque, só assim, a construção da longa
estrada da cidadania, do respeito, da igualdade dos
direitos, do fim da miséria e do fim da violência terá
condições de ser concluída.
Lamentavelmente, essas importantes vitórias
não significaram os mesmos resultados em todos os
continentes. Foi no mundo ocidental onde ocorreu
uma verdadeira reviravolta nos costumes e onde as
mulheres conseguiram realmente firmar posições de
igualdade com os homens e realizar conquistas de
grandes dimensões.
Nas outras partes do mundo, ou seja, nos
regimes orientais autoritários, e, nesse caso,
podemos citar a China; em sociedades tradicionais,
fortemente compartimentadas e profundamente
desiguais, como a Índia; em quase toda a África e em
todo o mundo muçulmano, as mulheres têm lutado
bravamente pelos seus direitos, mas continuam, até
hoje,
subjugadas
pelo
machismo,
pelo
conservadorismo, pelo autoritarismo e por princípios
religiosos extremamente radicais, como no Irã.
Dessa maneira, para termos uma idéia das
gigantescas dificuldades que a maioria das mulheres
enfrentam em quase todas as regiões do mundo,
basta lembrar que apenas dois países, China e Índia
juntos, somam quase 2,5 bilhões de habitantes, ou
seja, mais de um terço da população da terra, cuja
metade é de mulheres.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em todo o
continente americano as mulheres lutaram e
continuam lutando pelos seus direitos. Nesse sentido,
com o fim das ditaduras militares nos diversos países,
e com o restabelecimento da democracia, que já dura
quase vinte anos em quase toda a América, o avanço
dessa luta foi extremamente marcante. Como bom
exemplo, ao cabo desses vinte anos, a taxa de
participação das mulheres no mercado de trabalho
latino-americano já ultrapassou 50%.
Assim, em seis países da região estudados pela
Comissão Econômica para a América Latina (Cepal),
cobrindo um período entre 1979 e 1996, a taxa de
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crescimento do emprego feminino superou 4,5%. Na
Argentina e no Uruguai, a taxa foi mais modesta e
ficou em 2,5%. Todavia, no México e no Brasil, elas
foram mais elevadas e atingiram respectivamente,
6,7% e 5,1%. Na Bolívia e na Costa Rica, o
crescimento foi igualmente importante. No primeiro
caso, tivemos um percentual de 7,19%, e no
segundo, 6,08%.
De acordo com as conclusões desse
levantamento, de uma maneira geral, sobretudo nos
últimos quinze anos, a participação da mulher no
mercado de trabalho na América Latina registrou
altas taxas de crescimento, mesmo nos países de
menor dinamismo econômico. Além disso, nos países
onde existe uma melhor organização social, como é o
caso do Uruguai, e um desenvolvimento econômico
mais intenso e mais sofisticado, como é o caso do
Brasil e da Argentina, a participação da mulher já é
maior do que a dos homens no mercado urbano de
trabalho como veremos a seguir quando nos
referirmos ao caso brasileiro.
Em nosso País, apesar de existir ainda muita
discriminação contra a mulher, não podemos
desconhecer que nas duas últimas décadas, os
valores conservadores, que eram dominantes em
nossa sociedade, foram obrigados a ceder espaços
cada vez maiores para os novos ideais considerados
progressistas e de vanguarda. Inegavelmente, as
mulheres foram um dos atores sociais mais
importantes a contribuir de maneira determinante
para a modificação desses princípios ultrapassados.
Até hoje, elas continuam na linha de frente em defesa
de bandeiras cada vez mais modernas e atuais.
A poucos dias do início do terceiro milênio,
convém registrar que as mulheres não param de
ocupar novos espaços e já estão conseguindo afastar
os homens de posições de liderança até bem pouco
consideradas como inexpugnáveis.
É significativo dizer que as taxas de crescimento
do emprego em nossa economia, relativas a homens
e mulheres, mostram hoje uma franca superioridade
feminina. Se tomarmos por exemplo, o período entre
1979 e 1996, a que já fizemos referência, enquanto a
taxa do emprego total crescia 3,87% e a dos homens
3,15%, a taxa relativa às mulheres, como já vimos,
era de 5,1%.
Por outro lado, ainda fazendo referência ao
estudo da Cepal, por volta dos anos 60, as mulheres
representavam apenas 18% do mercado de trabalho
brasileiro. Entretanto, nos dias de hoje, essa
participação já é de quase 50%. Segundo a Cepal, o
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número de mulheres no mercado de trabalho
brasileiro corresponde à população total da
Argentina, que é de 35 milhões de habitantes.
Outra revelação importante refere-se ao
emprego total nas áreas urbanas. Observando dados
da revista Conjuntura Econômica, da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), referentes a 1979, a
participação dos homens no emprego total nas áreas
urbanas era de 66,5%. Em contrapartida, em 1996,
esse percentual havia caído para 59,5%. Por outro
lado, no que se refere à posição das mulheres, a sua
participação passou de 33,5% para 40,5% no mesmo
período. É importante ressaltar que, em 1970, as
mulheres representavam apenas 20% do mercado de
trabalho brasileiro.
Outra questão, que merece consideração, e que
serve para ampliar ainda mais a nossa visão sobre as
importantes mudanças verificadas nos últimos vinte
anos na composição do mercado de trabalho
brasileiro, diz respeito ao crescente desinteresse das
mulheres pelo casamento oficial e tradicional. Nesse
particular, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o percentual de
mulheres entre 15 e 50 anos que preferiam viver uma
relação informal com os seus parceiros, passou de
6,6% em 1979, para 15,4% em 1996. Por outro lado,
entre 1985 e 1995, o número de famílias chefiadas
por mulheres que trabalhavam, passou de 18% para
23%.
A partir desses dados que acabamos de
observar, não existe qualquer dúvida de que as
mulheres brasileiras estão cada vez mais
independentes. A prioridade maior para elas passou a
ser a luta por maior qualificação profissional, a
conquista de mais espaço no mercado de trabalho, a
corrida por melhores salários, e a busca por cargos
de maior destaque, ao invés de ficarem contando
estrelas ou continuarem sonhando com um ”príncipe
encantado“ como era muito comum no tempo dos
nossos pais. A propósito, segundo dados da revista
Conjuntura Econômica de janeiro de 1997, no
decênio compreendido entre 1986 e 1995, o total de
casamentos realizados no Brasil caiu de um milhão
para apenas 750 mil. Por sua vez, entre 1993 e 1998,
acompanhando a mesma tendência da queda dos
casamentos, o número de separações cresceu 25%,
registrando um total de quase 90 mil, segundo os
dados do Registro Civil da época.
A ascensão das mulheres na vida social e
econômica do País, em total igualdade com os
homens e em posições muitas vezes mais
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importantes, justifica-se também pelo avanço da
escolaridade conquistado nessas últimas duas
décadas. Atualmente, enquanto os homens que
completaram o segundo grau representam 14% da
população total, as mulheres com o mesmo nível de
instrução já atingiram os 17%.
Em São Paulo, as mulheres já ocupam mais da
metade das vagas da magistratura e no Estado do Rio
a situação é a mesma. No mundo econômico e dos
negócios e nos lugares mais proeminentes, lá estão
as mulheres mostrando competência e esbanjando
dinamismo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as
mulheres precisam agora estar mais presentes na
vida política da Nação. A exemplo de nossa brilhante
colega, Deputada Marta Suplicy, esposa do eminente
Senador Eduardo Suplicy, e que conquistou uma
vitória popular retumbante para a Prefeitura de uma
das maiores cidades do mundo, outras mulheres de
fibra precisam ocupar espaços semelhantes.
Aqui nesta Casa temos algumas Senadoras,
mas ainda são poucas em relação ao número de
Senadores.
No Supremo Tribunal Federal (STM), até a
semana passada, território absoluto dos homens,
uma brilhante juíza, Doutora Ellen Gracie Northfleet,
honra o Brasil com a sua presença. Pela primeira vez
na história, a Suprema Corte do nosso País abre suas
portas e passa a ter entre os seus Ministros, uma
eminente brasileira. Gostaria de aproveitar esta
oportunidade para parabenizar o Presidente
Fernando Henrique Cardoso pela acertada indicação
e o Senado Federal que a aprovou por ampla maioria.
A ascensão feminina no Brasil, em todas as
instâncias da vida social, política, jurídica e econômica,
prova definitivamente que a nossa sociedade é uma das
mais abertas do mundo. Apesar de termos o sangue
latino, somos, ao mesmo tempo, um povo aberto às
mudanças e com uma incrível capacidade de
adaptação.
Contudo, e para além dessa imensa abertura
que caracteriza a alma brasileira, ainda temos muito
caminho a percorrer para derrubar barreiras
incompreensíveis e preconceitos que ainda
persistem. Nesse sentido, a cidadania que as
mulheres estão conseguindo com muita luta deve
igualmente ser estendida aos negros, aos índios, aos
excluídos e a todas as minorias que ainda sofrem em
nosso País. Quando atingirmos esse ponto, aí sim,
seremos o exemplo de uma grande nação.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo hoje a
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tribuna desta Casa para voltar a falar sobre o futuro
da Amazônia, um dos temas mais preocupantes para
a maioria do povo brasileiro.
Como um dos representantes daquela imensa
região no Congresso Nacional, tenho procurado com
freqüência, em minha atuação parlamentar, trazer os
seus problemas para debate. Portanto, são
incontáveis as minhas intervenções sobre a
Amazônia,
especialmente
quando
emergem
discussões sobre as questões do planejamento do
nosso desenvolvimento, da integração nacional, do
respeito ao meio ambiente e da soberania brasileira
sobre o seu território.
Como todos nós sabemos, desde o início de
nossa história, o tema Amazônia sempre esteve na
ordem do dia de nossas preocupações mais
importantes.
Sua problemática é sempre de primeira
grandeza porque o seu território é gigantesco, porque
as suas riquezas são fabulosas, porque a sua
fronteira é extensa, porque desperta interesses
internacionais altamente preocupantes e porque os
seus problemas exigem grandes desafios para serem
solucionados.
É importante relembrar que a Amazônia
Brasileira é um verdadeiro continente, com 5.046.143
km², representando 59% do nosso território. Sua faixa
de fronteira é da ordem de 12 mil quilômetros e
estende-se desde as Guianas até a Bolívia, passando
pela Venezuela, pela Colômbia e pelo Peru. Sua
extensão territorial ocupa quase 30% do total da
América do Sul e quase 70% da Amazônia total.
No momento em que se discute, por todas as
partes do mundo, a dimensão dos problemas
ecológicos e a questão da água, a Amazônia detém a
maior fonte de água doce do planeta e 1/3 das
florestas tropicais compactas, com fantástica riqueza
biológica.
Por sua vez, merece destaque a sua bacia
hidrográfica com mais de 6 milhões de quilômetros
quadrados, reunindo uma capacidade incomparável
de potencial hidrelétrico, hidroviário e imensos
recursos pesqueiros, sem falar de suas vastas
extensões de terrenos de várzeas com capacidade
agrícola ainda pouco explorada.
Em contradição com esse potencial, vale dizer
que, em termos populacionais, a Amazônia abriga
apenas 11,3% da população brasileira, e em termos
de geração de riqueza, contribui apenas com 6,5% do
Produto Interno Bruto (PIB) do País. Como se pode
constatar, o velho problema persiste na região: a
Amazônia continua precisando de gente e de
desenvolvimento para garantir a sua integridade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em plena
aceleração do processo de integração mundial de
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nossa economia, como acontece no resto do Brasil, o
desenvolvimento da Amazônia tem se realizado de
maneira totalmente deformada. Em sua evolução,
existe
uma
”perfeita
combinação“
entre
modernização econômica, miséria, desagregação
social e destruição dos ecossistemas, que é
extremamente perigosa para o seu futuro político,
econômico e social.
Apesar dos erros cometidos e das enormes
distorções provocadas pelos fracassados planos de
ocupação, ainda é possível estabelecer uma nova
concepção de desenvolvimento regional que concilie
a necessidade não radical da preservação, com a
urgência da exploração econômica de suas riquezas
naturais. Essa é a única resposta concreta para
atenuar os efeitos perversos dos processos
predatórios de viabilização econômica e demográfica
acontecidos nas últimas décadas.
Por culpa desses planos errôneos, vêm se
agravando, desde o início do século, as condições de
vida, os níveis de renda e de emprego da grande
maioria da população, submetida ainda a influências
culturais completamente diferentes das suas, trazidas
por missionários e outras organizações que atuam na
região.
A grande imprensa tem, nos últimos tempos,
divulgado o pensamento de organizações não
governamentais,
organismos
nacionais
e
internacionais, que têm suas atenções voltadas para
a Amazônia, sobre suas posições contrárias a
programas
do
governo
federal
para
o
desenvolvimento da região. Notadamente os
programas que compõem o chamado ”Avança Brasil“
têm
como
prioritários
investimentos
em
infra-estrutura,
especialmente
em
transporte
(rodoviário e hidroviário) e geração de energia.
Essas organizações fazem projeções drásticas
para o futuro da região, especialmente do ponto de vista
do meio ambiente, considerando a fragilidade dos
ecossistemas amazônicos. Fazem projeções baseadas
no modelo desordenado de ocupação da Amazônia e
suas conseqüências até os dias presentes.
A meu ver, Srªs. e Srs. Senadores, os
posicionamentos manifestos por essas organizações,
que, na sua maioria, são financiadas por organismos
internacionais, trazem em seus discursos e em suas
ações vestígios de interesses muitas vezes estranhos
aos interesses da Nação brasileira e da própria região
amazônica.
A defesa do meio ambiente de forma extremada
e desconectada de outros aspectos da região, como
tem manifestado essas organizações, é tão perversa
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para a Amazônia quanto a visão de pura exploração
econômica que não leva em consideração as
peculiaridades da região. Portanto, por outro
extremo, a visão empreendida por essas
organizações incorrem nos mesmos erros do
passado: o de não ver a Amazônia na sua magnitude
e complexidade.
Hoje, com os padrões científicos e tecnológicos
de que dispomos, é perfeitamente possível buscar o
progresso econômico sem destruir os sistemas
ecológicos. Evidentemente, esse modelo de
desenvolvimento
com
equilíbrio
social
e
racionalidade na exploração dos recursos naturais
requer mudanças culturais e políticas de grande
profundidade. Aliás, o próprio Governo precisa mudar
esse contexto, porque ainda não conseguiu definir
claramente o que pretende fazer de concreto na
Amazônia para promover a utilização sustentável de
sua base de recursos.
Um novo processo de integração e
modernização da Amazônia deve ser abrangente e
não concentrado, ou seja, restrito a alguns núcleos de
investimento e produção. Tal política, a da
concentração dos investimentos, foi aplicada anos a
fio por diversos governos. A herança que ficou são os
sucessivos fracassos, com somas valiosas de
dinheiro público desperdiçados e que serviu apenas
para agravar os desequilíbrios intra-regionais,
aumentar a miséria e atender aos interesses de
alguns aproveitadores.
Infelizmente, é dessa maneira que a Amazônia
prepara-se para entrar no século XXI, com boa parte
de seu território excluído dos instrumentos da
cidadania, alheia à presença estatal, o que abre
enormes possibilidades para a exploração irregular
de suas riquezas, para a destruição dos seus
ecossistemas, para as dificuldades no domínio da
informação e no acompanhamento dos seus
problemas, e para todos os tipos de atividades
irregulares e criminosas.
Nos dias de hoje, com o desenvolvimento
impressionante das ações dos narcotraficantes e com
as facilidades existentes para a prática do
contrabando generalizado, a necessidade de
integração total da Amazônia ao resto do Brasil,
confronta-se com problemas relativamente novos que
praticamente não existiam há alguns anos.
Diante dessa nova realidade, que já abriu
inclusive uma significativa discussão internacional,
principalmente nos Estados Unidos e na Europa
Ocidental, e que coloca em sério perigo a nossa gestão
sobre o território amazônico, precisamos pensar
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seriamente na construção imediata de uma
infra-estrutura econômica e social adequada para
agilizar o processo de integração. Precisamos
desenvolver rapidamente a área de transporte,
notadamente a utilização da imensa rede hidrográfica,
que é pouco explorada; elevar os baixos níveis
educacionais da população, com um combate
sistemático contra o analfabetismo e contra as
dificuldades de acesso à escola; definir com clareza
novos parâmetros para corrigir as enormes injustiças
agrárias, geradoras de sérios conflitos; promover uma
reforma agrária realista para impedir que fortes
correntes migratórias continuem a se dirigir para a
periferia das cidades, agravando a anarquia do
processo de urbanização; priorizar as atividades
econômicas geradoras de emprego e renda; e colocar
em prática mecanismos realistas de gestão ambiental,
que tenham a real capacidade de monitorar, controlar e
fiscalizar o bom andamento dos programas do
desenvolvimento sustentável.
É algo inquestionável a necessidade de dotar a
região da infra-estrutura necessária para utilização
racional de suas riquezas, de forma a gerar
desenvolvimento e emprego, possibilitando à
população que lá vive melhores condições de vida. E
qualidade de vida, Sr. Presidente, aprendemos com a
lição que a história ensinou, é o desenvolvimento
sustentável. Não me refiro ao termo ”progresso“, mas
o desenvolvimento que tenha como diretriz a justiça
social que integra o respeito aos direitos sociais dos
trabalhadores,
a
proteção
dos
diversos
ecossistemas, do meio ambiente e a particular cultura
dos povos da região.
Assim, a reestruturação da base produtiva
regional, com o objetivo de elevar a capacidade de
competitividade da economia local, a renda e criar
empregos, deve ser buscada pela consolidação,
integração e verticalização dos pólos e complexos
econômicos já existentes; pela modernização e
dinamização das atividades tradicionais; pela
identificação de novas oportunidades de investimento
vinculadas aos recursos naturais renováveis e à
biodiversidade; e pela participação efetiva da
população amazônica nos processos mais
competitivos de produção e comercialização das
riquezas produzidas. Neste sentido o zoneamento
econômico-ecológico é, sem dúvida, um dos
instrumentos básicos para o planejamento desse
desenvolvimento.
Outro aspecto que deve ser considerado num
processo de desenvolvimento planejado da região é a
necessidade de elevar o nível de informação e
conhecimento da própria região. Investimentos nas
áreas de pesquisa e do desenvolvimento científico e
tecnológico são fundamentais para essa estratégia.
Em se tratando desse ponto, não podemos
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desconhecê-lo como de extrema importância para a
exploração adequada dos recursos naturais, para a
redução dos problemas socioeconômicos e
ambientais, enfim, para disciplinar todas as etapas do
desenvolvimento sustentado.
Por fim, a integração da Amazônia no cenário
nacional é outro aspecto de grande relevância nessa
discussão. Não temos nenhuma dúvida de que é de
vital importância a integração física, socioeconômica
e cultural da Amazônia em si, com o resto do Brasil e
com os centros internacionais de consumo.
Os projetos que constam no programa ”Brasil em
Ação“ do governo federal, não estão lá por uma dádiva
do governo Fernando Henrique Cardoso. Refletem
anseios dos vários segmentos populacionais
amazônidas, e estão lá por pressão política da região.
A conclusão de obras como: eclusas de Tucuruí e
hidrovia araguaia-tocantins; asfaltamento da rodovia
BR 230 – Transamazônica; BR 422 – Tucuruí-Novo
Repartimento e BR 163 – Santarém-Cuiabá, dentre
outras obras de infra-estrutura previstas para a região,
são de fundamental importância para essa integração.
Essas obras não são inadequadas para a região, como
têm afirmado várias organizações ambientalistas a
que me referi no início dessa minha fala. Creio, porém,
que dadas as características da região amazônica, o
governo deva desenvolver ações paralelas, através
dos órgãos de meio ambiente, desenvolvimento
regional, dentre outros, direcionando a ocupação e o
desenvolvimento dentro de parâmetros condizentes
com a realidade socioambiental da região, respeitando
suas vocações.
Do ponto de vista social, também há um enorme
fosso separando os amazônidas do restante dos
brasileiros. Portanto, o homem amazônico precisa se
beneficiar de todo o processo de mudança e
modernização necessários à região. Somente dessa
forma poderemos atingir os objetivos de erradicar a
miséria, superar os níveis de exclusão social e
garantir a cidadania para todos.
Finalizo, Srªs. e Srs. Senadores, afirmando que,
em se tratando de colocar em prática um projeto sério
de desenvolvimento para uma região que é vital para
o Brasil, temos o dever de colocar de lado as
diferenças ideológicas, as idiossincrasias partidárias
e as divergências políticas. A questão da Amazônia é
uma questão de inteligência e, às vezes, a visão
apaixonada, de um lado e de outro, ofuscam nossa
vistas, cegando-nos para aquilo que é evidente. É
preciso unir a nossa inteligência para tratar da
Amazônia. Seja do ponto de vista militar, científico,
tecnológico, seja do ponto de vista político,
econômico e social, é preciso que utilizemos todo o
nosso potencial para promover de maneira acertada,
um desenvolvimento soberano da região, que
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podemos considerar como a mais rica do País e uma
das mais prosperas do mundo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ PONTES (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é motivo de
preocupação, para nós Parlamentares, o anúncio do
Governo Federal de suspender o programa de
distribuição de cestas básicas para milhões de
brasileiros que moram em áreas de extrema pobreza.
Atualmente, 8 milhões e 600 mil pessoas, que não
têm renda, nem têm o que comer, esperam, com
ansiedade e expectativa, a chegada da cesta de
alimentos para amenizar a dor e o sofrimento
provocados pela fome.
Hoje, o jornal Folha de S.Paulo noticia que a
cesta básica de alimentos foi suspensa em 15
Estados e que o Governo irá extinguir, em 2001, o
Programa de Distribuição de Alimentos (Prodea). É
um golpe contra à vida de famílias castigadas pela
miséria, que é fruto da falta de emprego, falta de
renda e, também, pelos fatores climáticos,
principalmente, as estiagens prolongadas.
Tenho críticas ao Programa de Distribuição de
Alimentos por representar humilhação para milhões
de brasileiros. Mas sou, ao mesmo tempo, a favor da
manutenção desse mesmo programa até que o
Governo Federal encontre uma alternativa para evitar
que a fome e a miséria aumentem ainda mais nos
bolsões de pobreza, hoje beneficiados com a cesta
de alimentos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é
possível se pensar em cortar essa ajuda humanitária
aos 8 milhões e 600 brasileiros, sem antes ser
definido e executado outro projeto que dê assistência
permanente às famílias carentes. Não defendo que o
assistencialismo se eternize com a doação das
cestas de alimentos, mas não podemos, nesse
momento, permitir que o Governo corte, de maneira
brusca, o Programa de Distribuição de Alimentos.
Leio no jornal Folha de S.Paulo, edição do
último domingo, dia 26, uma declaração atribuída ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso, em que ele
afirmara, no dia 2 de julho deste ano, que condenava
o assistencialismo e classificava como vergonha o
fato de o Governo continuar a ter o programa de
cestas.
A distribuição de cestas de alimentos, como
disse anteriormente nesse pronunciamento e como
afirmou o nosso Presidente da República, representa
uma humilhação, uma vergonha. Mas não dá, nas
atuais circunstâncias de vida das pessoas
beneficiadas pelo programa, para se cortar o feijão, o
arroz, a rapadura, a farinha de mandioca, da boca das
mais de 8 milhões de brasileiros que dependem
desses produtos para sobreviver.
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O jornal Folha de S.Paulo afirma, ainda, que
“uma pesquisa da Conab (Companhia Nacional de
Abastecimento) contraria o principal argumento do
Governo para suspender a distribuição de cestas
básicas. Ela (pesquisa) registra melhoria na
educação e na saúde e diz que o comércio local não
foi prejudicado, porque a maioria das famílias
atendidas não poderia comprar os produtos por conta
própria”.
Recorro, também, à declaração feita pelo
Secretário-Executivo do Comunidade Solidária,
Osmar Terra, que diz o seguinte: “o programa mata a
fome, mas não ajuda a diminuir a pobreza nem
estimula a economia das regiões mais carentes”.
Matar a fome. Esse, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, deve ser o sentido que precisa nortear os
estudos do Governo Federal sobre a suspensão do
Programa de Distribuição de Alimentos.
Faço, aqui, um apelo ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso para se sensibilizar com o estado
de pobreza de milhões de brasileiros: Presidente
Fernando Henrique Cardoso seja sensível e, antes de
qualquer decisão final, coloque a cabeça sobre
travesseiro, reflita por alguns segundos, e aja com o
coração. Acredite, Senhor Presidente Fernando
Henrique Cardoso, a cesta básica, que contém feijão,
arroz, massa de milho, farinha de mandioca e
rapadura, é a única fonte de sobrevivência dessas
pessoas.
O Governo Federal não pode, nem deve,
suspender a distribuição de cestas de alimentos até
que seja encontrada alternativa de programas
permanentes de combate à fome nos municípios
mais pobres do nosso País.
É preciso lembrar que, dos R$ 100 milhões, 500
mil, previstos no Orçamento da União para o
Programa de Distribuição de Alimentos, neste ano,
apenas R$ 38,7 milhões – cerca de 40%, foram
liberados. Faltou dinheiro? Qual destino levou essa
verba?
Se falta dinheiro para matar a fome das pessoas
pobres, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como
justificar que o nosso povo irá financiar, a cada dois
anos, campanhas eleitorais com recursos públicos?
Claro, o projeto de reforma política, que dispõe sobre
o financiamento público de campanha, tramita nesta
Casa e será alvo de muita discussão, mas quero me
antecipar, nesse debate, e me opor à proposta por
condenar essas contradições.
Contradições como esta de ver a falta de
dinheiro para distribuição de cestas de alimentos para
matar a fome da população e, ao mesmo tempo, se
falar que o Poder Público pode cobrir, a cada dois
anos, R$ 740 milhões de despesas das campanhas
eleitorais. Avançamos muito na vida política deste
País, mas não ao ponto de permitir que milhões de
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famílias continuem passando fome, enquanto o
dinheiro público é jogado em campanhas eleitorais.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso,
antes de acabar com essa saída paliativa que é a
distribuição de cestas básicas, precisa resolver
definitivamente o problema da fome no Nordeste. O
nordestino luta para comer. E uma das alternativas
amplamente discutidas e, comprovadamente viável, é
a transposição de águas do Rio São Francisco. Esta
obra é o caminho para se mudar a realidade
econômica e social de vários Estados do Nordeste.
Falta decisão política. E, aqui, mesmo no Senado,
volto a fazer um apelo aos representantes do Estado
da Bahia para se sensibilizarem com essa importante
obra, que é a transposição de águas do São
Francisco. É um dos caminhos para diminuirmos a
pobreza na nossa Região.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, reassumo esta
tribuna para tecer algumas considerações sobre o
PRODEA, que é, na minha opinião, a única garantia
de sobrevivência de 8,6 milhões de pessoas que
vivem em bolsões de miséria, assentamentos rurais
ou áreas indígenas.
O programa oficial de
distribuição de distribuição de cestas básicas está
sendo revisto. O Governo Federal ainda não se
preocupou em assegurar recursos orçamentários
com esse objetivo para 2001, mas garante que não
haverá prejuízos aos atuais beneficiados pelo
programa, que são brasileiros que vivem à margem
da miséria absoluta. Por outro lado, chega ao nosso
conhecimento que já discute formas de aproximar o
Programa de Distribuição de Alimentos (Prodea) do
projeto conhecido como Bolsa-Escola, o que nos
alegra, pois como Prefeito eleito de Ariquemes, uma
das minhas grandes preocupações é a forma de se
abrir mão de um modelo meramente assistencialista
por outro em que os beneficiários, em plena atividade
física, assumam algum compromisso de interesse
recíproco em troca de um simples auxílio, sem que
tenha que dar qualquer reciprocidade para com a
sociedade.
No Plano Avança Brasil, que resume os
compromissos de campanha do Presidente da
República, a distribuição de cestas básicas chegou a
ser incluída como prioridade contra a persistência de
focos de pobreza. Na realidade, esse item da agenda
básica do Programa Comunidade Solidária
mostrou-se eficiente para minorar a fome dos nossos
irmãos abandonados, sem empregos e sem
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perspectiva de um futuro menos sombrio, mas não
para auxiliar no combate à miséria. Estudo realizado
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
conclui que tende a ocorrer o inverso: a convicção de
que a comida vem de qualquer forma acaba
restringindo iniciativas das comunidades para se
desenvolverem economicamente. O que nos leva a
concluir que temos que encontrar novas fórmulas ou
soluções novas contra a fome, sem que os atuais
beneficiários caiam no desamparo, quem sabe um
grande projeto de geração de empregos?
O fato do Governo Federal tomar como ponto de
partida para as discussões o modelo bem-sucedido de
bolsa-escola implantado por um Governo de
Oposição, como o do ex-Governador petista Cristovam
Buarque, do Distrito Federal, é promissor, pois a
pobreza não tem partido e muito menos ideologia. Em
recente encontro de cúpula dos países sul-americanos
o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso
chegou a defender a ampliação dessa experiência
para outras regiões. Se for transposto para o programa
de cestas básicas, o modelo pode permitir que os
cerca de R$ 100 milhões anuais passem a ser
distribuídos não mais sob a forma de alimentos, mas
em dinheiro, o que me causa certa preocupação.
Desde que os beneficiários assumam algum tipo de
compromisso com o Poder Público e com a sociedade,
em contrapartida, os recursos seriam movimentados
nas próprias comunidades carentes, o que a nosso ver
favoreceria sua expansão, gerando uma maior
circulação de dinheiro e consequentemente geraria
empregos.
Sem dúvida, inovações desta ordem correm
sério risco de esbarrar risco em problemas típicos de
programas públicos, com excesso de burocracia e
práticas de corrupção. Por isso, é essencial que
qualquer mudança nesta área privilegie sobretudo
estruturas enxutas com mecanismos permanentes
de fiscalização, como forma de se assegurar o
máximo de eficácia nos resultados. Desde já me
coloco à disposição do Governo Federal, como
Prefeito eleito de Ariquemes, para colaborar nessa
grande cruzada, a cruzada ao combate à miséria.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje a esta
tribuna para falar de uma empresa que deve ser
motivo de orgulho para todos os brasileiros.
Refiro-me àquele que é o maior conglomerado
financeiro do País, àquele que mais investe em
tecnologia e serviços, nas pequenas e médias
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empresas, no comércio exterior, no agronegócio
brasileiro. Refiro-me ao banco que possui a maior rede
de auto-atendimento da América Latina, ao banco que
mais investe no Brasil. Refiro-me, evidentemente, ao
Banco do Brasil.

sentido de permitir o estabelecimento de relações de
confiança e parceria com seus sócios. Para o Banco,
a política de relações com os investidores é um
compromisso espelhado em cada ato, no conjunto da
administração societária.

O Banco do Brasil é hoje, Srªs e Srs. Senadores,
uma empresa em íntima sintonia com a modernidade,
solidamente preparada para enfrentar os desafios
colocados pela aurora do terceiro milênio.
Com suas quase 3 mil agências e mais de 4 mil e
300 outros pontos de atendimento em território
nacional, o Banco do Brasil está presente em todos os
rincões do País. As 22 agências somadas aos 13
escritórios, subagências e subsidiárias localizados no
exterior constituem postos avançados de apoio aos
empreendedores brasileiros que trabalham para
afirmar nossa presença no mercado globalizado, e
representam, ademais, valioso suporte para qualquer
cidadão brasileiro em viagem internacional. Nessa
rede de distribuição e em suas demais unidades, o
Banco do Brasil emprega um exército de quase 70 mil
funcionários e mais de 12 mil estagiários, uma força de
trabalho em constante processo de treinamento e
aperfeiçoamento para oferecer serviços de alto padrão
aos clientes.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os
últimos anos têm marcado uma nova etapa na vida do
Banco do Brasil. Após um período de ajustamentos, o
Banco assume, cada vez mais, o perfil de uma
empresa moderna, voltada para a rentabilidade, a
eficiência e a produtividade.

Atento aos efeitos da globalização e aos novos
patamares de competitividade estabelecidos por esse
fenômeno, o Banco do Brasil não tem medido esforços
para atender aos anseios daqueles que querem ser
protagonistas no processo de transformação da
sociedade moderna para a globalizada. Para garantir o
sucesso da empresa na economia do terceiro milênio,
não basta assegurar a satisfação dos clientes. É
preciso, ainda, compreender que os investidores não
são simples coadjuvantes na cadeia produtiva, meros
provedores de capital. Seu papel é o de verdadeiros
agentes propulsores do desenvolvimento econômico.
O Banco reconhece muito claramente a
importância desse público para a consecução de seu
objetivo maior, que é contribuir para o
desenvolvimento do País. A partir desse
reconhecimento, o Banco do Brasil busca atender às
expectativas dos investidores, sabendo que, sem
eles, não há como investir em produtos e serviços que
garantam a satisfação dos seus clientes, não há como
financiar pequenas e médias empresas que geram
empregos e riquezas, não há como fomentar o
crescimento da economia nacional.
Por tudo isso, o Banco do Brasil tem-se
empenhado em dar absoluta transparência aos seus
negócios, política de fundamental importância no

Com efeito, a evolução desses indicadores tem
sido extremamente positiva. A rentabilidade,
expressa como relação entre lucro líquido e
patrimônio líquido, que chegou a ser negativa em
mais de 130% em 1996, apresentou-se positiva em
quase 12% no ano passado. Já a relação lucro líquido
sobre receitas totais, que também chegou a ser
negativa em mais de 40% quatro anos atrás,
apresentou-se positiva em 2,4% em 1999. A relação
entre lucro líquido e ativo total, por sua vez, foi
negativa em mais de 9% em 1996 e positiva em 0,7%
no ano passado.
Entre os índices de eficiência, deve ser
destacado o contínuo crescimento da participação das
receitas de prestação de serviços em relação às
despesas de pessoal e administrativas. Em 1999,
quase 37% das despesas administrativas já foram
cobertas pelas receitas de prestação de serviços,
índice que, em 1995, sequer chegava aos 23%. O
objetivo do Banco é chegar cada vez mais próximo do
índice de 100%. Comparadas às despesas de pessoal,
as receitas de prestação de serviços representaram,
em 1999, quase 56%. Em 1995, o índice não chegava
a 29%. A relação entre despesas administrativas e
receitas operacionais caiu de 387%, em 1996, para
144%, em 1999.
Também a produtividade da empresa obteve
significativas melhoras em todos os seus itens.
Observou-se tanto o aumento de receitas, lucros e
depósitos por funcionário quanto a redução do
número de funcionários por agência.
Isso se deve ao crescimento das captações, à
redução do número de funcionários e ao salto
tecnológico realizado pelo Banco nos últimos anos. O
crescimento das captações é resultado da eficaz
estratégia implementada pelo BB para obter maior
fidelidade de seus clientes. A redução no número de
funcionários demonstra o esforço do Banco na
diminuição de suas despesas administrativas. De
resto, o Banco do Brasil começa a colher os frutos dos
pesados investimentos em tecnologia: já são mais de
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265 milhões de transações a cada mês por intermédio
do auto-atendimento, o que representa 70% do total
das transações dos clientes com o Banco; e já são
mais de 1 milhão de clientes realizando operações por
meio da Internet.
A relação receitas de prestação de serviços por
funcionário evoluiu de menos de 19 mil reais por
funcionário em 1995 para mais de 40 mil reais por
funcionário em 1999. A relação lucro líquido por
funcionário evoluiu de um prejuízo de 88 mil reais por
funcionário em 1996 para um lucro líquido superior a
12 mil reais por funcionário em 1999. A relação entre
depósitos e funcionários foi de 488 mil reais por
funcionário em 1995 para mais de 1 milhão de reais
por funcionário em 1999. Em 1997, as despesas de
pessoal representavam 82 mil reais por funcionário;
em 1999, pouco mais de 72 mil reais. O número de
funcionários por agência caiu de 31,5 em dezembro
de 1995 para 24,5 em dezembro de 1999.
Esses números evidenciam, Srªs e Srs.
Senadores, que, quando falamos de uma empresa
rentável, eficiente e produtiva, não estamos, em
medida alguma, fazendo frase de efeito.
Na verdade, a força da presença do Banco do
Brasil no mercado financeiro nacional é
impressionante. Se, em dezembro de 1996, o Banco
já custodiava mais de 6 milhões de contas correntes,
em dezembro do ano passado, esse número
ascendia a mais de 11 milhões. Nesse mesmo
período, as contas de poupança passaram de 4
milhões e oitocentas mil para 6 milhões e quinhentas
mil; e as aplicações em CDB e RDB, de 90 mil para 1
milhão e duzentas mil. Uma evolução superior a
1.300%!
Já o parque computacional da empresa não é
menos
impressionante.
A
capacidade
de
armazenamento de seu mainframe supera os 19
terabytes, enquanto a capacidade de processamento
vai a quase 9 bilhões de instruções por segundo. O
número de terminais de auto-atendimento saltou de 2
mil e 600 no final de 1995 para quase 25 mil no final
do ano passado, e o percentual de transações
efetuadas por intermédio do auto-atendimento
passou de 37% para 70% no mesmo período. Com a
evolução dessa modalidade de serviço, o número de
cartões de débito emitidos pelo Banco passou de 2
milhões e 600 mil em 1996 para 10 milhões e 500 mil
em 1999. Esse quadro reflete os investimentos em
automação bancária, que, somente no período
1997-1999, superaram 1 bilhão de reais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com
essa política de investir na modernização de seus
serviços, de estabelecer uma relação de confiança e
de parceria com os investidores que o Banco do Brasil
conseguiu registrar, no ano passado, um aumento dos
depósitos a prazo da ordem de 23%, dos depósitos em
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poupança de 7% e dos depósitos à vista de mais de
14%. Isso bem demonstra o resultado positivo obtido
pelas agências do Banco no esforço para incrementar
os negócios. Em contrapartida, a redução das
captações em mercado aberto, da ordem de 16%,
evidencia a menor necessidade do Banco de se
financiar junto ao mercado, devido à melhoria na
liquidez.
Hoje podemos, com toda a tranqüilidade,
afirmar que o Banco do Brasil é uma empresa no gozo
de excelente saúde econômico-financeira, uma
instituição dinâmica e moderna, plenamente ajustada
para operar no mercado do novo milênio, um mercado
cada vez mais competitivo, informatizado, ágil, virtual.
Deixo, portanto, registrados nos Anais da Casa
meus cumprimentos à Diretoria e ao Conselho de
Administração do Banco do Brasil, nas pessoas de
seus Presidentes, respectivamente Doutor Paolo
Enrico Maria Zaghen e Doutor Amaury Guilherme Bier,
pelo magnífico trabalho que vêm desenvolvendo à
testa dessa instituição tão cara a todos os brasileiros.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apresento hoje um
projeto que considero revolucionário nas relações
entre a pesquisa e o mercado. Sabemos que a maior
parte dos pesquisadores de alta qualificação estão
concentrados ou em universidades públicas ou em
centros e institutos de pesquisa governamentais.
Com as atuais leis em vigor, é extremamente difícil
que as descobertas e evoluções promovidas por
esses pesquisadores do setor público estejam
rapidamente disponíveis para a sociedade. Existem
uma série de impedimentos para que o pesquisador
se transforme em empreendedor.
Nosso projeto procura mudar essa relação,
permitindo a servidores da Administração Pública de
caráter científico e tecnológico e a professores
universitários
receber
ganhos
econômicos
resultantes da exploração da sua criação intelectual
ou produção científica; colaborar, por tempo
determinado, com empresa privada em projetos de
pesquisa científica de alta relevância para o interesse
nacional; e licenciar-se para desenvolver atividade
empreendedora relativa à produção de bens
decorrentes de sua produção científica. De outro lado,
permite às universidades e órgãos outros científicos
da Administração Pública prestar serviços ou
contratos de pesquisa, explorar patentes e licenças,
criar serviços voltados para industrialização ou
comercialização de produtos técnico-científicos. Tudo
cercado de controles e garantindo a lisura e a defesa
do interesse público e não de interesses corporativos
ou particulares.
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Alguns poderiam criticar essa proposta por
permitir uma aproximação do mundo do saber científico
com o mercado. Mas essa é justamente sua maior
qualidade: muitos centros de pesquisa hoje vivem
impasses porque, como as normas não permitem a
exploração industrial ou comercial dos bens científicos
produzidos, as instituições criam sistemas tortuosos
para driblar a lei e explorar seu potencial, por meio de
serviços e consultorias. É necessário tornar essas
ações transparentes e controláveis, para que os centros
e órgãos de pesquisa saiam de seus casulos e se
tornem os principais fomentadores do desenvolvimento
brasileiro.
Ao enviarmos o anteprojeto a diversas agências
fomentadoras de pesquisa e universidades,
percebemos que a idéia é bem-vinda e necessária,
delas recebendo diversas contribuições, muitas
incorporadas ao projeto. O debate continua. Outra
forma de abordar o problema é pelo ângulo dos
investimentos, sempre bem-vinda e da maior
importância, e essa vem sendo parcialmente atacada
com a criação dos fundos de pesquisa e fomento. Mas
o desenvolvimento não é só um problema de
recursos: é de gerenciamento e, especialmente, de
liberdade para criar.
O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, No jornal Folha
de S.Paulo de 27/11 passado, foi publicado artigo de
autoria do Ministro das Minas e Energia, Rodolpho
Tourinho, sob o título ” Cidadania é luz“, contendo
dados
e metas relativas a um programa de
eletrificação rural em curso no país, de caráter tão
otimista, que, ao invés de me tranqüilizar com os
rumos do setor, ao contrário, aumentaram minhas
dúvidas e perplexidades a respeito do assunto.
Assim, conforme S. Exª, o Ministro Rodolpho
Tourinho, merecedor, aliás, de todo nosso crédito, o
programa governamental conduzido por sua Pasta e
denominado ”Luz no Campo“ vem se desenvolvendo,
desde o início deste ano, com vistas a dotar de luz
elétrica até o final do atual Governo, em 2002, cerca
de um milhão de propriedades e com previsão de
chegar-se à universalização da cobertura de todo
território nacional até 2005.
S. Exª festeja, com justa razão, a ousadia de tal
programa, que identifica como o maior da América
Latina, e que, em termos de Brasil estaria
beneficiando mais propriedades rurais do que foi feito
nos últimos 30 anos de nossa História.
Segundo ele, isso só teria sido possível, graças
à privatização, em andamento, do setor elétrico do
Brasil, cujo modelo gerou recursos financeiros,
através da Reserva Global de Reversão da
ELETROBRÁS (RGR), capazes de financiar
programas sociais da envergadura deste ”Luz no
Campo“.

DEZEMBRO 2000

À propósito, a RGR é um fundo formado pelas
contribuições das empresas do setor elétrico,
correspondendo a 2,5% de suas receitas brutas, até o
máximo de 1% de seus ativos imobilizados.
De acordo ainda com o Ministro, antes das
privatizações do setor elétrico estes recursos ficavam
comprometidos com obras de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, hoje a cargo da
iniciativa privada concessionária desses serviços.
O único obstáculo, na visão do Ministro, que
ainda pode oferecer algum embaraço ao êxito do ”Luz
no Campo“, retardando, em suas palavras ”os
contornos finais do programa“ seria a demora na
aprovação pelo Congresso Nacional do Projeto de Lei
nº 2905/2000, enviado pela Presidência da República
à Câmara dos Deputados e que estabelece, entre
outras disposições, as metas de universalização para
as concessionárias.
Estranhamente, no entanto, o próprio Governo
Federal, através de suas Lideranças na Câmara dos
Deputados, em 14/06/2000, mandou retirar o regime
de urgência que já vinha sendo atribuído à tramitação
do projeto.
Em todo caso, esta é, em síntese, a
manifestação do Ministro Tourinho esta semana, na
imprensa, sobre a matéria.
Em primeiro lugar, é preciso saudar os planos
do Governo de tirar da escuridão milhões de famílias,
cujas condições de vida na região rural do Brasil, sem
energia elétrica, carecem de um mínimo aceitável de
dignidade, consistente na fruição de bens
elementares de civilização, como a própria
possibilidade de conservação de seus alimentos e o
acesso mais rápido a notícias geradas nas cidades,
sem falar na impossibilidade de irrigação e de criação
intensiva de animais, bem como no entrave à
pecuária leiteira, dependente do preparo das rações.
Com a chegada da luz elétrica, além de
atribuir-se um mínimo de cidadania ao homem do
campo, pode-se também minimizar o êxodo rural de
legiões de deserdados que a cada ano deixam suas
terras e seus casebres esfumaçados e escuros em
busca das luzes das cidades.
Sem contar que a energia elétrica traz, além
disso, novos hábitos de consumo, não só de
eletrodomésticos, mas, igualmente, de bens e
serviços essenciais à eficiência da produção agrícola.
Não há linguagem nem palavras para descrever
a reação do camponês beneficiado com a luz elétrica.
Tive a feliz ocasião, durante o período de
menos de um ano em que sucedi ao Governador
Miguel Arraes, no Governo de Pernambuco, em 1989,
de inaugurar algumas linhas de transmissão de
energia elétrica, através da Celpe, na época ainda
não privatizada, e de me emocionar, como poucas
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vezes em minha vida, ao ver o camponês jogar fora
o velho candeeiro, como quem se livra afinal de um
estigma de inferioridade social, civil, e política,
como quem ganhasse, enfim, uma alforria
atrasada de um século.
Ninguém que tenha passado por tal experiência
no exercício de função pública tem o direito de
desconhecer a importância vital duma conquista
como essa, a da luz elétrica pelo homem do campo.
É assunto, por sua natureza, quase sagrado de
tão sério, e, portanto imune à demagogia ou a ser
objeto de qualquer tentativa de aproveitamento
partidário ou eleitoral.
No entanto, a própria seriedade do assunto
me obriga a comparar os êxitos do programa ora
anunciado pelo Ministro Tourinho e as expectativas
nele depositadas, certamente de boa-fé, por S. Exª,
com seus resultados concretos, que constato em
meu Estado, Pernambuco, cuja eletrificação rural
tem conhecido retrocesso indisfarçável desde a
privatização da Celpe, ocorrida no início do corrente
ano.
Lembro-me, de que, na administração de
Arraes, de 1986 a 1990, a Celpe, ainda sob controle
estadual, eletrificou mais de 40 mil propriedades
rurais, sem contar 18 mil durante minha interinidade
no Governo de Pernambuco.
Com a privatização, não só tem caído a
qualidade da oferta dos serviços urbanos, como
parecem virtualmente interrompidos os trabalhos de
eletrificação rural.
E o mais grave é que, pelo Programa ”Luz no
Campo“, Pernambuco é um dos oito Estados
brasileiros contemplados com a meta de
eletrificação total no campo até 2002, um Estado,
considerado assim, desse ponto de vista, como
prioritário pela União.
Ora, se há recursos destinados a este fim como
revela o Ministro Tourinho e Pernambuco é dos seus
beneficiados preferenciais, onde e como estariam
sendo aplicadas tais verbas ?
É preciso cobrar-se um mínimo de
transparência das autoridades estaduais na
utilização desses recursos públicos, e, se houver
omissão da concessionária privada responsável,
cabe ao poder concedente estadual tomar
providências e aplicar as penalidades cabíveis, bem
como a ANEEL cumprir sua missão fiscalizadora.
Em vista disso, ou seja, da existência de
recursos disponíveis e alocados para a eletrificação
rural em Pernambuco e na ausência de resultados
perceptíveis de seu uso adequado e na falta de
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qualquer publicidade quanto à prestação de contas
de tais verbas, nem por parte do Governo Estadual,
nem das concessionárias privadas titulares da
prestação dos serviços, encaminho hoje ao exame
desta Casa, um requerimento de informações
dirigido ao Ministro Rodolpho Tourinho para que nos
ofereça os devidos esclarecimentos acerca da
matéria, na forma do artigo 50 § 2º da Constituição
Federal.
Por outro lado, sabe-se que a Celpe, transferida à
iniciativa privada por cerca de um bilhão de dólares em
17-2-2000, sempre foi considerada pelos especialistas
do setor como uma das melhores empresas de
distribuição de energia elétrica do país,
tecnologicamente atualizada, sem dívidas, com
mercado em expansão de 1,9 milhão de
consumidores, 2.600 empregados e com uma
receita operacional líqüida de 663 milhões de
reais e lucros líqüidos auferidos em 1999 de 67
milhões de reais.
A privatização de tal empresa, assim
eficiente e lucrativa, só se justificaria pelo
aumento dos investimentos a realizar com vistas
à universalização da oferta de seus serviços e
pela melhoria da qualidade das prestações que,
eventualmente, coloque à disposição da
população, sem o que sua transferência ao
controle particular terá sido lesiva ao interesse
público.
Além disso, é preciso não frustrar as
expectativas do Ministro Tourinho de levar luz elétrica
às mais de 4 milhões de propriedades rurais hoje
privadas desse bem essencial, das quais mais de 100
mil só em Pernambuco.
Isso porque as expectativas do Ministro não
são só dele, mas pertencem a mais de 5 milhões de
brasileiros, que, no limiar do novo milênio,
encontram-se, de modo inadmissível e intolerável,
excluídos de uma tecnologia velha de mais de um
século – a luz elétrica – e dependente de recursos
naturais, hídricos, renováveis e abundantes no
Brasil.
É o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando as Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da sessão deliberativa
ordinária da próxima terça-feira, dia 05 de
dezembro, a realizar-se às14 horas e 30 minutos, a
seguinte
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CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR
Convocação da 14ª Reunião do Conselho, a
realizar-se no dia 6 de dezembro de 2000,
quarta-feira, às 17 horas, na Sala nº 6 da Ala
Senador Nilo Coelho, destinada a ouvir, nos autos da
Denúncia nº 1, de 2000, o Sr. Pedro José Coelho
Pinto, Advogado do Banco do Brasil S/A, lotado na
Assessoria Jurídica Regional no Estado do Pará; e
os Srs. Lucimalva Saraiva Barbosa e José Raimundo
Farias Canto, ex-Advogados da mesma instituição,
atendendo à solicitação, deferida pela Presidência
do Conselho, da Exmª Srª Senadora Heloísa Helena,
Relatora do processo em referência.
Brasília, 29 de novembro de 2000. – Senador
Juvêncio da Fonseca, Vice-Presidente do Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar.
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Resenha das matérias apreciadas durante a
2ª Sessão Legislativa Ordinária – 51ª Legislatura –
(1º a 30 de novembro de 2000).

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2000 (nº
3.273/2000, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que dispõe sobre a
identificação criminal e dá outras providências.
Sessão: 22-11-2000
Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 1999 (nº
4.767/98, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências.
Sessão: 28-11-2000
Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 2000 (nº
2.845/2000, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que altera dispositivos do
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 –
Consolidação das Leis do Trabalho (proibição de
trabalho do menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz).
Sessão: 28-11-2000
PROPOSIÇÕES APROVADAS E ENVIADAS À
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETOS APROVADOS E
ENVIADOS À SANÇÃO
De iniciativa do Presidente da República..............
De iniciativa do Ministério Público da União.........
De iniciativa da Câmara dos Deputados...............
Total .....................................................................
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Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2000 (nº
4.201/98, na Casa de origem), de iniciativa do
Ministério Público da União, que dispõe sobre a
criação de Procuradorias da República em
Municípios e dá outras providências.
Sessão: 7-11-2000
Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 2000 (nº
3.272/2000, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que cria cargos na
Carreira Policial Federal.
Sessão: 21-11-2000
Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2000 (nº
637/95, na Casa de origem), que regulamenta, para
a Previdência Social, o disposto no § 3º do art 100
da Constituição Federal.
Sessão: 22-11-2000

De iniciativa do Presidente da República ............. 3
De iniciativa do Senado Federal............................ 5
De iniciativa da Câmara dos Deputados ............... 1
Total ..................................................................... 9
Projeto de Lei do Senado nº 30, de 1999, de
autoria do Senador José Roberto Arruda, que altera
dispositivos da Lei nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos
de Administração Pública e dá outras providências.
Sessão: 1º-11-2000
Proposta de Emenda à Constituição nº 88,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Lúcio Alcântara, que altera os arts. 49, 57, 59, 66,
67 e 166 da Constituição Federal e reduz as
hipóteses de sessão conjunta do Congresso
Nacional
Sessão: 8-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de
1999, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti,
que convoca plebiscito no Estado do Amazonas,
sobre a criação de três territórios federais.
Sessão: 9-11-2000
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Emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 47, de 2000 (nº 3.156/2000, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
que altera dispositivos da Lei nº 9.294, de 15 de
julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao
uso e à propaganda de produtos fumígenos,
bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e
defensivos agrícolas.
Sessão: 21-11-2000
Emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 54, de 2000 (nº 3.199/2000, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
que acrescenta inciso ao § 5º do art. 178 da Lei nº
3.071, de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil, e
parágrafo único ao art. 280 da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.
Sessão: 21-11-2000
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 58, de 2000 (nº 3.275/2000, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que altera os arts. 1º e 2º da Lei nº
9.034, de 3 de maio de 1995, que dispõe sobre a
utilização de meios operacionais para a
prevenção e repressão de ações praticadas por
organizações criminosas.
Sessão: 21-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de
1999, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti,
que convoca plebiscito sobre a criação do Estado do
Tapajós.
Sessão: 23-11-2000
Projeto de Lei do Senado nº 591, de
1999-Complementar, de autoria do Senador Freitas
Neto, que altera a composição do Conselho a que
se refere a Lei Complementar nº 66, de 17 de junho
de 1991 (Conselho Deliberativo da Sudene).
Sessão: 29-11-2000
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 1, de 1999 (nº 1.064/91, na Casa de
origem), que regulamenta o § 4º do art. 199 da
Constituição
Federal,
relativo
à
coleta,
processamento, estocagem, distribuição e aplicação
do sangue, seus componentes e derivados,
estabelece
o
ordenamento
institucional
indispensável à execução adequada dessas
atividades, e dá outras providências.
Sessão: 30-11-2000
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PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À
PROMULGAÇÃO
De iniciativa do Senado Federal .......................... 1
De iniciativa da Câmara dos Deputados.............. 36
Total..................................................................... 37

Projeto de Decreto Legislativo nº 267, de
1999 (nº 155/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Musical FM S/C Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Jacareí, Estado de São Paulo.
Sessão: 1º-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 295, de
1999 (nº 277/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão ao Sistema
Excelsior de Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo.
Sessão: 1º-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de
2000 (nº 208/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão ao Sistema de
Comunicação Rio Bonito Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade
de Palmas, Estado do Tocantins.
Sessão: 1º-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 101, de
2000 (nº 266/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Alvorada FM de Salinas Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Salinas, Estado de Minas Gerais.
Sessão: 1º-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 47, de
1994 (nº 353/93, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Vale do Taquari Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul.
Sessão: 7-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 67, de
1994 (nº 376/93, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a outorga deferida à Rádio
Centenário de Araras Ltda. para explorar serviço de
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radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Araras, Estado de São Paulo.
Sessão: 7-11-2000

serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia.
Sessão: 9-11-2000

Projeto de Decreto Legislativo nº 65, de
1995 (nº 7/95, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio e Televisão Atalaia Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Óbidos, Estado do Pará.
Sessão: 7-11-2000

Projeto de Decreto Legislativo nº 205, de
1999 (nº 45/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a autorização do Governo
do Estado de Minas Gerais – Rádio Inconfidência
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda curta na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.
Sessão: 9-11-2000

Projeto de Decreto Legislativo nº 76, de
2000 (nº 213/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Triângulo FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Candelária, Estado do Rio Grande do Sul.
Sessão: 7-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 159, de
1999 (nº 741/98, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Clube de Guaxupé Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Guaxupé, Estado de Minas Gerais.
Sessão: 8-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 179, de
1999 (nº 23/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a autorização do Governo
do Estado de Minas Gerais – Rádio Inconfidência
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.
Sessão: 8-11-2000

Projeto de Decreto Legislativo nº 248, de
1999 (nº 118/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Lençóis Paulista,
Estado de São Paulo.
Sessão: 9-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 278, de
1999 (nº 135/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Missioneira de Radiodifusão Educativa para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Santo Ângelo,
Estado do Rio Grande do Sul.
Sessão: 9-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 114, de
2000 (nº 300/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Prefeitura Municipal de
Rio Paranaíba a executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Rio
Paranaíba, Estado de Minas Gerais.
Sessão: 9-11-2000

Projeto de Resolução nº 76, de 2000, de
autoria dos Senadores Ricardo Santos e Gerson
Camata, que altera a Resolução nº 78, de 1998, do
Senado Federal, que dispõe sobre as operações
de crédito interno e externo dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e de suas
respectivas autarquias e fundações, inclusive
concessão de garantias, seus limites e condições
de autorização, e dá outras providências.
Sessão: 9-11-2000

Projeto de Decreto Legislativo nº 75, de
1994 (nº 294/93, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Difusora Porto Real Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Resende, Estado do Rio
de Janeiro.
Sessão: 14-11-2000

Projeto de Decreto Legislativo nº 195, de
1999 (nº 108/95, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão deferida à
Rádio Alvorada de Rondônia Ltda. para executar

Projeto de Decreto Legislativo nº 229, de
1999 (nº 218/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Difusora Taubaté Ltda. para explorar serviço de
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radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Taubaté, Estado de São Paulo.
Sessão: 14-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 241, de
1999 (nº 121/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Fundação
Cultural de Aratiba para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Aratiba, Estado do Rio Grande do Sul.
Sessão: 14-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 252, de
1999 (nº 125/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Uirapuru Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Birigui, Estado
de São Paulo.
Sessão: 14-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 280, de
1999 (nº 142/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Cidade de Jundiaí Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Jundiaí, Estado de São Paulo.
Sessão: 14-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 63, de
2000 (nº 110/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Fundação
Educativa Nordeste para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Lagoa Vermelha, Estado do Rio Grande do Sul.
Sessão: 14-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de
2000 (nº 270/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Sara Nossa Terra para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Araucária, Estado do Paraná.
Sessão: 21-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 253, de
1999 (nº 130/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio FM Cidade de Mogi Guaçu Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São
Paulo.
Sessão: 22-11-2000
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Projeto de Decreto Legislativo nº 265, de
1999 (nº 151/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão do Sistema
Jornal de Rádio Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Piracicaba, Estado de São Paulo.
Sessão: 23-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 72, de
2000 (nº 203/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cultura
Venda Nova FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Ibatiba, Estado do Espírito Santo.
Sessão: 23-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 107, de
2000 (nº 293/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Brasil
Amazônia Comunicação e Empreendimentos Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Redenção,
Estado do Pará.
Sessão: 23-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 142, de
2000 (nº 423/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Donatile Costa para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Pedro Avelino, Estado do Rio Grande do
Norte.
Sessão: 23-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 88, de
2000 (nº 224/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Bom Jesus de Rádio e Televisão para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo.
Sessão: 28-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 118, de
2000 (nº 306/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Dom Bosco para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
Sessão: 28-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 163, de
2000 (nº 321/99, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Globo Eldorado Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Sessão: 28-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 216, de
2000 (nº 445/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Rádio de São João do Piauí a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São João
do Piauí, Estado do Piauí.
Sessão: 28-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 89, de
2000 (nº 225/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga a permissão à Rádio
Interativa Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Aguaí, Estado de São Paulo.
Sessão: 29-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 165, de
2000 (nº 323/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Belo Horizonte Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.
Sessão: 29-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 166, de
2000 (nº 276/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga a concessão à MR
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Urbano Santos, Estado do Maranhão.
Sessão: 29-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 217, de
2000 (nº 447/2000, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de
Comunicação, Cultura e Desporto do Município de
Elesbão Veloso a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Elesbão Veloso, Estado
do Piauí.
Sessão: 29-11-2000
Projeto de Decreto Legislativo nº 168, de
2000 (nº 327/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga a permissão à MR
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão.
Sessão: 30-11-2000
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MENSAGENS RELATIVAS À ESCOLHA DE
CHEFES DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
De iniciativa do Presidente da República............... 4
Total ...................................................................... 4
Mensagem nº 165, de 2000 (nº 1.139/2000, na
origem), pela qual o Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor Tomas Maurício Guggenheim, Ministro de
Segunda Classe do Quadro Permanente da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República do Gabão.
Sessão: 8-11-2000
Mensagem nº 174, de 2000 (nº 1.244/2000, na
origem), pela qual o Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor Ney do Prado Dieguez, Ministro de Segunda
Classe do Quadro Permanente da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República Cooperativista da Guiana.
Sessão: 8-11-2000
Mensagem nº 205, de 2000 (nº 1.425/2000, na
origem), pela qual o Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor Cláudio Maria Henrique do Couto Lyra,
Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República das
Filipinas.
Sessão: 21-11-2000
Mensagem nº 230, de 2000 (nº 1.603/2000, na
origem), pela qual o Presidente da República
Submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor Oto Agripino Maia, Ministro de Primeira
Classe do Quadro Permanente da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto ao Estado da Cidade do Vaticano
(Santa-Sé).
Sessão: 21-11-2000
MENSAGENS DE ESCOLHA
DE AUTORIDADES
De iniciativa do Presidente da República............. 6
Total .................................................................... 6
Parecer nº 1.051, de 2000, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº
211, de 2000 (nº 1.480/2000, na origem), pela qual o
Presidente da República submete à deliberação do
Senado a proposta de recondução do Senhor David
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Zilbersztajn, ao cargo de Diretor-Geral da Agência
Nacional do Petróleo – ANP.
Sessão: 8-11-2000
Parecer nº 1.060, de 2000, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº
216, de 2000 (nº 1.512/2000, na origem), pela qual o
Presidente da República submete à deliberação do
Senado a proposta de recondução do Senhor
Renato Navarro Guerreiro, ao cargo de Conselheiro
Presidente do Conselho Diretor da Agência Nacional
de Telecomunicações – ANATEL.
Sessão: 8-11-2000
Parecer nº 1.065, de 2000, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº
212, de 2000 (nº 1.481/2000, na origem), pela qual o
Presidente da República submete à deliberação do
Senado a recondução do Senhor José Mário Miranda
Abdo, ao cargo de Diretor-Geral da Agência Nacional
de Energia Elétrica – ANEEL.
Sessão: 21-11-2000
Parecer nº 1.092, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem
nº 231, de 2000 (nº 1.608/2000, na origem), pela qual
o Presidente da República submete à deliberação do
Senado a indicação da Senhora Ellen Gracie
Northfleet, para exercer o cargo de Ministro do
Supremo Tribunal Federal.
Sessão: 22-11-2000
Parecer nº 1.146, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem
nº 208, de 2000 (nº 1.437/2000, na origem), pela qual
o Presidente da República submete à deliberação do
Senado o nome da Senhora Anne Elisabeth Nunes de
Oliveira, para exercer o cargo de Defensor
Público-Geral da União, com mandato de 2 anos.
Sessão: 29-11-2000
Parecer nº 1.147, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem nº 237, de 2000 (nº 1.718/2000, na
origem), pela qual o Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do
Senhor Sebastião de Oliveira Castro Filho, para
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de
Justiça.
Sessão: 29-11-2000
MATÉRIAS DECLARADAS PREJUDICADAS
De iniciativa do Senado Federal........................... 3
Total..................................................................... 3
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Projeto de Lei do Senado nº 185, de 1999, de
autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera o
artigo 6º (sexto) da Lei nº 9.469, de l0 de julho de
1997, o qual trata dos pagamentos devidos pela
Fazenda Pública, em virtude de sentença
judiciária.
Sessão: 22-11-2000
Projeto de Lei do Senado nº 238, de 2000,
de autoria do Senador Paulo Hartung, que dá
nova redação ao art. 6º e acrescenta os arts. 10-A
e 10-B à Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, que
”regulamenta o disposto no inciso VI do art. 4º da
Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993, dispõe sobre a intervenção da União nas
causas em que figurarem, com autores ou réus,
entes da administração indireta; regula os
pagamentos devidos pela Fazenda Pública em
virtude de sentença judiciária; revoga a Lei nº
8.197, de 27 de junho de 1991, e a Lei nº 9.081,
de 19 de julho de 1995, e dá outras providências",
para adequá-la ao art. 100 da Constituição
Federal, com a redação da Emenda Constitucional
nº 30, de 2000, disciplinando o pagamento de
obrigações de pequeno valor e do crédito de
natureza alimentícia devido pela Fazenda Pública
em virtude de sentença judiciária transitada em
julgado.
Sessão: 22-11-2000
Projeto de Lei do Senado nº 505, de 1999, de
autoria da Senadora Luzia Toledo, que inclui
conteúdos de educação ambiental nos currículos da
educação básica e superior.
(Decisão terminativa da Comissão de
Educação.)
Sessão: 24-11-2000
MATÉRIAS RETIRADAS PELOS AUTORES
De iniciativa do Senado Federal........................... 4
Total..................................................................... 4
Proposta de Emenda à Constituição nº 76,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Paulo Souto, que acrescenta § 3º ao artigo 145 e dá
nova redação ao § 3º do artigo 15 da Constituição
Federal (dispõe sobre taxa pela utilização do serviço
de iluminação pública).
(Retirado nos termos do Requerimento n º 534,
de 2000)
Sessão: 7-11-2000
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Projeto de Lei do Senado nº 159, de 2000, de
autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que dá
nova redação ao § 5º, e acrescenta parágrafos ao
artigo 39 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
(Retirado nos termos do Requerimento nº 538,
de 2000)
Sessão: 7-11-2000
Projeto de Lei do Senado nº 495, de 1999, de
autoria do Senador Sebastião Rocha, que dispõe
sobre o benefício previdenciário complementar às
vítimas e aos dependentes dos motoristas
profissionais de veículos automotores de carga ou
de passageiros, vitimadas por ações tipificadas
como crimes, e dá outras providências.
(Retirado nos termos do Requerimento nº 539,
de 2000)
Sessão: 9-11-2000
Projeto de Lei do Senado nº 496, de 1999, de
autoria do Senador Sebastião Rocha, que dispõe
sobre o benefício previdenciário complementar às
vítimas e aos dependentes dos motoristas
profissionais de veículos automotores de carga ou
de passageiros, decorrente de acidente de trânsito,
e dá outras providências.
(Retirado nos termos do Requerimento nº 540,
de 2000)
Sessão: 9-11-2000
CONVOCAÇÃO DE AUTORIDADES
De iniciativa do Senado Federal........................... 2
Total........................................................................ 2
Requerimento nº 505, de 2000, do Senador
Eduardo Suplicy, solicitando a convocação do
Ministro de Estado das Relações Exteriores, Senhor
Luiz Felipe Lampréia, para prestar, perante o
Plenário do Senado Federal, esclarecimentos sobre
as relações do Brasil com o Peru.
Sessão: 23-11-2000
Requerimento nº 596, de 2000, do Senador
José Roberto Arruda, solicitando que a convocação
do Ministro-Chefe do Gabinete da Segurança
Institucional da Presidência da República seja
transferida para o âmbito do Órgão de Controle e
Fiscalização Externos da Política Nacional de
Inteligência.
Sessão: 29-11-2000
OUTRAS DELIBERAÇÕES
De iniciativa do Senado Federal.......................... 10
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Total.................................................................... 10
Requerimento nº 551, de 2000, do Senador
Pedro Simon, solicitando a inserção em ata de um
voto de pesar pelo falecimento do Sr. Osny Duarte
Pereira.
Sessão:
Requerimento nº 554, de 2000, dos
Senadores Hugo Napoleão e Freitas Neto,
solicitando a inserção em ata de um voto de pesar
pelo falecimento do ex-Governador e ex-Senador
Helvídio Nunes, ocorrido em 3-11-2000.
Sessão: 7-11-2000
Requerimento nº 556, de 2000, do Senador
Ricardo Santos, solicitando homenagens de pesar
pelo falecimento do Dr. Jones dos Santos Neves
Filho, ex-Deputado Federal, ocorrido no dia
1º-11-2000.
Sessão: 8-11-2000
Requerimento nº 560, de 2000, do Senador
Antonio Carlos Magalhães e outros Senhores
Senadores, solicitando voto de congratulações pelos
80 anos de vida do Cardeal Dom Eugênio de Araújo
Sales.
Sessão: 9-11-2000
Requerimento nº 563, de 2000, dos
Senadores Roberto Saturnino e Geraldo Melo,
solicitando congratulações ao Professor e
Economista Celso Furtado, no transcurso de seus
oitenta anos de vid a.
Sessão: 9-11-2000
Requerimento nº 566, de 2000, do Senador
Eduardo Suplicy, solicitando homenagens de pesar
pelo falecimento do ex-Prefeito da cidade de Santos,
David Capistrano Filho.
Sessão: 13-11-2000
Requerimento nº 567-A, de 2000, dos
Senadores Lúcio Alcântara e Sérgio Machado,
solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
do ex-Senador Wilson Gonçalves.
Sessão: 13-11-2000
Requerimento nº 568, de 2000, do Senador
Antonio Carlos Magalhães e outros, solicitando
homenagens de pesar pelo falecimento do
Deputado Jairo Azi, ocorrido em 12-11-2000, bem
como o levantamento da sessão.
Sessão: 13-11-2000
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ADEMIR ANDRADE

ÁL VARO DIAS

Premência da adoção de medidas para o fomento
do setor pesqueiro nacional.
..
Defesa de celelielade na apreciação da ['roposta de
Emenda à Constituição na 57, de 1999, que possibilita a ex
propriação de lenâs onde seja identificada a exploração do
n'abalho escravo
.
Necessidade da atribuição de competência à
J ustrça Federal para processar e julgar os crimes contra
os Direitos Humanos. ..
..
.
Congratulações às mulheres ele carreira Jurídica,
pela luta contra a discnminação e pela recente escolha
da primeira mulher a ocupar uma vaga no Supremo
Tribunal Federal.
Preocupação acerca da Justa mcorporação de
11,98'70 aos vencimentos dos servidores públicos, que
sofreram defasagem salarial quando da conversão da
moeda para URV ...
Apoio à manifestação dos estudantes universitári
os brasileiros em defesa da continuidade do Programa
Especial de Treinamento - PET.
Solidariedade aos estudantes da Universidade Fe
deral do Pará e da Faculdade de Ciências Agrárias do
Pará, mobilizados em defesa da continuidade do Progra
ma Especial de Treinamento - PET...
Repúdio ao assassinato do sindicalista rural
José Dutra da Costa, do Município de Rondon do
Pará.
Debate sobre o reajuste do salário mínimo, a pro
pósito dos recursos orçamentários destinados ao paga
mento da dívida pública ..

Parecer n. o 1.105, de 2()()(), da Comissão de L:du
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n. U 203,
de 2000 (n. o 429/2000, na Câmara dos Deputados). que
aprova o ato que oulorga permissão à Rádio Mundial
FM de Toledo Lida., para explorar serviço ue radiouifu
são sonora em freqüência modulada na cidaue de Tole
do, Estado do Paraná .....
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035

035

070

171

273

ANTERO PAES DE BARROS
Registro de encontro realizado ontem pejo PSDB,
em Mato Grosso, para avaliação dos resultados das elei
ções deste ano. Cobrança do cumprimento da destinação
de 20% das verbas da União à inigação da região Cen
u·o-Oeste.
..
.
Importância do apoio das bancadas do Cen
tro-Oeste, na votação do Orçamento, para as emendas
regionais que destinam recursos às BR-158 e BR-364,
em Mato Grosso.
..
..

381

381

026

051

BELLO PARGA
Discutindo Projeto de Lei do Senado n. O 683, de
1999  Complementar, de iniciativa da Comissão Parla
mentar de Inquérito do Siste)na Financeiro, que regula
menta a prestação de informações ao Banco Cenl1'al do
Br<lsil, para insu'umentalização do Sistema CenlraJ de
Risco de Cr~c1ito e dá outras providéncias

AGNELO ALVES

BERNARDO CABRAL

Parecer na 1.091, de 2000, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n. O 142, de 2000 (n. o 423/2000, na Câmara dos De
putados), que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Donatile Costa, para executar serviço ele
radiodifusão sonora em freqúência modulada na ci
dade de Pedro Avelino, Estado do Rio Grande do
None.
.
.

Transcurso, ontem, do Dia Nacional da Consciên
cia Negra........
..
.
Contestação de crílicas de setores da imprensa,
que condenam as iniciativas progressistas e os avanços
econômicos da região Amazônica, referindo-se princi
palmente à Zona Franca de Manaus.
Campanha de ONG em favor ela tese da "sobera
nia relativa" brasileira sobre a Amazônia .........

029

026

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Solicitação de explicações ao Ministro Femando
Bezena, referentes à denúncia de conupção na Sudam.
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Pág.
Retlexão sobre a crise na segurança pública no
Brasil e a incapacidade do Estado de combater a escala
da criminal.
,
.

367

CARLOS BEZERRA
Apelo às autoridades governamentais para incor
porar os engenheiros agrônomos do Ministério da Agri
cultura e do Abastecimento ao novo modelo de gestão
estabelecido na Medida Provisória n.o 2.948, de 2000.

332

CARLOS PATROCÍNIO
A valiação dos problemas enfrentados pelo Brasil
no âmbito do comércio internacional.
.

333

CARLOS WILSON
Preocupação com a possibilidade de importação
de álcool combustível. em virtude da iminência da perda
de 20% da safra 2000/2001 de cana-de-açúcar na região
centro-sul.
.

362

EDISON LOBÃO
Parecer n° 1113 de2000, da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n° 39 (n° 637 na Casa de origem), que regula
menta, para a Previdência Social, o disposto no § 3° do
..
ar!. 100 da Constituição Federal
Parecer n° 1115, de 2000-Plen., ao PLC n°
3912000
.
Parecer n.o 1.139, de 2000, da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.o 138, de 2000, de autoria do Senador Hugo
Napoleão, que autoriza o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas - DNOCS a doar ao Município
de Alvorada do Gurguéia, Estado do Piauí, o imóvel que
especifica
.
Parecer n.o 1.143, de 2000, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 168,
de 2000 (n.o 327/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à MR Radiodifusão
LIda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Vitória do Mearim,
Estado do Maranhão. ..
..
..

228
231

.345

358

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
Preocupação com a violação de direitos do con
sumidor pelo Serasa
.
Requerimento n.o 585, de 2000, de autoria do Se
nador Eduardo Siqueira Campos, solicitando ao Minis
tro de Estado da Fazenda as informações que menciona..

256

290

EDUARDOSUPLICY
Justificativas a projeto de lei do Senado, que dis
põe sobre o financiamento público exclusi vo de campa
nhas eleitorais. Solidariedade aos trabalhadores sem-ter
ra, vítimas da violência no campo
..
Projeto de Lei do Senado n.o 252, de 2000, que
dispõe sobre o financiamento público exclusivo de cam
panhas eleitorais.
..
..

lU

126

Requerimento n° 505, de 2000, solicitando. nos
termos regimentais, a convocação do Ministro de Estado
das Relações Exteriores, Senhor Luiz Felipe Lampréia,
para prestar, perante o Plenário do Senado Federal, escla
recimentos sobre as razões que levaram o Governo brasi
leiro a articular a operaçào de asilo político no Panamá
para o Senhor Vladimiro Montesinos, principal Assessor
do Presidente do Peru, Senhor Alberto Fujimori.

321

FRANCELINO PEREIRA
Homenagem ao jornalista Wilson Frade, falecido
na madrugada de hoje, em Belo HorizontelMG.
Solicitação do envio de condolências, em nome
do Senado, à farrulia e aos jornais Estado de Minas e
Diário da Tarde
.
Associação às homenagens prestadas ao profes
..
..
sor Raimundo Gomes de Oliveira.

031

031
035

FREITAS NETO
Parecer n.o 1.108, de 2000, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.O 216,
de 2000 (n.o 445/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Rádio de São João do Piauí a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de São João do Piauí,
Estado do Piauí.
.
Parecer n.O 1.109, de 2000, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 217,
de 2000 (n.o 447/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Comunica
ção, Cultura e Desporto do Município de Elesbão Velo
so a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Elesbão Veloso, Estado do Piauí..........

213

214

GERALDO CÃNDIDO
Projeto de Lei do Senado n.o 253, de 2000, que
dispõe sobre o serviço de medição residencial do consu
mo telefônico, mediante instalação de medidor residen
cial.
..
.
Requerimento n.o 581, de 2000, solicitando ao
Ministro de Estado de Minas e Energia as informações
..
que menciona
Parecer n.O 1.128, de 2000, da Comissão de
Assuntos Sociais, respectivamente, sobre as Emendas
nOs 4 a 7, de Plenário, oferecidas ao Projeto de Lei da
Câmara n.o 34, de 1999 (n.o 4.767/98, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que es
tabe1ece normas gerais e critérios básicos para a promo
ção da acessibilidade das pessoas portadoras de defi
ciências ou com mobilidade reduzida e dá outras provi
dências
.
Homenagens à Zumbi dos Palmares e ao mari
nheiro João Cândido, herói da Revolta da Chibata..
GERALDO MELO
Parecer n.o 1.123, de 2000, da Mesa do Senado
Federal, sobre os Requerimentos nOs 549, 550, 553, 558,
564 e 565, de 2000, de autoria da Senadora Heloísa He
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220

250
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]ena e dos Senadores Nabor Júnior, Lúcio Alcântara e
Romero JuGá, que solicitam informações a Ministros de
Estado. ,.
..
..
Parecer n." 1.124, de 2000, da Mesa do Senado
Federal, sobre os Requerimentos nas 549, 550, 553, 558,
564 e 565, de 2000, de autoria da Senadora Heloísa He
lena e dos Senadores Nabor Júnior, Lúcio Alcântara e
Romero .1ucá, que solicitam informações a Ministros de
..
.
Estado.
Parecer n.o 1.135, de 2000, da Mesa do Senado
Federal, sobre os Requerimentos nas 545, 547 e 561, de
2000, de autolia do Senador Pedro Simon, da Senadora
Heloísa Helena e do Senador Robel10 Satul11ino, respec
tivamente, que solicitam informações a Ministros de
Estado
.
Parecer n.o 1.136, de 2000. da Mesa do Senado
Federal, sobre os Requerimentos nas 545,547 e 561, de
2000. de autOlia do Senador Pedro Simon. da Senadora
Heloisa Helena e do Senador Roberto Saturnino. respec
ti vamente, que solicitam informações a Ministros de
Es~do.
.
.
Parecer n. o 1.137, ele 2000, da Mesa do Senado
Federal, sobre os Requerimentos nas 545, 547 e 561, de
2000, de autoria do Senador Pedro Simon, da Senadora
Heloisa Helena e do Senador Roberto Salurnino, respec
tivamente, que :;olicitam informações a Ministros de
Es~elo.
.
,.......
.
.

Pág.
valor integral das despesas com educação funda
mentai do I ° grau... ..
.

246

247

IRIS REZENDE
Homenagem pelo transcurso elo Dia Nacional
da Consciência Negra.......
Relato sobre a participação de S. Ex' na 55'
A:;sembléia Geral da ONU, realizada em Nova Ior
que, no período de 6 a 19 de novembro último
.

ReJ1exões sobre a que:;tão da violência enO'e
os jovens no País.... .
..
..

323

324

325

Avanço das igrej as evangélicas nos rincões
de Goiás e de Goiânia, confolme matéria publicada
no jornal "O Popular", destacando o fabuloso
crescimento da 19rep Assembléia de Deus no
Estado.....
..
.
Parecer n. O 1.103, de 2000, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n." 197. de 2000 (n. o 174/99. na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Zequinha de Abreu Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo.
JONAS PINHEIRO
Parecer n. o 1.102, ele 2000, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de De.crelo Legislativo
0
o
11. 188, de 2000 (n. 379/99. na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Artístico, Cultu
ral, Informativo e Social de Comodoro, a executar
serviço de melioelifusão comunitália na cidade de
Comodoro, Estado de Mato Grosso ..
Parecer n. o 1.107. de 2ooU. da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legi:;lativo
n. o 207, ele 2000 (n. o 436/2000. na Câmara dos De
putados), que aprova o alo que autOl"iza a Associa
ção de Amigos e Moradores de Brasnorle - AAMB
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Brasnorte, E~ado de Maio Grosso.
Parecer 11." 1.145, de 2000. da Comissão de
Educação, :;obre o Projeto de Decreto LegislatIVO
n. o 228, de 2000 (n. o 489/2000, na Câmara dos De
putados), que aprova o ato que renova a concessão
da Radiodifusão Luzes da Ribalta Ltda., Para explo
rar :;erviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São
Paulo
.
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HELOíSA HELENA

Projeto de Lei do Senado n. o 254, de 2000, que al
tera o art. 80 • LI, b, da Lei n,O 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, para facultar à:; pessoas fü,ica:; a dedução. na
declaração de rendimentos do lmposto sobre a Renda. do
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JOÃO ALBINO BOA VENTURA

Requelimento n. o 578, de 2000, solicitando a in
serção em ata de voto de pesar pelo falecimento do Ge
neral Darcy Pacheco de Queiroz. oconido no último de
13 do conente
..

HUGO NAPOLEÃO

067

JOÃO ALBERTO SOUZA

GERSON CAMATA

Considerações sobre o pronunciamento do Sena
dor José Roberto Arruda........
..
.
Requerimento n. O 573, de 2000. solicitando ao
Ministro de Estado de Ciências e Tecnologia as informa
ções que menciona..................
..
..
Requerimento n. O 580, de 2000, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara n. o 34, de 1999, que estabe
lece normas gerais e critérios básicos para a promoção
ela acessibilidade às pessoas portadoras de deticiência ou
com mobilidade reduzida, e dá outras providências
.
Requelimenlo n. O 582, de 2000, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara n. o 74, de 2000, de iniciali va
do Presidente da República. que altera dispositivos do
Decrdo-Lei n. O 5.452. de 10 de maio de 1943 - Consoli
dação elas Leis do Trabalho (proibição de trabalho do
menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz).
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JOSÉ ALENCAR
Apelo à Casa para a criação de comis:;ão par
lamentar de inquérllo a fim de esclarecer denúncias
da revista Veja desta semana, sobre a compra de
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ações da Companhia de Tecidos Norte de Minas pela
Funcef
.
.
Requerunento n.o 572, de 2000, solicitando a
pronogação por mais um ano, ou seja, até o dia 15 de
dezembro de 2001, dos trabalhos da CPI criada aO'avés
do Requerimento n.o 497, de 2000, destinada a investi
gar fatos envolvendo associação brasileiras de futebol..
Agradecimentos pela solidariedade recebida dos
Srs. Senadores
/"
Defesa de celeridade à instalação de CPI para in
vestigar as denúncias da revista Veja ....
Esclarecimentos sobre a operação de venda de
ações da Coteminas e de camisetas para a campanha de
candidatos do PSDB, em 1998
.
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JOSÉ FOGAÇA
Parecer n.o 1.092, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem
n.o 231, de 2000, do Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, o nome da Se
nhora Ellen Gracie Nortbf1eet, para exercer o cargo de
Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga de
conente da aposentadoria do Ministro Luiz Pires e
Albuquerque Gallotti.
.
.
Requerimento n.o 574, de 2000, solicitando dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulso do
Parecer n.o 1.092, de 2000, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n.o 231, de
2000, a fim de que a matéria conste da Ordem do Dia da
próxima sessão deliberativa ord inária
.
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131

068

008

169

248
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Parecer n.O 1.106, de 2000, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto LegislatiVO n.o 205,
de 2000 (n.o 431/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Excelsior
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Nova Andradina,
Estado de Mato Grosso do Sul. ..
.
.

211

LUIZ PONTES
063

106

254

254

JUVENCIO DA FONSECA
Encaminhamento de moção de solidariedade ao
Senador José Alencar, em virtude de acusações a S" Ex"
veiculadas na revista Veja desta semana.

Considerações sobre a discliminação racial no
Brasil, por ocasião das comemorações dos 300 anos da
morte do herói negro Zumbi dos Palmares
Parecer n.o 1.093, de 2000, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 135,
de 2000 (n.o 275/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Rede União de
Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens na cidade de Fortaleza, Esta
do do Ceará...
.
.
Avaliação do Plano Estratégico 2000  2005, re
centemente anunciado pelo Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social- BNDES.
Parecer n.o 1.127 de 2000, das Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as Emendas nOs
4 a 7-Plen., oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara n.o
34, de 1999 (n.o 4.767/98, na Casa de origem), de inicia
tiva do Presidente da República, que estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibili
dade das pessoas portadoras de deficiências ou com mo
bilidade reduzida e dá outras providências
.
Comentários ao livro do pensador social Anthony
Giddens, intitulado "Mundo em descontrole, o que a
globalização está fazendo de nós"
.

061

JÚLIO EDUARDO
Comentários sobre a reportagem da revista Veja
desta semana, que traz um cenário pessimista para o fu
.
.
turo da Amazônia.......
Apelo ao Govemo Federal para a liberação de
R$7, 13 milhões, destinados ao Programa Amazônia So
lidária..
.
.
Homenagem ao seringueiro Chico Mendes, fale
cido há 12 anos. Repúdio às ameaças contra a vida do
Governador Jorge Viana
.

377

LÚDIO COELHO

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
Registro da venda do Banespa com ágio de
283%, sobre o preço mínimo
.
Posicionamento sobre o pronunciamento da Sr."
Heloísa Helena............
.
.

Considerações sobre o projeto de interligação das
Bacias dos Rios São Francisco, Tocantins e Parnaíba
LÚCIO ALCÂNTARA

JOSÉ EDUARDO DUTRA
Requerimento n.O 579, de 2000, solicitando ao
Ministro de Estado da Integração Nacional as informa
ções que menciona.
.
.
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326

Abordagem sobre o relatório de S. Ex" ao Projeto
de Lei da Câmara n.o 39, de 2000, que regulamenta,
para a previdência, o disposto no § 3° do art. 100 da
Constituição Federal.
'
.

275

MAGUlTO VILELA
Precariedade das estradas federais brasIleiras, em
particular no Estado de Goiás
.
Parecer n° 1.111, de 2000, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 193,
de 2000 (n° 440/2000, na Câmara dos Deputados). que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Tuiuti
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Martinópolis, Estado de São
Paulo.
..
.
Parecer n.o 1.141, de 2000, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 18, de

110

215
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Pág.
2000 (n.o 257/99, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão ao Sistema Goiano de
Telecomunicação Ltda. Para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás.

351

MOREIRA MENDES
Parecer n.o 1.129, de 2000, da Comissão de
Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o
74, de 2000 (n.o 2.845/2000, na Casa de origem). ele ini
ciatIva do Presidente da República, que altera dispositi
vos do Decreto-Lei n.O 5.452, de l° de maio de 1943 
Consolidação das Leis do Trabalho (proibição de traba
lho do menor ele 16 anos, salvo na condição de apren
diz) ..

Necessidade da apuração das denúncias de amea
ça de morte que estaria sofrendo o governador do Esta
do do Acre, Jorge Viana.
.
.
Solicitação de apoio à Proposta de Emenda Cons
titucional n.O 44, de 2000, tendo S. Ex" como primeiro
signatálio, que prevê a desincompatibilização, seis me
ses antes do pleito eleitoral, dos chefes do Poder Execu
tivo que quiserem concorrer à reeleição...
.
.

270

364

NEY SUASSUNA

251

NABOR JÚNIOR
Apoio à pré-candidatura do Senador Pedro Simon
à Presidência da República ..

015

Justificativa à apresentação, oportunamente, de
proposta de emenda à Constituição tomando obligatória
a desincompatibilização para a reeleição à cargos do
Executivo.
.
.

015

Associando-se, em nome da Mesa, às homenagens
de pesar pelo passamento do jornalista Wilson Frade
.

033

Necessidade de apuração das denúncias de amea
ça de morte ao governador Jorge Viana, mediante a de
signação de um delegado especial.
Parecer n.o 1.121, de 2000, da Mesa do Senado
Federal, sobre os Requerimentos nOs 549, 550, 553, 558,
564 e 565, de 2000, de autoria da Senadora Heloísa He
lena e dos Senadores Nabor Júnior, Lúcio Alcântara e
Romero Jucá, que solicitam informações a Ministros de
Estado.
.
.
Parecer n. o 1.122, de 2000, da Mesa do Senado
Federal, sobre os Requerimentos nOs 549, 550, 553, 558,
564 e 565, de 2000, de autoria da Senadora Heloísa He
lena e elos Senadores Nabor Júnior, Lúcio Alcântara e
Romero Jucá, que solicitam informações a Ministros de
Estado.
.
.
Parecer n.O 1 125, de 2000. da Mesa do Senado
Federal, sobre os Requerimentos nOs 549, 550, 553, 558,
564 e 565, de 2000, de autoria da Senadora HeJoísa He
lella e dos Senadores Nabor Júnior, Lúcio Alcântara e
Romero Jucá, que solicitam informações a Miniso'os de
Estado..
.
.

Pág,

Registo da realização em João Pessoa-PB, no úl
timo frnal de semana, do I° Congresso Nacional dos
Transportadores de Cargas da ABTC, e do Congresso
dos Transportadores de Passagei.ros, realizado há duas
semanas no Rio de Janeiro .
Preocupação com o elevado índice ele anal fabetis
mo no Estado da Paraíba.

116
257

OSMAR DIAS

163

243

Esclarecimentos sobre emenda ao projeto ele lei
de conversão que estabelece novo código florestal, em
que propõe a inclusão das matas ciliares como parte da
reserva lega.
.
.
Parecer n.o 1.095, de 2000, da Comissão ele Edu
cação, sobre o Projeto de Decrelo Legislativo n.o 155,
de 2000 (n.o 360/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e de
Comunicação Comunitária de Carambeí a executar ser
viço de radiodifusão comunitália na cidade de Caram
beí, Estado do Paraná
.
Parecer n.o 1.112, de 2000, d~ Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 158,
de 2000 (n.o 374/99, na C5mara dos DepuLndos), que
aprova o ato que aut01iza a Associação de Proteção à
Maternidade e Infância de lporã a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Iporã. Estado do
Paraná.
.
.

039

100

216

PAULO HARTUNG

244

Necessidade ele cOlTeção da tabela de Imposto de
Renda da Pessoa Física
Satisfação com a indicação cio Prefeito da cidade
de Vitória - ES, Luiz Paulo Vellozo Lucas, para receber
o prêmi() Banas de Qualidade, em reconhecimento ao
desempenllO dos programas implementados pela sua ad
..
/
lTIllllsL.raçao
.
Transcrição do artigo "Exemplo de Vitória",
[Ju blicado na edição de hoje de O Globo, sobre as
conquistas sociais da atual adminislração da Prefeitu
ra de Vitória.
.
.

-

247

Parecer n.o 1.126, de 2000, da Mesa do Senado
Federal, sobre os Requerimentos nOs 549, 550,553,558,
564 e 565, de 2000, de autoria da Senadora Heloísa He
lena e dos Senadores Nabor Júnior, Lúcio Alcântara e
Romero Jucá, que solicitam informações a MinistJos de
Estado. .
.

247

Justificativas à Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 44, de 2000, que modifica o texto do S 6° do art.
14 da Constituição federal, que trata da descompatibili
zação de cargos
.

270

PAULO SOUTO
Discutindo Parecer n.O 1.065, de 2000, da Comis
são de Serviços de Infra-Estrutura, sobre a Mensagem
n.o 212, ele 2CXlO (n. o 1.481120UO, na OJigem), de 20 de
outubro do corrente ano, pela qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado a proposta de
recondução do Senhor José Mário Miranda Abdo, ao

050
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274
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cargo de Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL..
.

153

PEDRO SIMON
Parecer n.o 1.138, de 2000, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Lei do Senado n. O 69, de 2000,
de autoria do Senador Luiz Pontes, que determina a
obrigatoriedade do uso do sistema de legendamento
oculto na veiculação de mensagens do j'oder Público
pelas emissoras de televisão; e sobre o Projeto de Lei do
Senado n.o 286, de 1999, de autoria do Senador Lúcio
Alcântara, que dispõe sobre a inclusão de legenda oculta
na programação das emissoras de televisão, fixa cota
mínima de aparelhos de televisão com circuito de deco
difIcação de legenda oculta e dá outras providências,
que tramitam em conjunto, nos termos do Requerimento
n. O 153, de 2000
.
Apelo ao Presidente Fernando Heruique Cardoso
para convocar os segmentos da sociedade para um gran
de entendimento que tome possível a realização das re
formas necessárias ao desenvolvimento do País
.
Receptividade ao i:lnçamento da sua pré-candida
tura à Presidência da República, em reunião do PMDB
realizada ontem, em Joinville-SC.
.

341

003

003

053
162

RENAN CALHEIROS
Repúdio ao acordo firmado recentemente enll'e o
governador do Estado de Alagoas, Ronaldo Lessa, e a
Secretaria Nacional de Justiça, que prevê o repasse de
verbas ao estado para término de construção de peniten
ciária, e em troca deverá receber criminosos de alta peri
..
culosidade de outros estados

267

268

ROBERTO REQUIÃO
Análise das propostas da reforma politica.
Defesa da proposta de listas partidárias ...
Requelimento n0 434, de 2000, , solicitando o re
exame do Projeto de Lei do Senado n.o 194, de 1999,
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

046
046

ROMEU TUMA
Parecer n. o I.UO, de 2000, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 257,
de 1999 (n. o 194/99, na Câmara dos Deputados), que

c

348

357

359

Apoio às ações desenvolvidas pelo Ministério da
Integração Nacional, na gestão dos fundos constitucio
nais, com vistas à redução das desigualdades regionais...
Comentários ao documento divulgado pela Dit-e
tOra de Concessões e Operações Rodoviárias do Depar
lamento Nacional de Estradas e Rodagem - DNER, so
bre o desenvolvimento do Programa de Concessões de
Rodovias Federais
.

172

273

Requerimento n.o 584, de 2000, solicitando Voto
de Aplauso à organização do 33° Festival de Brasília do
Cinema Brasileiro, que está sendo realizado em Brasília,
de 21 a 28 do corrente mês
..
Parecer n. o 1.120, de 2000, da Comissão Diretora,
sobre o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n°
683, de 1999 - Complementar, que regulamenta a pres
tação de informações ao Banco Central do Brasil, para
insll'umentalização do Sistema Central de Risco de Cré
dito e dá oull'as providências
..

242

243

SEBASTIÃO ROCHA
321

ROBERTO SATURNINO
Protestos contra a politica de privatização em
curso no País
.

215

RONALDO CUNHA LIMA

RICARDO SANTOS
Solidariedade pela difícil situação dos produtores
..
de cacau do Estado do EspÍlito Santo

aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Globo de São Paulo Ltda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo
..
Parecer n.o 1.140, de 2000, da Comissão de Cons
tiruição, Justiça e Cidadania, sobre O Projeto de Lei do
Senado n. O 351, de j 999, de autoria do Senador Ramez
Tebet, que altera o art. 32 da Lei n.o 9.605, de 12 de fe
vereiro de 1998, para determinar aumento de pena na hi
pótese que especiflCa
.
Parecer n.o 1.142, de 2000, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 128,
de 2000 (n.o 93/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Cidade de Campinas Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Itu, Estado de São Paulo.......
..
.
Parecer n.o 1.144, de 2000, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.O 198,
de 2000 (n.o 177/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Flash FM Radio
difusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade de Cosmópolis,
..
..
Estado de São Paulo.
ROMEROJUCÁ

RAMEZ TEBET
Considerações sobre o déficit habitacional e seus
efeitos sociais
.
Homenagem ao Líbano pelo transcurso de seu
57 0 alliversálio de independência.
..
..
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Associando-se à manifestação de homenagem
pelo transcurso do Dia Nacional da Consciência Negra...
Repulsa à ameaça de morte sofrida pelo governa
dor do Acre, Jorge Viana
.
Considerações sobre a crise no PDT, após a saída
do governador Garotinho
.
Fusão do PDT e PTB. Esclart!cimentos sobre a
crise institucional no Estado do Amapá.
Justificativa à apresentação de Requerimento à
Mesa do Senado, propondo a criação de uma comissão

046
054
054
054
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mista permanente do Congresso, destinada a inibir a in
terferência externa na frouteira da Amazônia
Solidariedade à Marcha dos trabalhadores por um
salário mínimo de 180 reais.
.
.
Apelo ao Ministro da Fazenela para que repasse o
duodécimo elo Ministério ela Saúde, para que este possa
dar continuidade aos programas de combate ao dncer e
outros de fundamental importância para a saúde pública.

156

Necessidade de posicionamento da comunidade
illternacional em repúdio ao tratamento violento dispen
sado às mulheres no Afeganistão.
.
.

156

374

VALMIR AMARAL

156

TlÃO VIANA
Registro ela vi~ita do Presidente da República e
várias oun'as autoridades públicas ao Estado do Acre no
último fim de semana, apoiando esforços no combate à
corrupção e ao narcon·áílCO
.
Apelo ao Presidente da Câmara dos Deputados
para aulotizar a quebra do sigilo fiscal e telefônico do
Dcputado José Ales~andro, inVestigado pela CPI do
Narcntr:íftco.
.
.
Considerações ao pronunciamento do Senador
Nabor Júllior.
.
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165

Parecer n.o 1.094, de 2000, da Comissão de Edu
cação, sobre o PmJeto ele Decreto Legislativo n.o 147,
ele 2000 (n.o 331199, na Câmara dos Deputados), que
aprova o alo que outorga permissão à Fundação Rainha
da Paz, para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de BrasI1ia, Estado do
..
Disttito Federal.

099

Parecer n.o 1.104, de 2000, da Comissão de Edu
cação. sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.O 202,
de 2000 (n. o 42712000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Universi
tária Metropolitana Ltda .. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média na cidade de Brasília,
..
.
Distrito federal.
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