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(nº 855/99, na Casa de origem), que altera a Lei nº 9.503, de 23 de
dezembro de 1997, de forma a obrigar a realização de exame
psicológico periódico para os motoristas profissionais. Sen. Romeu
Tuma

137

Parecer nº 1.162, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Diversos nº 128, de 1995 (nº 1.683/95, na origem), do
Procurador-Geral da República, que encaminha ao Senado Federal,
para conhecimento e providências cabíveis, cópia de relatórios
preliminares das perícias técnicas contábeis e médicas, realizadas em
procedimentos instaurados na Procuradoria da República no Estado de
São Paulo, em atendimento às recomendações da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar irregularidades no
Inamps/SUS. Sen. Luiz Otávio

142

Parecer nº 1.163, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 182, de 2000 (nº 6.168/2000, na origem), do
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº
778/2000, referente à auditoria realizada no Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas – DNOCS, sobre a construção da Barragem do
Açude Público Castanhão, localizada no Município de Alto Santo, no
Estado do Ceará. Sen. Wellington Roberto

146

Parecer nº 1.164, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 94, de 20001 (nº 2.343/2001, na origem), do
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº
318/2001, referente à auditoria realizada na Secretaria de Políticas de
Saúde do Ministério da Saúde. Sen. Juvêncio da Fonseca

148

Parecer nº 1.165, de 2001, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que dá redação, para o segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 1999. Sen. Marina Silva.

194

Parecer nº 1.166, de 2001, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem nº 193, de 2001, da
Presidência da República, que submete à apreciação do Senado
Federal a escolha do Senhor Ney do Prado Dieguez, Ministro de
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República Cooperativista da Guiana,
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto a Granada. Sen. Lúdio
Coelho.

195

Parecer nº 1.167, de 2001, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem nº 200, de 2001, da
Presidência da República, que submete à apreciação do Senado
Federal o nome do Senhor Pedro Luiz Carneiro de Mendonça, Ministro
de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República de Moçambique,
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da
Suazilândia. Sen. Lúdio Coelho.

196

Parecer nº 1.168, de 2001, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem nº 213, de 2001, da
Presidência da República, que submete à apreciação do Senado
Federal o nome do Senhor José Artur Denot Medeiros, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República Federal da Alemanha. Sen. Iris
Rezende.

196

Parecer nº 1.169, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 635, de 1999, de autoria do
Senador Edison Lobão, que estabelece instrumentos legais de
prevenção e repressão à falsificação de obras de artes visuais e dá
outras providências. Sen. Ramez Tebet

403

Parecer nº 1.170, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o
Projeto de Resolução nº 126, de 1996 – CN, de autoria da Senadora
Marina Silva, que institui o Diploma Chico Mendes de Meio Ambiente e
Cidadania e dá outras providências. Sen. Geraldo Melo

425

Parecer nº 1.171, de 2001, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei
do Senado nº 179, de 1996 (nº 3.162/97, naquela Casa), que dispõe
sobre o registro geral de recém-nascidos e dá outras providências.
Sen. José Eduardo Dutra.

426

Parecer nº 1.172, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 295, de 2001 (nº 877/2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da
TV Esplanada do Paraná Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Sen. Álvaro Dias

427

Parecer nº 1.173, de 2001, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre as Emendas nº 1, 2 e 3, de Plenário,
apresentadas ao Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001, de autoria
do Senador Waldeck Ornelas, que acrescenta os §§ 7º, 8º e 9º ao
artigo 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece
normas para as eleições. Sen. Antonio Carlos Júnior

480

Parecer nº 1.174, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 118, de 2000 (nº 2.508/2000, na Casa de
origem), que denomina “Aeroporto Internacional de São
Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro” o aeroporto
internacional da cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. Sen.
Pedro Piva

481

Parecer nº 1.175, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 92, de 2001 (nº 2.287/2001, na origem), do
Tribunal de Contas da União, que encaminha ao Senado Federal cópia
da Decisão nº 320, de 2001, referente à auditoria realizada no Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina na área de Pessoal. Sen. Geraldo
Althoff

482

Parecer nº 1.176, de 2001, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Resolução nº 84, de 1999, de autoria
do Senador Roberto Saturnino, que determina a redução da dívida
mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e dá outras
providências. Sen. Romero Jucá

483

Parecer nº 1.177, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 132, de 1999, que altera o artigo
39 da Lei 4.886, de 1965, que regula as atividades dos representantes
comerciais autônomos. Sen. Moreira Mendes

484

Parecer nº 1.178, de 2001, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 42,
de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador Maguito Vilela, que
dá nova redação ao art. 217 da Constituição Federal, para vedar a
recondução dos dirigentes de entidades de administração do desporto

por mais de um período consecutivo. Sen. Álvaro Dias

485

Parecer nº 1.179, de 2001, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 32,
de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha,
que altera o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal para permitir
o desenvolvimento funcional de ocupante de cargo efetivo ou emprego
permanente, mediante processo seletivo. Sen. José Fogaça

487

Parecer nº 1.180, de 2001, da Comissão Diretora, que dá
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1999. Sen.
Antônio Carlos Valadares.

633

Parecer nº 1.181, de 2001, de PLEN, que trata sobre o
Requerimento nº 617, de 2001, sobre o Movimento Brasília pela Paz.
Sen. Pedro Simon.

645

Parecer nº 1.182, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 543, de 1999, de autoria do
Senador Edison Lobão, que dispõe sobre o seguro-garantia e dá outras
providências. Sen. Ramez Tebet

649

Parecer nº 1.183, de 2001, da Comissão Diretora, que dá
redação final da Medida Provisória nº 1, de 2001. Sen. Ronaldo Cunha
Lima.

708

PARTIDO POLÍTICO
Saudação aos convencionais do PMDB que escolherão, no
próximo domingo, os novos membros dos diretórios municipais do
partido em todo o País. Sen. Mauro Miranda

370

Defesa da autonomia do PMDB na apresentação de candidato
próprio às eleições presidenciais. Sen. Casildo Maldaner

636

PESQUISA
Leitura do manifesto dos jovens doutores brasileiros formados
pelas universidades brasileiras e de outros países, que traduz o
sentimento e a preocupação com o futuro do pensamento científico
brasileiro e da atividade de pesquisa no Brasil. Sen. Tião Viana

PETROBRÁS
Apelo para o restabelecimento da Subcomissão da CPI do
Judiciário, para apurar denúncias contra a Petrobras, relativas à
concessão de liminares favoráveis às distribuidoras. Sen. Roberto

509

Freire

178

PRODUTOR RURAL
Defesa da proposta de renegociação de dívidas de produtores
rurais. Sen. Iris Rezende

502

PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
Participação em solenidade de lançamento do Programa de
Mecanização Agrícola em pequenas propriedades rurais, no município
de Porto Velho/RO. Sen. Moreira Mendes

523

PROGRAMA LUZ NO CAMPO
Congratulações ao Ministério de Minas e Energia pela iniciativa
de implantação do programa Luz no Campo. Sen. Romero Jucá

206

PROJETO DE LEI DO SENADO
Projeto de Lei do Senado nº 206, de 2001, que autoriza a
criação de Distrito Agropecuário no Município de Porto Grande, no
Estado do Amapá, e dá outras providências. Sen. Sebastião Rocha

068

Projeto de Lei do Senado nº 207, de 2001, que autoriza a
criação de Distrito Agropecuário no Município de Amapá, no Estado do
Amapá, e dá outras providências. Sen. Sebastião Rocha

069

Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2001, que autoriza a
criação de Distrito Agropecuário no Município de Laranjal do Jari, no
Estado do Amapá, e dá outras providências. Sen. Sebastião Rocha

070

Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2001, que autoriza a
criação de Distrito Agropecuário no Município de Serra do Navio, no
Estado do Amapá, e dá outras providências. Sen. Sebastião Rocha

071

Projeto de Lei do Senado nº 210, de 2001, que altera a Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973 (Plano Nacional de Viação), para
modificar o traçado da BR-080. Sen. Carlos Bezerra

072

Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2001, que estabelece
prazo para que a União firme convênios com Estados e Municípios com
vistas ao cumprimento de disposições constitucionais e legais e
acrescenta dispositivo à Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Sen.
Carlos Bezerra

154

Projeto de Lei do Senado nº 212, de 2001, que dá nova
redação ao § 1º do art. 19 da Lei nº 10.260 de 12 de julho de 2001,
para atribuir prioridade absoluta aos alunos Afro-descendentes. Sen.
Waldeck Ornelas

156

Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2001, que altera a redação
do art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991. Sen. Romero
Jucá

158

Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-Complementar, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de
Inelegibilidade), para vedar o registro, como suplente de candidato a
Senador, de parentes deste até o segundo grau. Sen. Marina Silva

179

Projeto de Lei do Senado nº 214, de 2001, que altera o nome
do Aeroporto Internacional de Boa Vista. Sen. Mozarildo Cavalcanti

372

Projeto de Lei do Senado nº 215, de 2001, que altera o § 1º do
art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e o art. 38 da Lei nº
9.841, de 5 de outubro. Sen. Ney Suassuna

372

Projeto de Lei do Senado nº 216, de 2001, que denomina
“Prefeito Lebon Duvoisin” o viaduto situado no Km 6 da Rodovia BR101, no acesso ao Município de Garuva, Estado de Santa Catarina.
Sen. Casildo Maldaner

373

Projeto de Lei do Senado nº 635, de 1999, que estabelece
instrumentos legais de prevenção e repressão à falsificação de obras
de artes visuais e dá outras providências. Sen. Edison Lobão

399

Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2001, que altera a redação
do art. 4º da Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978, para estabelecer
cota mensal mínima gratuita de água para consumo residencial
unifamiliar. Sen. Paulo Hartung

400

Projeto de Lei do Senado nº 217, de 2001, que dispõe sobre a
construção e o funcionamento de creches em assentamentos rurais.
Sen. Luiz Pontes

637

Projeto de Lei do Senado nº 218, de 2001, que cria linha de
crédito especial do BNDES para o financiamento da modernização do
setor de radiodifusão. Sen. Luiz Pontes

639

Projeto de Lei do Senado nº 219, de 2001, que dispõe sobre o
exercício de atividades das agências de viagens e turismo. Sen.
Moreira Mendes

641

Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2001, que concede
pensão especial a Mário Juruna. Sen. Carlos Bezerra

643

Projeto de Lei do Senado nº 543, de 1999, que dispõe sobre o
seguro-garantia e dá outras providências. Sen. Edison Lobão

646

Projeto de Lei do Senado nº 221, de 2001, que acrescenta
incisos ao art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 e
dá outras providências. Sen. Ney Suassuna

687

Projeto de Lei do Senado nº 222, de 2001 – Complementar,
que altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Sen. Ney
Suassuna

690

Projeto de Lei do Senado nº 223, de 2001, que cria o Programa
Especial de Acesso à Moradia para a pessoa portadora de deficiência.
Sen. Ney Suassuna

701

Projeto de Lei do Senado nº 113, de 2000-Complementar, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para tornar
inelegível aquele cuja prestação de contas relativa a companha
eleitoral tenha sido rejeitada. Sen. Moreira Mendes

715

PROJETO PROMOTORIA COMUNITÁRIA
Satisfação com o Projeto Promotoria Comunitária, implantado
na cidade de Sinop/MT, que tem como objetivo prestar atendimento
nas áreas de Direito aos moradores carentes daquela região. Sen.
Carlos Bezerra

730

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (trâmite de
informações e documentos sigilosos). Sen. Moreira Mendes

104

Proposta de Emenda à Constituição nº 43, de 2001, que altera
o inciso II, do § 1º, do art. 40 da Constituição Federal, a fim de fixar em
setenta e cinco anos a idade limite para aposentadoria compulsória no
serviço público. Sen. Marluce Pinto

159

Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 1999, que dá
nova redação ao art. 243 da Constituição Federal (destinação de área
de culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou de exploração de
trabalho escravo). Sen. Ademir Andrade
191
Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (trâmite de
informações e documentos sigilosos). Sen. Moreira Mendes

202

Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (trâmite de
informações e documentos sigilosos). Sen. Moreira Mendes

399

Proposta de Emendas à Constituição nº 44, de 2001, que altera
o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para criar o Fundo
para a Promoção Econômica e Social dos Afro-descendentes. Sen.
Geraldo Cândido

491

Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (dispõe sobre o
acesso a informações e documentos sigilosos). Sen. Moreira Mendes

645

Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2001, que
introduz § 11 ao art. 37 da Constituição Federal para disciplinar a perda
do cargo do servidor público não estável. Sen. Ney Suassuna

685

Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (dispõe sobre o
acesso a informações e documentos sigilosos). Sen. Moreira Mendes

711

Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de 2001, que dispõe
sobre o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e o Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste. Sen. Antonio Carlos Valadares

712

RACIONAMENTO DE ENERGIA
Apelo à Câmara de Gestão da Crise de Energia para que
suspenda os cortes de energia previstos para as famílias de baixa
renda e para as empresas que não se ajustarem às cotas de
racionamento. Sen. Iris Rezende

165

Posicionamento contrário à adoção de feriados no Nordeste
para cumprimento da meta do racionamento de energia. Sen. Luiz
Pontes

419

Protesto contra a obrigatoriedade dos feriados impostos, pelo
Governo Federal, à região Nordeste. Sen. Maria do Carmo Alves

494

REFORMA AGRÁRIA
Registro do Relatório do Fundo Internacional para o
Desenvolvimento da Agricultura das Nações Unidas – FIDA, que
aponta a relevância do programa brasileiro de reforma agrária. Sen.
Romero Jucá

422

REFORMA DO JUDICIÁRIO
Anúncio da apresentação do seu Relatório sobre a reforma do
Judiciário, no próximo dia 30, na reunião da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Sen. Bernardo Cabral

429

RELIGIÃO
Reflexões sobre religião, santidade e ateísmo. Sen. Lauro
Campos

455

REQUERIMENTO
Requerimento nº 597, de 2001, de iniciativa da Comissão de
Educação, solicitando urgência para o Projeto de Decreto Legislativo nº
236, de 2000, que aprova o ato que renova a concessão da TV Ômega
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens – TV,
nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São
Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais,
Ceará e São Paulo, respectivamente. Sen. Ricardo Santos

066

Requerimento nº 598, de 2001, solicitando que sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 236, de 2000, seja ouvida também a
Comissão de Assuntos Sociais. Sen. Eduardo Suplicy

067

Requerimento nº 599, de 2001, solicitando que seja dispensado
o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 357, de 1999, de autoria da Senadora
Luzia Toledo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de existência de
desfibriladores a bordo de aeronaves, para que seja imediatamente
submetido à apreciação da Comissão de Assuntos Sociais. Sen. Tião
Viana

073

Requerimento nº 605, de 2001, solicitando a prorrogação do
prazo, por mais 180 (cento e oitenta) dias, para que a Comissão
Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 146, de 2001,
destinada a apurar as demarcações de terras indígenas na Amazônia,
notadamente na Faixa de Fronteira, apresente o relatório final. Sen.
Mozarildo Cavalcanti

151

Requerimento nº 501, de 2001, solicitando, nos termos
regimentais, seja formulada consulta à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a constitucionalidade, juridicidade e
regimentalidade da apreciação, em caráter terminativo, pela Comissão
de Educação, dos projetos de decreto legislativo referentes a outorga e
renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de imagens e sons. Sen. Moreira Mendes

202

Requerimento nº 598, de 2001, solicitando que sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 236, de 2000 (nº 608/2000, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da TV Ômega
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens – TV,
nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São
Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais,
Ceará e São Paulo, respectivamente, além da Comissão constante do
despacho inicial, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos
Sociais. Sen. Eduardo Suplicy

381

Requerimento nº 552, de 2001, solicitando a retirada, em
caráter definitivo, do Projeto de Resolução nº 41, de 2001, sua autoria.
Sen. Ney Suassuna

403

Requerimento nº 608, de 2001, solicitando ao Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão as informações que
menciona. Sen. Marina Silva

404

Encaminhamento de requerimento solicitando voto de louvor à
Rede Globo de Televisão pela reedição do programa infantil Sítio do
Pica-Pau Amarelo. Sen. Ricardo Santos

498

Requerimento nº 609, de 2001, justificando sua ausência à
votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de 2000, ocorrida na
sessão do dia 18 de outubro último, embora tenha registrado presença.
Sen. Pedro Simon

506

Requerimento nº 610, de 2001, solicitando voto de louvor e
aplauso ao jornal Folha de Boa Vista, e seus funcionários, pelos 18
anos de sua fundação. Sen. Romero Jucá

506

Requerimento nº 611, de 2001, solicitando voto de aplauso à
Rede Globo de Televisão, pela retomada da produção do programa
infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sen. Ricardo Santos

507

Requerimento nº 612, de 2001, da Comissão Parlamentar de
Inquérito criada pelo Requerimento nº 497, de 2000, destinada a
investigar fatos envolvendo as Associações Brasileiras de Futebol,
solicitando suplementação de verba, tendo em vista a prorrogação dos
seus trabalhos até 15 de dezembro do corrente ano. Sen. Álvaro Dias

608

Requerimento nº 613, de 2001, solicitando que seja consignado
voto de congratulação à Editora Geração de Comunicação Integrada
Comercial Ltda., na pessoa de seu Editor e Jornalista Luiz Fernando
Emediato e ao Professor Rinaldo Nunes de Fernandes, da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Coordenador da Obra, pelo
lançamento da edição comemorativa do centenário da publicação de
Os Sertões, de Euclides da Cunha. Sen. Ronaldo Cunha Lima
Requerimento nº 615, de 2001, solicitando ao Ministro de

608

Estado do Desenvolvimento Agrário as informações que menciona.
Sen. Heloísa Helena

640

Requerimento nº 616, de 2001, solicitando ao Presidente do
Tribunal de Contas da União, que seja elaborada auditoria ou inspeção
de natureza contábil, em contrato realizado entre a Petrobras S.A. e a
Companhia Marítima, na atuação da Brasoil como intermediadora
entre a Petrobras e a Marítima, e qual a função da “Thelaw Debenture
Trust Corporation (Cayman) Limited” no referido contrato. Sen. Geraldo
Cândido

640

Requerimento nº 617, de 2001, solicitando Voto de Aplauso ao
Movimento Brasília pela Paz, a realizar-se no dia 27 de outubro. Sen.
Pedro Simon

644

Requerimento nº 529, de 2001, solicitando ao Ministro de
Estado da Fazenda informações sobre a regularidade fiscal e possíveis
processos na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, da empresa
“Fazendas Reunidas Boi Gordo”. Sen. Romeu Tuma

649

Requerimento nº 550, de 2001, solicitando que sejam
fornecidas, pelo Ministro da Fazenda, lista de todas as operações de
financiamento externo, excetuando as originárias de organismos
multilaterais (BIRD, BID, FMI, CFI), realizadas com o setor privado
brasileiro, superiores a dez milhões de dólares norte-americanos, de
1995 até a presente data. Sen. Marina Silva

649

RESPOSTA
Resposta ao Senador Pedro Simon. Sen. Ramez Tebet

199

RIO SÃO FRANCISCO
Homenagem pelo transcurso, no último dia 4, da descoberta do
Rio São Francisco. Sen. Antonio Carlos Valadares

208

RIO TOCANTINS
Proposta de transposição das águas do rio Tocantins, como
alternativa à prevenção do colapso d’água anunciado para o Nordeste
Setentrional em 2005. Sen. Sérgio Machado

112

RODOVIA
Reivindicação do asfaltamento da rodovia PA-279, que liga os
Municípios de Xinguara e São Félix do Xingu. Sen. Ademir Andrade

636

TERRORISMO
Conseqüências para a economia brasileira da redução nas
importações em decorrência dos recentes atentados terroristas
ocorridos pelo mundo. Sen. Carlos Patrocínio

430

Repúdio à violência da guerra e ao terrorismo internacional.
Sen. João Alberto Souza

732

TERRORISTA
Repúdio à campanha alarmista em Foz do Iguaçu/PR, acerca
da existência de terroristas árabes naquela cidade. Sen. Álvaro Dias

637

(UNICEF)
Considerações acerca do relatório da Unicef intitulado
“Situação Mundial da Infância 2002", sobre os resultados das ações
propostas pela Cúpula Mundial pela Criança, realizada em 1990. Sen.
Lúcio Alcântara

416

Comentários ao relatório da Unicef sobre a situação mundial da
infância. Sen. Gilvam Borges

439

UNIVERSIDADE
Preocupação com a situação de declínio das universidades
federais, agravada pela greve dos professores e servidores. Sen.
Álvaro Dias

409

Defesa da retomada das atividades docentes a partir da
negociação entre os professores grevistas das universidades federais e
o Governo. Sen. Geraldo Cândido

415

Regozijo com a terceira colocação obtida pela Universidade
Federal de Santa Catarina no ranking Nacional das Instituições
Brasileiras de Ensino Superior, de acordo com o Guia do Estudante
para 2002. Sen. Casildo Maldaner

453

VOTO
Comentários ao pronunciamento do Sr. Ciro Gomes, durante
palestra em Fortaleza/CE, que fez referências a seu voto para o exSenador Jader Barbalho, para ocupar a presidência do Senado

Federal. Sen. Pedro Simon

533

Ata da 135ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 16 de outubro de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Antonio Carlos Valadares e Mozarildo Cavalcanti

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Alberto Silva – Álvaro Dias –
Amir Lando – Antero Paes de Barros – Antonio Carlos
Júnior – Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto –
Artur da Távola – Bello Parga – Bernardo Cabral –
Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio – Carlos Wilson –
Casildo Maldaner – Edison Lobão – Eduardo Siqueira
Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Bezerra – Fernando Matusalém – Francelino
Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo
Cândido – Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto
Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena – Hugo
Napoleão – Iris Rezende – Jefferson Péres – João
Alberto Souza – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen
– José Agripino – José Alencar – José Coelho – José
Eduardo Dutra – José Fogaça – José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lindberg Cury – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho
– Luiz Otávio – Luiz Pontes – Maguito Vilela – Maria
do Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Simon – Ramez Tebet – Renan Calheiros – 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 –
Waldeck Ornélas – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A lista de presença acusa o comparecimento
de 80 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Nos termos do Requerimento n.º 578, de 2001,
do Senador Osmar Dias e de outros Srs. Senadores,
o tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da presente sessão destina-se a comemorar o
Dia Mundial da Alimentação.

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
um dos autores do requerimento, Senador Osmar
Dias, do PDT do Estado do Paraná.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, 16 de outubro, comemora-se o Dia Mundial da Alimentação, criado em 1945 pela FAO, órgão da ONU. Não seria uma
data para ser comemorada – todo dia deveria ser o da
alimentação –, mas para se refletir a respeito do
tema, que, aliás, toma conta dos debates no mundo.
Se fosse para comemorar a data, hoje cerca de um bilhão de pessoas não poderiam fazê-lo. As estatísticas
oficiais dizem que são 850 milhões de pessoas, mas
na verdade, uma reportagem da Veja publicada recentemente dá conta de 1,3 bilhão de pessoas que
têm uma renda diária de US$1, o que implica uma
renda per capita/ano de US$365.
É claro que quem tem uma renda com essa ou
menor não vai ser incluído na lista dos que comem todos os dias. Para esses, comer é só uma esperança,
uma expectativa. E acredito até que esse contingente
enorme de um bilhão de pessoas não consegue comer regularmente uma vez por dia sequer.
A Rede Globo, recentemente, fez uma série de
reportagens mostrando o flagelo da fome no Brasil.
No dia 11 de setembro, Sr. Presidente, o mundo
ficou perplexo quando um atentado terrorista destruiu
as torres de Nova Iorque e atingiu o Pentágono, em
Washington. Esse assunto tomou conta de todos os
canais de televisão da grande mídia mundial no último
mês, e ouve-se, com freqüência, as pessoas exclamarem sobre as seis mil vidas dizimadas por aquele
atentado.
É claro que se trata de um acontecimento grave,
com sentido emblemático para a Humanidade, e que
o problema ocorrido nas torres gêmeas deve ser notícia todos os dias, mas é incomparável – e quero chamar a atenção de todos para uma reflexão – o número
de pessoas que morrem em atentados terroristas e
guerras com o de pessoas que morrem pela fome,
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pela desnutrição e até pela falta de água, que também é uma forma de desnutrição.
A luta contra a fome, Sr. Presidente, é uma guerra surda, silenciosa, e, muitas vezes, parece estar distante de nós, mas, quase sempre, está muito próxima,
porque, ao lado de cada cidadão, existe sempre alguém lutando contra a fome. Penso que não pode haver uma morte mais humilhante do que a causada
pela fome e pela desnutrição.
Se formos exprimir em números, o problema torna-se mais alarmante, porque trezentas e quarenta
mil crianças morrem por desnutrição, no Brasil, todos
os anos. Fiz um rápido cálculo e cheguei à seguinte
conclusão: a cada dois minutos, uma criança morre
de fome no Brasil. É claro que apenas esse número já
seria suficiente para acabarmos por aqui com o diagnóstico e partirmos para a busca de soluções, mas
cinco milhões de crianças com idade inferior a cinco
anos padecem de desnutrição no País. Isso significa
que a responsabilidade maior pelo fato de 95% das
crianças que ingressam na rede escolar não conseguirem sair ou terminar o curso primário sem repetência é da fome.
Quando se fala em linha da miséria, estamos falando de pessoas que recebem uma renda diária de
um dólar. No Brasil, 44 milhões de pessoas têm uma
renda menor ou igual a um dólar, das quais 15 milhões estão no campo. Fiz o seguinte cálculo: se 18%
da população brasileira vive no campo, isso representa 31 milhões de pessoas; se 15 milhões de brasileiros que passam fome estão vivendo no campo, isso
significa que a metade da população rural passa
fome, Sr. Presidente, o que é um paradoxo, porque é
ela que produz alimentos neste País.
Com isso, vamos revelando quais são as causas
da desnutrição e da fome que toma conta de 44 milhões de brasileiros e de 1 bilhão de pessoas no mundo. Aliás, desses 1 bilhão de pessoas, 700 milhões,
segundo a FAO, vivem no campo. Estamos de novo
repetindo o paradoxo: os que produzem comida são
os que mais passam fome.
Só na Índia, 50% da população, quase 500 milhões de indianos, estão vivendo nessa situação de
indigência. Se formos para a China, um país com 1,2
bilhão de habitantes, são 70 milhões – um número
considerado até pequeno em relação ao total de chineses. Só que a China consegue um verdadeiro milagre: com 4% da área plantada do mundo, o país alimenta 25% da população mundial.
Isso revela que estamos ainda engatinhando
em termos de políticas agrícolas capazes realmente
de resolver o problema da produção. Nos Estados

OUTUBRO 2001

Unidos – poucos sabem disto –, são 30 milhões os
americanos que vivem com uma renda abaixo de um
dólar por dia. Eu mesmo não acreditava que lá existissem tantas pessoas vivendo nessa situação.
A desnutrição não debilita apenas as pessoas,
mas as nações. Crianças com fome adoecem facilmente e curam-se com dificuldade, porque, evidentemente, não conseguem combater as infecções. Elas
nascem doentes e assim permanecem durante a infância, porque mães subnutridas não têm como gerar
filhos com saúde. Quando adultas, não produzem e,
dessa forma, multiplicam a pobreza.
Um estudo revela que, em países em desenvolvimento – isto é muito importante –, se houvesse pobreza sem fome, ou seja, se alimentos fossem distribuídos à população pobre, o PIB, a renda bruta teria
crescido, nos últimos trinta anos, 45%. Isso significa
que aqueles que não comem não conseguem, realmente, produzir de forma suficiente e adequada. A
produtividade no trabalho cai, e se multiplica, dessa
forma, a pobreza.
Então, temos que descobrir onde está realmente o problema: na produção, na distribuição dos alimentos ou no acesso a eles?
Hoje, participei da abertura do fórum de lançamento do programa Fome Zero, do Instituto da Cidadania. Lá ouvi vários discursos, exatamente questionando se o problema está na distribuição, na produção ou no acesso aos alimentos. Farei uma análise
dessa questão para apresentar algumas propostas.
Dizem que a produção não é o problema. Se
hoje distribuíssemos todos os alimentos para a população do mundo, chegaríamos a uma média de 2.760
calorias por habitante do mundo. Como a Organização Mundial da Saúde recomenda que cada habitante da Terra deveria consumir em torno de 1.900 a
2.400 calorias, isso significa que há um superávit, ou
seja, uma sobra de calorias que não estão sendo consumidas, porque há alimentos de sobra, o que quer
dizer que hoje o problema não é de produção. Mas –
aqui faço o primeiro alerta do meu pronunciamento –
esse poderá ser um problema dentro de alguns anos.
Chamo a atenção dos agricultores, dos trabalhadores e dos consumidores que estão me ouvindo
para um dado que revela a enorme importância de cuidarmos também da produção.
Há 25 anos, no mundo, existia meio hectare em
produção para cada habitante, ou seja, para cada
pessoa no mundo, havia em produção meio hectare.
Isso ocorria há 25 anos. Hoje, há 0,3 hectare para
cada habitante. Isso significa que houve uma redução
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drástica, quase pela metade. Foi feita uma projeção
pelos estudiosos da FAO para o ano de 2050. E é bom
pensar que 2050 não está tão distante assim. Muitos
acreditavam que não chegaríamos ao século XXI, ao
3º Milênio, e estamos aqui, no século XXI, no 3º Milênio, falando do mesmo tema que, em 1974, tomava
conta dos debates que a FAO realizava em sua reunião de cúpula, repetida muitas vezes. Em 1996, tive
oportunidade de participar de uma reunião, em
Roma, quando foi estabelecida a meta de que a fome
seria reduzida à metade, ou seja, dos 800 milhões,
em 15 anos, seriam apenas 400 milhões os que viveriam nessa situação. No entanto, a projeção não se
concretizou, e houve o aumento do número de famintos no mundo. A projeção da FAO é a de que, em
2050, haverá apenas 0,15 hectare para cada habitante – hoje, são 760 milhões de hectares.
Por que está havendo essa redução da área
plantada para cada habitante da Terra? Porque crescem as ocupações com cidades, com o desenvolvimento urbano, tendo em vista a transferência da população dos campos para as cidades. Crescem, portanto, o perímetro urbano e as áreas ocupadas por indústrias, principalmente porque a população cresce.
Então, é claro que há uma diminuição da área plantada, ao mesmo tempo em que ocorre o crescimento da
população; portanto, a relação diminui.
Além disso, há a degradação. Para que todos tenham uma idéia, a Embrapa fez um cálculo demonstrando que, no Brasil, todos os anos, perdemos cerca
de 800 milhões de toneladas de terra, que correm pelos pequenos e grandes rios. Dessa forma, perdemos
de nutrientes – para citar apenas os grandes nutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cálcio e enxofre – o valor correspondente a US$1,4 bilhão todos os anos. Esse é o prejuízo pelas terras que
são carregadas para os rios em função da falta de um
programa de preservação dos recursos naturais.
No Paraná, desenvolvemos um programa chamado Paraná Rural, envolvendo as microbacias. Lá
construímos uma infra-estrutura capaz de conter a
degradação dos solos. Esse programa precisaria ser
mais abrangente, atingindo todo o Brasil.
Há o problema da água. Trata-se de um problema que não é muito lembrado, se levarmos em conta
o fato de que se diz que aqui, no Brasil, há água em
excesso. No entanto, 95% da água que possuímos
concentra-se na região amazônica, onde vivem 5%
da população brasileira. É claro que essa péssima
distribuição poderá levar muitas regiões do País a terem problemas de escassez de água.

3

Então, se hoje não há problema de produção,
esse deverá ser um problema no futuro. É bom lembrar que o Brasil, só de cerrado, tem 130 milhões de
hectares inaproveitados, aguardando o momento de
serem incorporados ao processo produtivo brasileiro.
Ainda temos muito que avançar no sentido de aumentarmos a produção, e a biotecnologia não pode ser
condenada por isso. Devemos tratar a biotecnologia
como um instrumento necessário e importante para
que, um dia, possa resolver, inclusive, esse problema
da fome, que atinge quase um bilhão de pessoas no
planeta.
Portanto, o problema maior está relacionado
com a distribuição geográfica dos alimentos e com o
acesso aos mesmos. É claro que a concentração da
produção está nos países ricos, porque eles subsidiam a agricultura. Se hoje somarmos a União Européia, os Estados Unidos, o Canadá e os Tigres Asiáticos, são 350 bilhões de subsídios para esses países
produzirem e exportarem alimentos.
Um cálculo feito – isso é muito importante – demonstra que, se esses países não subsidiassem a
agricultura, haveria um aumento da produção nos países em desenvolvimento, até porque não haveria
essa concorrência desleal. Os preços subsidiados
nos países ricos deprimem a capacidade de produção dos países em desenvolvimento, dos países pobres. Hoje poderia haver no mercado internacional – e
este cálculo é importante – uma participação a mais
dos países em desenvolvimento de US$50 bilhões
nas exportações. Ou seja, quando os países ricos
subsidiam suas agriculturas, aprofundam-se as desigualdades, acrescenta-se uma diferença, uma distância ainda maior entre os ricos e os pobres, porque
eles deprimem a capacidade de produção dos pobres, fazendo com que US$50 bilhões, todos os anos,
deixem de ser exportados por esses países.
Lembro que só o Brasil poderia ter um volume
de exportação de 20 bilhões a mais se não houvesse
esse protecionismo. Portanto, para combater a fome
nos países em desenvolvimento, é preciso que os Governos tenham um pouco mais de ousadia, de coragem e, sobretudo, de organização para debater essa
questão do protecionismo, que tem gerado, sim, uma
pressão forte sobre os países em desenvolvimento.
O problema que considero mais grave é o do
acesso à comida. Aí há o problema da concentração
de renda e da concentração de terras. É bom lembrar
que 1% da população brasileira tem uma renda per
capita de US$52mil por ano. Se analisarmos a situação de 50% da população do outro lado, ou seja, dos
mais pobres, verificaremos que a renda per capita
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será de US$700 por ano. Se observarmos o que ocorre com 25% da população, que são 44 milhões de
brasileiros, verificaremos que eles terão uma renda
per capita de US$365 por ano, o que significa US$1
por dia. É claro que não é possível comer de forma
adequada, decente e digna com essa quantia.
Se a concentração de renda é um problema, a
concentração de terra é outro. Nas mãos de 1,2% dos
proprietários rurais do Brasil, estão 44% da área. Isso
significa que 1,2% dos cinco milhões e duzentos mil
produtores rurais do Brasil detêm quase a metade da
área de agricultura do Brasil, que é de 44%. Do outro
lado, nas mãos de 53% dos produtores rurais brasileiros, estão 2,7% da área, o que significa que o número
de pequenos proprietários é enorme, que há muitas
pequenas propriedades. Calcula-se que algo em torno de 2,7 milhões de pequenas propriedades no Brasil estão inviáveis e quase sem condições de se tornarem viáveis. A situação de empobrecimento desses
pequenos produtores é tão grande que é irreversível.
Faço uma relação aqui: em uma pequena propriedade, para cada nove hectares que estão em produção, há um emprego criado; do outro lado, para as
grandes propriedades, precisamos de 60 hectares
para a criação de um emprego. Essa concentração de
terra, evidentemente, expulsa a mão-de-obra rural e
faz com que cresça, nas regiões periféricas aos grandes centros urbanos, o contingente enorme de pobres que não conseguem comer.
Esse é o resultado, por exemplo, que se pode
constatar na região metropolitana de Curitiba, onde o
número dos que ganham um dólar por dia ou menos
cresceu 15% nos últimos três anos, atingindo 140 mil
pessoas.
Então, temos que discutir como combater a
fome e a pobreza ao mesmo tempo. Criamos aqui, por
uma emenda à Constituição, um Fundo de Combate à
Pobreza. Claro que esse Fundo é insuficiente, não dá
para atender sequer a um percentual reduzido dos
necessitados, dos excluídos deste País. Tanto é assim que, nesse seminário do Instituto da Cidadania,
realizado hoje, chegou-se à conclusão de que seria
necessário por ano, só para dar comida aos brasileiros que não comem, cerca de R$19 bilhões. Pois
bem, o Fundo, quando for efetivamente instituído,
deve gerar R$4 bilhões.
Dessa forma, nosso objetivo deve ser a criação
de renda e emprego, oferecendo a segurança alimentar que não temos no Brasil. Certa vez, perguntei a
um representante do Governo Fernando Henrique
Cardoso se existia uma política de segurança alimentar. Ele respondeu-me: ”Existe. Nós distribuímos 130
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milhões de cestas básicas“. Ora, só o fato de se distribuírem cestas básicas comprova que não existe política de segurança alimentar, porque, se existisse, não
precisaríamos de programas assistencialistas. O que
precisamos é criar renda e emprego, até como forma
de dar dignidade às pessoas, que querem a comida,
mas produzida por seu trabalho.
Para isso, com certeza, temos de combater a
corrupção, a maior causa da pobreza e da fome no
Brasil. Em média, a corrupção causa o empobrecimento das pessoas em torno de 30%. Estudo de uma
ONG internacional revela que, se o nível de corrupção nas instituições brasileiras fosse muito abaixo do
atual, os brasileiros teriam uma renda per capita 30%
maior. Além disso, o Brasil precisa de um programa
educacional que também ensine à dona de casa a
aproveitar melhor os alimentos à sua disposição. Um
dos problemas da pobreza e da fome no meio rural é,
sem dúvida nenhuma, a falta de treinamento das mulheres, que poderiam contribuir mais do que já o fazem no combate à fome e à pobreza se conhecessem
o mínimo de técnicas de preparação de alimentos, o
que poderia ser ensinado por programa governamental. Também seria necessário políticas estruturais,
além de ações pontuais.
Em suma, temos de resolver os três pontos: produção, distribuição e acesso. Para isso, não podemos
continuar a desprezar a pesquisa e a extensão no
Brasil, porque, ao mesmo tempo em que cuidam do
primeiro ponto, da produção, cuidarão também da
melhor distribuição do alimento e de como ensinar às
pessoas a aproveitá-lo melhor, reduzindo as perdas
enormes, que no Brasil chegam a 20% da produção
nacional. Se produzimos 100 milhões de toneladas,
por exemplo, perdemos 20 milhões dessa produção.
E estou falando apenas de grãos. Se considerarmos
os hortifrutigranjeiros e outros produtos, a perda é
maior ainda: em qualquer central de abastecimento
de qualquer Estado brasileiro, constata-se que a perda, muitas vezes, chega a 50%. Mesmo no caso dos
grãos, a perda de 20% é muito alta, já que, nos países
mais desenvolvidos, esse índice não ultrapassa os
5%. Nesse caso, revela-se um problema de transporte e armazenamento, ou seja, de infra-estrutura, que
o Governo tem a obrigação de resolver.
Quando se fala em infra-estrutura, o Governo
poderia pensar num programa de transporte e armazenagem que instituísse armazéns estrategicamente
localizados em regiões onde a produção não é suficiente para atender à demanda alimentar da população. Assim, os estoques reguladores do Governo seriam transportados para essas regiões, de forma a
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compor um estoque de segurança alimentar. Quando
houvesse o flagelo da fome em regiões do Nordeste
ou em algumas regiões do Norte, esses armazéns estariam abastecidos com comida suficiente para atender a essas demandas regionais.
Esse é um programa que considero muito importante e que o Governo brasileiro não instituiu até
agora – e tenho certeza de que não o fará, porque não
é a prioridade dele. Contudo, penso que o próximo
Governo poderia muito bem criar esse programa oficial,
voltado para a segurança alimentar das populações
carentes.
De outro lado, a pesquisa e extensão são importantes para garantir a preservação dos recursos naturais, de forma a impedir a degradação da fertilidade
da terra. Conforme acabei de dizer, os macronutrientes carregados para os rios representam US$ 1,4 bilhão, sem contar a perda de micronutrientes. Isso significa que estamos dispensando esse dinheiro todo e
prejudicando a fertilidade do solo. Hoje, Sr. Presidente,
para se produzir, utilizam-se cinco vezes mais insumos do que há 20 anos. Estamos perdendo a fertilidade, o que acarreta um custo de produção muito maior.
Também deveríamos ter crédito diferenciado
para pequenos agricultores. Já temos o Pronaf, destinado à agricultura familiar, mas de forma tímida. Teríamos que quadruplicar esses recursos, porque nem
20% dos pequenos produtores ou agricultores familiares brasileiros têm sido atendidos. Deveria haver um
programa em que 100% dos agricultores familiares
fossem atendidos, pois, no dia em que esse modelo
de agricultura for destruído, provocaremos um grande
caos social, e a fome será um flagelo muito maior do
que é hoje.
Quanto à reforma agrária, fica esta discussão
da Oposição com o Governo sobre se é grande ou pequeno o número de famílias assentadas. Na verdade,
se comparado o número de famílias assentadas com
o das que saíram do campo, esse último é quatro vezes maior: 1,2 milhão de famílias saíram do campo,
enquanto 300 mil foram assentadas. Portanto, a reforma agrária não atendeu aos objetivos de segurar, no
campo, a população para produzir renda e emprego.
Sr. Presidente, já falei da redução da fertilidade,
do transporte da produção, do estoque estratégico.
Esclareço também que, obviamente, minha proposta
não é pelo fim dos programas assistenciais ou das
medidas pontuais. Mas tenho aqui um documento sobre segurança alimentar para o Brasil que creio possa
ser considerado o princípio de uma política a ser implementada no País. Como os próprios autores já
consideraram, não é um programa definitivo. Todos
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poderão dar suas sugestões. Também oferecerei as
minhas, porque penso que, pelo menos, alguém se
preocupou em elaborar um documento sério, que
pode ser referencial para o debate dessa questão tão
importante. Conforme eu disse no começo, a fome
tem matado muito mais do que a soma de todas as
guerras e de todos os atentados terroristas. No entanto, muitos políticos sequer comentam esse assunto,
desconsiderando-o. Vejam que estamos discutindo o
Dia Mundial da Alimentação, mas o plenário está
completamente vazio. No dia em que se discutia o terrorismo nos Estados Unidos, o plenário estava lotado.
Não havia uma cadeira vazia. Parece que o atentado
terrorista é mais importante do que o flagelo da fome.
O Sr. Pedro Simon (PMDB RS) – Permite-me
um aparte, Senador Osmar Dias?
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR) – Com
muita satisfação, concederei o aparte ao Senador Pedro Simon, mas antes quero dizer que, durante o
aparte de S. Exª – que será de vários minutos –, muitas crianças morrerão no Brasil, porque, a cada dois
minutos, morre uma criança no nosso País.
Aqui está o Vereador Jorge Samek, com quem
eu falava sobre os programas assistenciais. Quando
eu era Secretário da Agricultura do Paraná e ele, Presidente da Ceasa, instituímos programas no Estado
cujo objetivo era muito mais resolver problemas circunstanciais, que não podem ser resolvidos se não
dermos a comida que falta àquela pessoa. Criamos
alguns institutos, como o mercadão popular e o sacolão, para resolver emergencialmente o problema. Mas
é preciso atacar estruturalmente a fome no Brasil, se
quisermos fazer um trabalho sério.
Concedo o aparte ao Senador Pedro Simon,
sempre determinado e preocupado com esse assunto.
O Sr. Pedro Simon (PMDB RS) – Ninguém
mais do que V. Exª pode tratar dessa matéria. Foi Secretário da Agricultura do seu Estado, quando fez um
projeto exemplar, um programa de primeira grandeza,
que, realmente, é modelo para quem se preocupa
com o problema da agricultura. O nosso querido Governador, à época, e V. Exª desenvolveram um programa que considero importante, que tirou do Rio
Grande do Sul o título de celeiro do Brasil e o passou
para o Paraná. Por isso V. Exª tem autoridade para falar. Mas estive com V. Exª e representantes de todos
os partidos na reunião emocionante que se realizou
hoje no auditório Petrônio Portella, promovida pela
Entidade da Cidadania e pelo PT, onde estiveram presentes praticamente todas as entidades, todos os
partidos, quando foi apresentado esse projeto, essa
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proposta que V. Exª terminou de mostrar. Penso que
vale pelo trabalho emocionante que fizeram. Vale porque buscaram todas as experiências, discutiram com
todas as entidades e convidaram todos para sentarem à mesa, independente de suas posições, a fim de
elaborarem esse documento. Acredito que esse documento – na oportunidade que tive de lê-lo, ainda que
rapidamente, porque só o recebi hoje, no final da manhã – tem tudo para representar algo que, como diz
muito bem V. Exª, possa ser posto em prática, executado e levado adiante. Na verdade, fiquei muito impressionado com os pronunciamentos, principalmente o do Lula. Ele fez um pronunciamento muito interessante. Penso que ele progrediu, avançou, desenvolveu-se. É uma pessoa profundamente preparada.
Na análise que fez, encerrando o congresso, deu uma
demonstração de que só não entendem que essa é a
questão essencial, só não aceitam que esse é o primeiro ponto de qualquer caminhada aqueles que não
têm o mínimo sentimento para ver o que se passa em
roda de si. Fome é o problema número um no Brasil.
Acho que foi o Lula que disse – não sei se foi ele ou se
foi o nosso querido Bispo – que, onde a gente tem os
pés, a cabeça ali está. E como aqui, no Senado, nós
só botamos os pés em tapetes, ou vamos para nossas residências em ruas asfaltadas, como nunca enxergamos um pobre à nossa volta, não temos condições para sentir, para compreender, para debater e
para analisar a questão da fome. Acho que foi um puxão de orelhas correto, certo, feito ao Senado Federal, a
nós todos, porque de qualquer maneira, repito aqui,
esse é um problema de cada um. E não é um problema em relação ao qual temos que aguardar, que esperar que o Governo faça algo. Cada um de nós pode
fazer a sua parte. Eu até imaginaria que essa questão
seja a número um. Dom Mauro Morelli disse que a
CNBB está fazendo um estudo e preparando um documento que será apresentado a todos os presidenciáveis. Entendo que, independente de qualquer outra
questão, aqueles cidadãos que se apresentem com
candidaturas à Presidência da República devem assinar este compromisso de honra de que o problema
número um se chama fome. Meus cumprimentos, muito carinhosos, ao meu grande amigo.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR) – Obrigado, Senador Pedro Simon. Eu ia dizer exatamente
isto: quem quer ser candidato a Presidente ou a Governador, ou a qualquer cargo político neste País, deveria assumir como compromisso número um esse
do combate à fome. Não existe um flagelo maior, uma
humilhação maior para uma família do que a fome.
Considero que esse deveria ser o compromisso nú-
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mero um de todos os políticos. Ao lado desse, o compromisso do combate à corrupção, porque essa tem
causado muita desgraça, muita fome e, sobretudo,
muita pobreza no País. V. Exª, nesses dois quesitos
principalmente, se credencia como candidato. V. Exª,
nos anos em que estou aqui – e, antes de eu chegar
aqui já acompanhava a vida pública de V. Ex.ª –,
tem-se mostrado um homem preocupado com essas
questões mais do que ninguém; pode haver alguém
tão preocupado quanto V. Ex.ª com essa questão da
fome, da pobreza e com a questão da corrupção, mas
não mais. Então, V. Exª realmente merece o nosso
respeito e está credenciado.
Gostaria de lembrar que o Papa João Paulo II,
em 1996, quando fez o seu pronunciamento na Conferência de Roma, encerrou com a seguinte frase: ”O
homem, mediante suas intervenções, pode modificar as situações e responder a suas crescentes necessidades“.
É o que estamos precisando, que o homem faça
intervenções no sentido de melhorar a qualidade de
vida do povo brasileiro, sobretudo no que se refere a
essa questão crucial para uma vida digna de todo cidadão.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR) – Concedo o aparte ao Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Vejo
que a Presidência já sinaliza para o esgotamento do
tempo. Serei breve. Senador Osmar Dias, V. Exª também preenche os dois quesitos que ressaltou em sua
análise com relação ao ilustre Senador Pedro Simon.
V. Exª é, da mesma forma, uma essas personalidades
que representam bem estas duas linhas de ação,
contra a corrupção e contra a fome. Aliás, assim como
o Senador Pedro Simon foi Ministro da Agricultura
deste País, V. Exª foi, por várias vezes, Secretário da
Agricultura do grande Estado do Paraná. E, quando
vem à tribuna para tratar dessa questão, não só o Senado, mas o Brasil todo lhe assiste com muito respeito, Senador Osmar Dias. Não sei se V. Exª já analisou
a questão sob este aspecto – perdi uma parte do seu
pronunciamento –, mas, quanto à questão da fome,
que tal se nós, brasileiros, pudéssemos ter como política, a médio prazo, produzir uma tonelada de alimentos por habitante? Assim, teríamos, em pouco tempo,
cerca de 160, 170 milhões de toneladas de alimentos
e condições de oferecê-los aos que sentem fome no
Brasil. Além de distribuir para esses 30 a 40 milhões
de brasileiros que precisam, poderíamos dizer ao
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mundo que não temos dinheiro, nem armamentos
sofisticados, mas temos comida, temos alimento
para negociar. E não precisaria ser à vista, cash,
poderíamos fazer permutas por equipamentos de
que o País necessite para o seu desenvolvimento.
Poderíamos negociar até com o Oriente, com os
grandes países envolvidos nessa questão do Afeganistão. Se quiserem, poderão distribuir, de helicóptero, comida aos que precisam, pois o Brasil
tem. Vamos, portanto, negociar com o mundo, vamos nos colocar à frente dessas questões fundamentais. Além de encarar a nossa questão interna,
daqueles que precisam de alimentação, como bem
disse V. Exª, no sentido não só biológico, devemos
encará-la do ponto de vista da justiça, da transparência, no sentido de saber onde são aplicados os
recursos públicos. Assim, estaremos avançando sinceramente para grandes conquistas no País.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR) – Muito
obrigado, Senador Casildo Maldaner.
Sr. Presidente, entendo que o tempo está ultrapassado e vou encerrar. Mas quero dizer que já ouvi
muitas vezes, e vou repetir, que nenhuma nação será
soberana e livre enquanto tiver um ser humano passando fome ou não vendo atendidas as suas necessidades alimentares diárias. No Brasil, são 44 milhões
de irmãos nossos que têm uma renda menor do que
US$1 por dia e que, com certeza, não estão vendo as
suas necessidades atendidas. Esse é o grande desafio deste século, deste milênio.
Tenho certeza, Sr. Presidente, de que o povo
brasileiro saberá entender que quem não tiver sensibilidade para se sentir indignado diante de uma família com fome não poderá exercer nenhum cargo público neste País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o discurso do nobre Senador Osmar Dias, um estudioso
da agricultura em nosso País e no mundo, revela, com
argumentos irrefutáveis, a situação de injustiça relacionada com a fome no Brasil e no mundo, que é, como
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ele próprio falou, um grande desafio, um flagelo que
desafia as nações no mundo inteiro.
Apesar do desenvolvimento ocorrido na agricultura, com o avanço de novos métodos de práticas agrícolas e com o surgimento de tecnologias inovadoras
que aumentaram substancialmente a produção agrícola, a fome ainda tem campeado. Como foi dito aqui,
mais de 800 milhões de pessoas passam fome no
mundo. E os dados dos estudiosos da matéria mostram uma situação incrível, ou seja, embora a produção de alimentos seja suficiente para alimentar o dobro
da população mundial, ainda assim, diariamente, 100
mil pessoas morrem por falta de comida.
O assunto ”alimentação“ não preocupa apenas
os estudiosos de hoje. Preocupou também estudiosos de ontem, como Josué de Castro, grande brasileiro que causou admiração não só nos brasileiros, mas
em todo o mundo civilizado, com os seus artigos, inclusive com o livro Geografia da Fome, que estampava a realidade mundial, o recrudescimento desse processo de inanição, de matança coletiva, que já se processava há mais de 30 anos.
No seu livro Fome: Um Tema Proibido, ele disse:
O subdesenvolvimento não é, como
muitos pensam equivocadamente, insuficiência ou ausência de desenvolvimento. O
subdesenvolvimento é um produto ou um
subproduto do desenvolvimento, uma derivação inevitável da exploração econômica colonial ou neocolonial, que continua se exercendo sobre diversas regiões do planeta.
E como em uma antevisão daquilo que estamos
a assistir nos dias de hoje – ele falou isso há mais de
40 anos –, ele também disse:
É urgente restabelecer o equilíbrio
econômico do mundo aterrando o largo fosso que separa os países bem desenvolvidos
dos países subdesenvolvidos, sem o que é
bem difícil que se consiga a verdadeira paz
e a tranqüilidade entre os homens. Nenhuma tarefa internacional se apresenta mais
árdua, mas ao mesmo tempo mais promissora para o futuro do mundo, do que a do
desenvolvimento econômico destas áreas
mais atrasadas, onde os recursos naturais e
os potenciais geográficos se conservam relativamente inexplorados.
E adiante acrescenta:
Esta tremenda desigualdade social entre os povos divide economicamente o mun-
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do em dois mundos diferentes: o mundo dos
ricos e o mundo dos pobres, o mundo dos
países bem desenvolvidos e industrializados
e o mundo dos países proletários e subdesenvolvidos. Este fosso econômico divide
hoje a humanidade em dois grupos que se
entendem com dificuldade: o grupo dos que
não comem, constituído por dois terços da
humanidade, e que habitam as áreas subdesenvolvidas do mundo, e o grupo dos que
não dormem, que é o terço restante dos países ricos, e que não dormem, com receio da
revolta dos que não comem.
São palavras proféticas, ditas por um homem
que dedicou toda a sua vida ao estudo das injustiças
sociais decorrentes da fome.
O Brasil ocupa uma posição humilhante no desenvolvimento humano, conforme consta do Relatório do Desenvolvimento Humano 2001, divulgado há
pouco tempo. O IDH, como sabemos, mede as realizações de um país em termos de esperança de vida,
nível educacional e rendimento real ajustado.
O Brasil, em matéria de desenvolvimento humano, perde, por exemplo, para Colômbia, Venezuela,
Panamá, México, Trinidad e Tobago, Costa Rica, Chile, Uruguai e Argentina, entre outros. É deficitária a
oferta de bens no plano social no Brasil. Em primeiro
lugar está a Noruega, país em situação de superioridade na oferta de bom desenvolvimento humano, além da
Austrália, do Canadá, da Suécia e da Bélgica.
Recentemente, em setembro do ano passado,
as nações mais desenvolvidas do mundo, juntamente
com as menos desenvolvidas que participam das Nações Unidas, assinaram documento denominado Declaração do Milênio, onde vários princípios foram
aprovados, tais como o da liberdade, da igualdade, da
solidariedade, da tolerância, da responsabilidade comum, da paz, da segurança, do desarmamento, do
desenvolvimento e erradicação da pobreza.
Sobre o desenvolvimento e a erradicação da pobreza, diz essa declaração o seguinte:
Não pouparemos esforços para libertar
os nossos semelhantes, homens, mulheres
e crianças, das condições abjetas e desumanas da pobreza extrema, à qual estão
submetidos atualmente mais de 1000 milhões de seres humanos. Estamos empenhados em fazer do direito ao desenvolvimento uma realidade para todos e em libertar toda a humanidade da carência.
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E, mais na frente, afirma:
Decidimos ainda:
Reduzir para metade, até ao ano 2015,
a percentagem de habitantes do planeta
com rendimentos inferiores a um dólar por
dia e a das pessoas que passam fome; de
igual modo, reduzir para metade a percentagem de pessoas que não têm acesso a água
potável ou carecem de meios para o obter.
Como se isso fosse uma simples operação
aritmética. Há 800 milhões de pessoas morrendo de
fome, e as Nações Unidas, um órgão do qual fazem
parte as nações mais poderosas e mais industrializadas do mundo, afirmam que somente no ano de
2015 é que teremos condições de reduzir de 800
para 400 milhões o número das pessoas que estão
morrendo de fome no mundo.
Se nós contarmos, Sr. Presidente, o esbanjamento que se faz em todo o mundo, principalmente
nas nações mais poderosas, os recursos que são
gastos para a opulência dos mais ricos, para a obtenção de mais dinheiro no mercado financeiro internacional, para o aumento de seu arsenal de guerra, se
contarmos tudo isso e eliminarmos esses gastos
exorbitantes, desnecessários muitas vezes, logicamente não chegaremos a 2015 e muitas pessoas,
quem sabe até as oitocentas milhões, não estariam
passando fome. Mas a FAO já anuncia que, mesmo
antes de 2015, a humanidade não vai ter possibilidade de reduzir o quantitativo alarmante dos que passam fome no mundo.
Sr. Presidente, o Senado Federal tem debatido
essa questão, a exemplo do autor do requerimento, o
Senador Osmar Dias, pelo menos desde o momento
em que assumi o meu mandato de Senador, ou seja,
em 1995. Esse debate levou-me à conclusão de que a
própria Constituição Federal não deu lá tanta importância ao problema da alimentação. Tanto que, no art.
6E da nossa Carta Magna, vários princípios são lembrados ou incluídos como direitos do cidadão, tais
como educação, saúde, trabalho, moradia, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados e até lazer.
Mas o fator alimentação, que é vital para o soerguimento de qualquer sociedade, para o desenvolvimento de uma sociedade, não está incluído na nossa
Constituição como direito do cidadão. Por isso, nós
apresentamos uma proposta de emenda à Constituição, que já se encontra em tramitação na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que altera a redação do art. 6º da nossa Carta Magna, para que se
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inclua a alimentação entre os direitos fundamentais
do cidadão brasileiro.
O dia 16 de outubro, Sr. Presidente, data da fundação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO), em 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, foi simbolicamente
escolhido, em 1979, para comemorar o Dia Mundial
da Alimentação.
Trata-se de uma data oportuna para proclamarmos que o direito à alimentação é um direito básico e
fundamental de todos os seres humanos, pois é condição indispensável para a preservação da vida.
Ao registrarmos o transcurso desse dia, comemorado internacionalmente desde 1981, gostaria de
iniciar minha fala dizendo que a Declaração Universal
dos Direitos Humanos reconhece que não padecer de
fome é um dos ”direitos iguais de todos os membros
da família humana“, pois a debilidade causada pela
fome impede o exercício do direito à vida, à liberdade
e à segurança.
No mundo globalizado em que vivemos, nesta
virada de século, o dia de hoje é realmente uma data
propícia para fazermos uma profunda reflexão sobre
a necessidade de serem tomadas medidas mais eficazes para a eliminação do flagelo da fome no mundo, e em nosso País, em particular.
Os números são preocupantes: apesar de todos
os esforços empreendidos nas últimas décadas, existe ainda cerca de um bilhão de seres humanos sofrendo de má nutrição crônica somente nos países
em desenvolvimento. Desse total, mais de 200 milhões são crianças menores de cinco anos de idade,
com deficiência de ingestão de proteínas e calorias.
Outras centenas de milhão são vítimas de diversos
transtornos, como atraso de crescimento, bócio, cegueira parcial ou total, dentre outros, porque na alimentação faltam vitaminas e minerais essenciais.
É dramático sabermos que essas crianças que
sobrevivem à fome e sofrem de carências nutricionais
profundas terão altíssimas probabilidades de apresentar retardo do crescimento e desenvolvimento, baixo rendimento escolar e, posteriormente, limitado desempenho profissional.
Sr. Presidente, as conseqüências da fome são a
perda de potencial humano e o comprometimento da
capacidade das novas gerações, que deverão conduzir os destinos da humanidade no novo milênio que se
inicia.
Segundo a FAO, existem populações vítimas de
escassez de alimentos em 88 países do mundo, a
maior parte deles localizada na África e na Ásia. Em
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nosso continente, nove países integram essa estatística e, lamentavelmente, o Brasil é um deles.
As maiores causas da fome em nosso País, são,
sem dúvida, a perversa concentração de renda e as
desigualdades regionais. Sabemos que milhões de
brasileiros, principalmente os das Regiões Nordeste,
Norte e Centro-Oeste, vivem em péssimas condições, no mais completo estado de pobreza.
Segundo dados revelados por D. Mauro Morelli,
incansável batalhador na luta contra a fome em nosso
País e em prol da segurança alimentar, cerca de 40%
da população brasileira do meio rural, justamente
onde os alimentos são produzidos, vivem abaixo da linha de pobreza, em condições subumanas.
Estatísticas não faltam. Um estudo do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estima que
cerca de 60 milhões de brasileiros já se enquadram
abaixo da linha da pobreza. Sabemos que esses números estarrecedores são questionáveis. Outros estudos apontam a existência de 40 milhões de pessoas, ou
seja, um quarto da nossa população, vivendo abaixo
dos níveis mínimos de subsistência, o que, em qualquer
das duas hipóteses, é lamentavelmente negativo.
Embora existam divergências de dados, não podemos deixar de reconhecer, numa data significativa
como esta, que a fome e a miséria em nosso País são
absolutamente vergonhosas e exigem providências
urgentes.
A fome e a pobreza são entraves definitivos para
a continuidade do desenvolvimento das sociedades.
A chave para derrotar a fome está em concentrar esforços para se saber tanto o que pode ser feito como
também onde devem ser removidas as barreiras e expandidas as oportunidades.
A conscientização dos jovens – que representam cerca de 18% do total de 6 bilhões de habitantes
do Planeta – quanto à gravidade do problema da fome
e da subnutrição, e das suas conseqüências desastrosas para o futuro da humanidade, pode ser um dos
vetores de ação.
A FAO tem reafirmado que ”qualquer estratégia
destinada a erradicar a fome deve basear-se em dois
objetivos principais: aumentar a produção de alimentos para dar de comer a uma população mundial cada
vez maior; melhorar as condições de vida para que todos possam dispor do mínimo vital em matéria de alimentação“.
Isso significa que os países em desenvolvimento, os mais afetados pelos problemas da fome e da
subnutrição, devem dedicar uma atenção muito maior
ao setor agrícola se quiserem reduzir a pobreza.
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Neste Dia Mundial da Alimentação...
O Sr. Osmar Dias (Bloco/PDT – PR) – Concede-me V. Exª um aparte, Senador?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Pois não, Senador Osmar Dias.
O Sr. Osmar Dias (Bloco/PDT – PR) – Senador,
gostaria de contribuir com o seu pronunciamento exatamente nesse ponto em que V. Exª faz menção ao
que propõe a FAO. Fomos até surpreendidos, no dia
de hoje, com a notícia de que a reunião de cúpula que
estava programada para novembro, em Roma, poderá ser adiada por decisão do Conselho – composto
pelos países integrantes daquela reunião de cúpula
–, em função do terrorismo, que hoje assusta o mundo todo. Essa seria uma medida de cautela e de prudência. A FAO a está analisando e poderia até mesmo
adotá-la, adiando a reunião de cúpula para o próximo
ano. Nesse ponto do pronunciamento de V. Exª, está
centrado um problema: se dividíssemos o alimento
existente no mundo hoje por todos os habitantes,
como eu disse no meu pronunciamento, haveria um
superávit de calorias, ou seja 2.760 calorias por habitante. A cada ano, nascem aproximadamente 90 milhões de pessoas no mundo, o que seria um problema
fácil de ser resolvido se elas nascessem próximas às
regiões produtoras ou estivessem em condições de
receber esses alimentos pela sua condição de vida.
Mas 98% desses novos habitantes nascem em regiões pobres, representadas principalmente pelos
países asiáticos e africanos, onde a fome é muito
mais intensa. Não podemos nos esquecer de que, na
América Latina, a fome também é um problema muito
grave. E o Parlamento Latino-Americano apontou
como causas desse problema a corrupção e o narcotráfico, que devem ser combatidos com rigor, principalmente nessa parte do mundo. Era essa a contribuição que gostaria de oferecer ao seu pronunciamento,
no momento em que cumprimento V. Exª por estar
abordando esse tema, como o faz todos os anos, no
Dia Mundial da Alimentação, para apresentar sugestões, opiniões e contribuições. Parabéns!
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Isso se dá muito por inspiração de V. Exª, que
realiza aqui um trabalho em favor dessa causa, que
não é só nossa, mas é dos brasileiros, de todo o mundo civilizado e de todos aqueles que acreditam que
um ser humano não pode viver nas condições em que
oitocentos milhões se encontram hoje em muitos países, passando fome e morrendo.
Para concluir, Sr. Presidente, neste Dia Mundial
da Alimentação, quero reafirmar que a nossa geração
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tem de enfrentar com mais vigor o enorme desafio de
reduzir a fome e a subnutrição em nosso País. Só assim nossas crianças e nossos jovens terão direito a
um futuro melhor e o Brasil poderá, neste novo milênio, ser uma Nação socialmente mais justa.
Esperamos que aquela declaração histórica das
Nações Unidas, a declaração do milênio, possa ser
cumprida à risca em nosso País, que crianças não
passem fome, que homens e mulheres tenham direito
a um prato de comida, a uma vida digna e decente, tenham direito a educar seus filhos e a disputar o mercado de trabalho em igualdade de condições com todos os brasileiros.
Lamentavelmente, a política imprimida em nosso País nos últimos tempos concorre para que a fome
e o desemprego aumentem e o desespero chegue às
famílias brasileiras. É uma política econômica que evidencia a superioridade do mercado financeiro, esse
mercado invisível, esse senhor todo-poderoso, esse
imperador que domina todas as Nações fracas em
nome de uma personalidade que não existe para as
pessoas realmente humanas: o lucro. O lucro, a ambição e a ganância estão destruindo a paz universal e
contribuindo para o recrudescimento da fome no Brasil e no mundo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Dia Mundial da
Alimentação, comemorado hoje, dia 16 de outubro de
2001, encontra o mundo mergulhado em um caos
quase absoluto, onde o divisor de águas foram os episódios de 11 de setembro último. Depois daquele dia, o
mundo jamais será igual ao que era, exceto pela permanência e pelo agravamento de alguns problemas
que, historicamente, têm afrontado a dignidade humana. Entre esses, destaca-se a fome crônica, pela face
de horror que apresenta e que parece assumir proporções cada vez mais gigantescas, desfigurando o rosto
inocente da infância, ceifando vidas cada vez mais jovens e atormentando, com seu fantasma, aqueles
que deveriam ser os dias serenos da velhice.
Os atentados terroristas ocorridos nos Estados
Unidos e os seus desdobramentos no plano internacional foram decisivos para determinar o adiamento do
Encontro Mundial sobre a Fome no Mundo, programado pela Organização das Nações Unidas para a
Agricultura e Alimentação, a FAO, para o mês de novembro próximo, em Roma. Em nota à imprensa, a
FAO comunica que o evento só deverá ocorrer em ju-
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nho de 2002, de acordo com decisão dos quarenta e
nove países membros que integram o Conselho da
Instituição.
Todavia, não poderíamos permitir que o Dia
Nacional da Alimentação, dia 16 de outubro, transcorresse sem que o Senado brasileiro abrisse es paço em sua agenda para uma profunda reflexão a
respeito do tema, senão pela importância da fome
no mundo, pelas suas proporções assustadoras
que ela assume no Brasil, especialmente nas Regiões Nordeste e Norte e nas periferias inchadas
das grandes cidades.
É interessante lembrar que, inicialmente, o conceito de segurança alimentar foi desenvolvido em termos militares, considerando a auto-suficiência de um
país na produção de alimentos. Entretanto, o conceito
de que a produção física de alimentos, aliada ao armazenamento estratégico, seria capaz de garantir o
abastecimento interno, em breve, foi superado.
A análise dos últimos anos demonstrou que a
produção agrícola cresceu de forma a garantir, pelo
menos teoricamente, a alimentação de toda a população mundial. Vão longe as previsões sombrias de
que não teríamos condição de alimentar a população humana por causa de seu crescimento. Mas a
realidade evidenciou que o aumento na capacidade
de produção mundial de alimentos era insuficiente
para resolver o problema da fome. Assim, o conceito
de segurança alimentar foi refinado, incorporando a
necessidade de acesso a esses alimentos pela população mais carente.
Muitos aqui podem não imaginar como a fome
é tétrica, é negra, é revoltante. Lembro-me, em meu
tempo de estudante, que comia em restaurantes
universitários. Mas, aos sábados e domingos, esses restaurantes estavam fechados, e eu, às vezes,
não tinha o dinheiro para ter uma alimentação condizente. Lembro-me da revolta que me dava de passar em frente a um restaurante e ver as pessoas se
alimentando bem, enquanto eu passava dificuldades no Rio de Janeiro. Eu era um pouco orgulhoso e
não queria pedir dinheiro à minha família. Portanto,
por essa tênue passagem de perto pela fome, sei o
que isso significa. Fico imaginando, então, o que causa àqueles que não têm alimentos por muitos e
muitos dias!
Curiosamente, no Brasil, a tendência de maior
pobreza e, conseqüentemente, de maior carência nutricional ocorre no meio rural, justamente entre aquele
segmento da população ligada à agricultura. Entre as
regiões, o Norte e o Nordeste apresentam os maiores
problemas relacionados ao acesso à alimentação, e,
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nessas regiões, o meio rural é o mais seriamente
comprometido.
O Mapa da Fome mostrou, em 1993, que o Nordeste continua apresentando índices extremamente
elevados de indigência, com todas as suas conseqüências, entre as quais a fome e a desnutrição da
população atingida. Índices menos elevados, mas
também presentes em outras regiões, mostram que o
País conserva bolsões de miséria em todo o seu território. Nas zonas mais populosas, como as das áreas
metropolitanas no Sudeste, o número de famílias em
condição de pobreza extrema é significativo.
Contudo, é na área rural que, proporcionalmente, a indigência mostra-se mais severa. Os índices de
mortalidade infantil e os indicadores de peso e altura
de crianças até cinco anos confirmam o que foi demonstrado no Mapa da Fome, colocando o Nordeste
brasileiro em uma situação inaceitável, principalmente sua área rural.
Há poucos dias, o Senado da República fez um
documentário sobre a seca no Nordeste. O meu
Estado da Paraíba é o que em pior situação se encontra em relação à face hídrica. Não temos nenhum
rio permanente. Há cidades em que, há dois anos e
meio, não há água, a não ser a transportada por carros-pipas.
Se não temos água sequer para beber – água
potável, sem microorganismos, água translúcida, que
não tenha quantidade excessiva de sais minerais –,
como poderemos ter agricultura e, conseqüentemente, alimento para as pessoas? Os cidadãos sobrevivem graças a uma cesta básica – quando lembramos
que ela supre as necessidades de apenas um mês,
sentimos vergonha de ser brasileiros –, que nem
sempre é regular. Além do mais, essa cesta básica
cria distorções. Isso porque o pobre do bodegueiro,
que ainda a está comercializando, mesmo naquela
região de miséria, pode falir se não houver quem a
compre. Ou seja, inibe o comércio local.
Considerei muito sábia a idéia de se pagar em
dinheiro, porque isso incentiva o comércio local.
Além do mais, o cidadão só compra o que lhe falta.
Não resta dúvida de que também o Bolsa-Escola e
vários outros programas do Governo vão criar um
grande alívio com esse auxílio. Parece pouco R$15,
mas quem não tem essa quantia sabe o que ela significa.
Sei que o Governo tem feito tudo o que pode,
mas ainda é muito pouco, considerando o País em
que vivemos; considerando que temos 20% das terras aráveis do mundo. É inadmissível, num País
como o nosso, haver pessoas que não têm o que
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comer ou que não têm comida para dar aos seus filhos.
Vi, em algumas casas, pessoas comendo as folhas mais novas da palma. O animal já reluta em
comê-las, mas há brasileiros que estão comendo palma ou raízes – e há alguns que nem isso!
É triste, é muito triste, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, estarmos passando por uma situação
dessa no século XXI, no País da promissão.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
doloroso constatar a atualidade desse famigerado
Mapa da Fome, que foi elaborado em 1993 e, quase
uma década depois, continua atual, o que testemunha a
ineficácia e, na maioria das vezes, a quase ausência de
políticas públicas consistentes para a erradicação da
pobreza e da excessiva concentração de renda.
Conforme pesquisa apresentada pela Fundação IBGE, ”o País termina o século marcado pela permanência da desigualdade: na década de 90, o rendimento dos 10% mais ricos e dos 40% mais pobres
cresceu 38% (passando de 13,30 salários mínimos
para 18,40) e 40% (da fração de 0,70 salário mínimo
para 0,98) – menos que um salário mínimo –, respectivamente, mantendo inalterada a elevada concentração da renda na sociedade brasileira“.
Essa concentração de renda peculiar da sociedade brasileira constitui-se em um dos principais causadores da manutenção de um quadro de desnutrição crônica nas populações pobres.
É importante observar que muitas das epidemias de fome são causadas por guerras ou grandes desastres naturais, geralmente apresentando caráter
esporádico. Entretanto, existe um outro tipo de fome,
crônica, que é tão ou mais devastadora do que a primeira. Essa fome, na ausência de guerras ou de calamidades naturais, é a que persiste no Brasil ainda
hoje. Estudos realizados nos últimos anos não indicam falta absoluta de alimentos no País, mas dificuldades de acesso, causadas principalmente pela má
distribuição da renda e da falta de políticas sociais
voltadas para a segurança alimentar.
Segundo o Panorama Atual da Segurança Alimentar no Brasil, publicado pelo Ibase, existe uma causa fundamental para a insegurança alimentar no
Brasil: a incapacidade de acesso. Isso se dá especialmente pela falta de poder aquisitivo de uma parcela
não desprezível da população para adquirir os alimentos de que necessita. Mas existem outras faces
desse mesmo problema. É também a falta de acesso
aos bens de produção, na área rural, principalmente
para aqueles que não têm terra. E, em uma outra di-
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mensão, a falta de acesso aos serviços públicos
(água, esgoto, educação e saúde), que têm impacto
sobre a segurança alimentar, e a falta de acesso à informação, instrumento básico para aqueles mais vulneráveis à fome e à desnutrição.
Outros problemas também ameaçam a segurança alimentar e nutricional no Brasil. De um lado, o
crescimento das importações de alimentos, deixando
a cidadania alimentar do País ameaçada. De outro, a
falta de sustentabilidade do sistema alimentar. Por último, a imposição de um padrão alimentar inadequado e que ameaça valores culturais de grande riqueza
na nossa alimentação.
O Brasil é signatário dos principais acordos internacionais sobre alimentação, os quais identificam
o acesso ao alimento como um direito básico do ser
humano e matéria concreta de justiça social.
Embora a Declaração Universal dos Direitos
Humanos determine como direito humano o acesso a
uma boa alimentação, os instrumentos legais para o
cumprimento dessa determinação ainda são precários.
A maioria dos peritos considera que existem alimentos em quantidade adequada para atender à população existente e que a desnutrição e a fome não
são imperativos da natureza, mas conseqüências de
conflitos políticos e descaso dos governantes.
Assim como os crimes de exploração de menores, destruição do meio ambiente, escravagismo, a
fome necessita ser combatida com instrumentos legais fortes, adequados à magnitude do problema.
Dessa forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso internalizar, trazer para as diferentes
regiões brasileiras as conquistas e os avanços preconizados pelos tratados internacionais endossados
pelo Brasil. Garantir o acesso de cada brasileiro a alimentos de qualidade passa inclusive pela efetivação
de políticas especiais para as populações de renda
zero e os grupos biologicamente vulneráveis.
Nesse contexto, se considerarmos a persistente
exclusão social e as dificuldades orçamentárias indispensáveis à garantia dos programas de cestas básicas, carros-pipas, frentes de trabalho, renda mínima,
bolsa-escola e merenda escolar, os brasileiros continuam tendo pouco a comemorar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada sucessivamente pelos Srs. Antonio
Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente e Ramez Tebet, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Prorrogo
a sessão por quinze minutos para conceder a palavra
ao Senador Eduardo Suplicy, último orador antes da
Ordem do Dia.
S. Exª tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Ramez Tebet, Srªs e
Srs. Senadores, é com satisfação que recebemos
nesta Casa D. Mauro Morelli e demais membros da
CNBB e o representante da FAO, Sr. José Tubino.
Hoje, todos estiveram na cerimônia realizada no
auditório Petrônio Portella, por iniciativa do Instituto
de Cidadania, presidido por Luiz Inácio Lula da Silva,
na apresentação do Projeto Fome Zero.
Neste Dia Mundial da Alimentação, é com grande satisfação também que participamos desta homenagem, requerida pelo Senador Osmar Dias, para
que reflitamos a respeito de como erradicar a fome e
a pobreza em nosso País e no Planeta Terra.
Sr. Presidente, foi da maior importância o esforço notável empreendido pelo Instituto de Cidadania –
mais de um ano de trabalho em equipe, conforme o
Senador Pedro Simon já assinalou –, que chegou à
conclusão de que são necessários inúmeros programas para atacar o problema da fome da população
brasileira, que, hoje, atinge, pelo menos, 44 milhões,
dos 170 milhões de brasileiros.
Segundo o diagnóstico apresentado por aqueles que colaboraram no Instituto de Cidadania, o objetivo da segurança alimentar do Fome Zero poderá ser
alcançado por um número de programas e ações específicas que envolvem desde a melhoria na renda,
com políticas de emprego e renda, de reforma agrária, previdência social universal, programas de bolsa
escola, renda mínima e microcrédito, a programas
que envolvem o barateamento da alimentação, como
as iniciativas de restaurantes populares, convênios
com supermercados e sacolão, canais alternativos de
comercialização, equipamentos públicos, PAT, cooperativas de consumo, aumento da oferta de alimentos
básicos, com apoio à agricultura familiar, incentivo e
produção para autoconsumo e política agrícola.
Há, também, a proposição de inúmeras ações específicas, nas quais se concentraram os responsáveis
maiores pelo Programa – o economista José Graziano
da Silva e a equipe técnica, composta por Walter Belik,
Maya Takagi e inúmeros outros colaboradores –, como
o cupom de alimentos, a cesta básica emergencial, a
merenda escolar, os estoques de segurança, o combate à desnutrição materno-infantil e outros.
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Sr. Presidente, requero a inserção, como parte
do meu pronunciamento, da versão sintetizada do Programa Fome Zero, com a introdução feita por Lula.
Eu gostaria de assinalar alguns pontos que foram objeto da reflexão de Luiz Inácio Lula da Silva.
Em primeiro lugar, o objetivo de erradicar a fome e a
miséria tem, certamente, o apoio e a simpatia de todos aqueles que desejam a construção de um mundo
e de um País civilizado. Para isso, quais seriam os instrumentos mais eficazes? Tenho manifestado algumas dúvidas a respeito da eficiência, por exemplo,
das cestas básicas, pois considero que melhor seria
prover as pessoas de uma renda garantida.
No programa hoje apresentado, enfatizou-se a
importância do cupom de alimentação, refletindo a
experiência dos Estados Unidos nos últimos setenta
anos, desde quando o Presidente Franklin Roosevelt,
nos anos 30, iniciou os programas de auxílio às famílias com crianças dependentes e de cupons de alimentação. Estes, entretanto, se desenvolveram em maior
escala com o Presidente Lyndon Johnson e seu programa de guerra à pobreza, nos anos 60, quando os
cupons de alimentação – nos Estados Unidos, chamados de foods stamps – tomaram a forma de imposto de renda negativo, em que o pagamento às
pessoas ou famílias cuja renda não atingia determinado patamar era uma proporção da diferença entre
aquele patamar e a renda das pessoas, feito na forma
de cupons de alimentação que só poderiam ser gastos em alimentos e em determinados estabelecimentos comerciais que os aceitassem.
Algumas críticas foram feitas ao economista
José Graziano sobre por que as pessoas, normalmente, procuram vender os seus vales refeições e
transporte e, provavelmente, farão o mesmo com os
cupons de alimentação. Isso acontece porque, normalmente, as pessoas procuram aquilo que lhes é
mais útil em primeiro lugar e vendem seus cupons ou
vales para obter dinheiro. Se, por exemplo, numa residência quebrou a telha e faz-se necessário consertá-la porque começou a chover dentro de casa, aquela é uma primeira necessidade. Se, na semana seguinte, começou a fazer muito frio e não há agasalho
ou cobertor, é preciso comprá-los para que as crianças não sintam frio. Se, na outra semana, começa a
haver um problema de doença, é preciso se comprar
o remédio e aquilo se torna uma primeira necessidade. E assim por diante.
A garantia de uma renda paga na forma de dinheiro constituirá um grau mais elevado de cidadania.
Se fizermos a forma do cupom de alimentação, isso
significa uma burocracia adicional, uma complica-
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ção que não é necessariamente a melhor. É claro
que, do ponto de vista dos agricultores, eles poderão se sentir mais seguros quanto à demanda dos
bens que produzem, na medida em que os cupons
só podem ser gastos em alimentos, mas notem que
se aumentarmos a renda de uma família que receba, digamos, R$100 por mês com mais R$80 em cupons de alimentação, segundo demonstração que o
Prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz incluiu
no seu livro Economics, isso não representará
qualquer modificação de substituição, mas apenas
mais uma complicação administrativa.
Os economistas que mais têm estudado o problema, sobretudo aqueles que formam a Rede Européia da Renda Básica, consideram que a forma mais
adequada de se prover cidadania às pessoas é instituindo-se uma renda básica a todos os habitantes de
qualquer nação para que as próprias pessoas possam, então, escolher em que gastar.
Lula, nas suas observações, mencionou que o
país com que sonhamos não é aquele em que as prefeitura concedam às pessoas ou às famílias que tenham fome uma cesta básica ou uma renda mínima,
mas onde todo homem ou mulher possa levar para
casa uma renda proveniente do seu trabalho.
Ora, Dom Mauro Morelli, quero, num diálogo
muito construtivo com Lula, transmitir-lhe e a todos os
brasileiros que precisamos ver a garantia de uma renda básica para todos como algo distinto do direito da
pessoa de trabalhar e receber uma remuneração adequada. É preciso que se compreenda que o direito
das pessoas de receberem uma renda, como exercício de cidadania, deve ser visto como um direito inalienável da pessoa humana que mora no Brasil, nas
Américas ou no Planeta Terra.
Deve-se garantir essa renda como um direito, incondicionalmente, não importando se a pessoa tem
um mês ou 135 anos de idade; se é homem ou mulher; se é amarela, branca, vermelha ou negra; se é
homo ou heterossexual; se está casada, solteira, separada, viúva ou o que for; se é rica ou pobre – todas
as pessoas devem ter o direito inalienável de participar
da renda da Nação e é isso que o meu companheiro,
Presidente de Honra do Partido dos Trabalhadores
precisa ver e ainda não viu suficientemente.
Manoel José dos Santos – o Manoel da Serra –,
Presidente da Contag, no debate do Sindicato dos
Bancários, em São Paulo, lembrou uma frase usada
pelo ex-Senador Ney Maranhão por ocasião do debate sobre o Programa de Renda Mínima, para o qual
deu seu voto favorável. Trata-se de uma memorável
frase de Luiz Gonzaga, que sabia interpretar tão bem
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os sentimentos do brasileiro: ”Uma esmola, seu doutor, ou..."
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Senador
Eduardo Suplicy, ”Doutor, uma esmola, para um homem que é são, ou o mata de vergonha ou destrói o
cidadão“.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Então, ”uma esmola, Seu Doutor, ou humilha o cidadão ou o mata de vergonha“. Então, a garantia de uma
renda, como um direito à cidadania, não deve ser vista como esmola, como caridade; tem de ser vista
como um direito à cidadania, o direito de todas as
pessoas partilharem do planeta Terra, da riqueza e inclusive daquilo que é produzido na terra que um dia foi
propriedade comum de todas as pessoas que viviam
no Brasil, de todas as pessoas que vieram para cá, arrancadas de seu território na África, que aqui foram
escravizadas, de todas as pessoas que, por ventura,
estejam sem terra. Então, a garantia de uma renda
tem de ser vista como algo diferente do direito de a
pessoa receber um salário. É claro que o direito ao
emprego, ao salário é muito importante, e precisamos
estar muito atentos em como instituir os mecanismos
que levarão a sociedade ao pleno emprego. Mas um
dos mecanismos que mais auxiliam, na concepção
dos grandes economistas que estudaram esse assunto, como James Edward Meade, James Tobin,
Philippe Van Parijs e tantos outros, é justamente a garantia de uma renda mínima que pode ser feita mediante um imposto de renda negativa, mas numa forma
ainda mais superior, para extinguir os problemas da
armadilha do desemprego e da pobreza e dos problemas de estigma de qualquer sentimento de vergonha.
É por isso que espero ainda convencer José Graziano
e toda a equipe que aqui propôs o Cupom da Alimentação e o próprio Lula que, ainda mais eficaz e mais
dignificante para a pessoa, é o direito a uma renda
para todos. Inclusive irão me perguntar: até aos mais
ricos? Até àqueles que, no Brasil, são colocados entre os 500 mais ricos do mundo, ou o que seja? Sim,
inclusive para eles. Só que eles irão pagar proporcionalmente mais, para que eles e todos os brasileiros
venham a receber. E isso está perfeitamente ao nosso alcance.
Cumprimento todos que se empenharam no
Projeto Fome Zero, sobretudo, o companheiro Luiz
Inácio Lula da Silva e toda a sua equipe, porque esse
é um debate, conforme Dom Mauro Morelli, tem-nos
dito, da maior transcendência e importância, desde
quando Josué de Castro escreveu a ”Geopolítica da
Fome“, e Betinho e Dom Mauro Morelli trabalharam no
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Projeto de Segurança Alimentar. Mas temos que colocar isso como uma urgência para hoje, para amanhã.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE(Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Maguito Vilela.
S. Exª dispõe de cinco minutos para o seu pronunciamento.
Informo ao Plenário que este é o último orador
referente à comemoração do Dia Mundial da Alimentação.
Peço ao Senador Maguito Vilela que seja breve,
considerando que temos que entrar na Ordem do Dia.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não posso usar
os mesmos cinco minutos que usou o Senador Eduardo Suplicy? Procurarei estar atento aos cinco minutos.
Tive a grata satisfação de participar, hoje, no
Auditório Petrônio Portella, aqui no Senado Federal,
do lançamento do projeto Fome Zero, do Instituto Cidadania, que tem como um dos seus coordenadores, o Presidente de Honra do PT, Luiz Inácio Lula da
Silva.
Trata-se, realmente, de uma proposta muito
bem elaborada, que visa à implantação de uma ampla política de segurança alimentar para o Brasil.
É um projeto excepcional, porque, além de propor alternativas de geração de empregos, aumento
da renda, intensificação da reforma agrária e incentivo à agricultura familiar, prevê, também, investimentos em programas emergenciais, como a distribuição
do Cupom da Alimentação e também de cestas de
alimentos.
Sempre entendi que a fome é um problema
emergencial, que não espera, mata! Não é possível falar em combatê-la apenas com medidas de longo prazo,
ações estruturais, que levam tempo para apresentar resultados. É lógico que concordo com isso e temos que
lutar com ações estruturais, estas são prioridade. Mas
tem de haver também ações emergenciais, porque a
fome não espera, a fome come a vida.
De acordo com estudos divulgados pelo Instituto Cidadania, há, em nosso País, pelo menos 9,3 milhões de famílias, ou seja, 44 milhões de pessoas
com renda inferior a R$80 por mês.
São pessoas – homens, mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiência – que não conseguem comprar o de comer. Muitas delas incapacitadas para o trabalho, seja em função da velhice avançada, de doenças ou de deficiências que impedem o
seu ingresso no duro mercado de trabalho.

15

São pessoas que não podem esperar, porque
estão morrendo à mingua, morrendo de fome, morrendo pela mais humilhante e indigna de todas as
mortes, especialmente num País como o Brasil, com
tantas riquezas e tantas facilidades para se produzir
alimento.
Já disse aqui outras vezes sobre os programas
de segurança alimentar que implantamos em Goiás,
na época em que tive oportunidade de governar
aquele Estado. E digo, Dom Mauro Morelli, que o
Betinho inclusive acompanhou de perto os nossos
programas. Eu o visitava constantemente no Rio de
Janeiro. Naquela época, atendíamos 147 mil famílias
com a distribuição mensal de cestas de alimentos e
com a doação diária de 92 mil litros de leite pasteurizado e 92 mil pães vitaminados para 92 mil criancinhas pobres, de todas as cidades do Estado de
Goiás.
Certamente, foi o dinheiro mais bem aplicado
pelo Governo, porque socorreu quem realmente precisava, quem vivia na indignidade da fome, impotente
diante de uma morte que chegaria, mais cedo ou
mais tarde, por desnutrição.
Então, neste Dia Mundial da Alimentação, devemos erguer a nossa voz em defesa de programas de
combate à fome, pois são programas de cidadania e
de proteção à vida. O saudoso Betinho sempre nos
ensinou que a fome exige ações urgentes, porque é
fatal: ela mata, e mata rapidamente.
Cumprimento o Presidente de Honra do PT, Luiz
Inácio Lula da Silva, e todos os integrantes do Instituto Cidadania pela iniciativa acertadíssima. Cumprimento o Partido dos Trabalhadores, que incluiu em
seu projeto de governo para o Brasil a necessidade
de se adotar medidas emergenciais de combate à
fome, como, inclusive, a distribuição de alimentos.
Esse é um ponto importantíssimo, que deveria ser encampado por todos os partidos políticos, por todos os
governantes. Já disse isso inclusive pelo meu Partido,
o PMDB. Já estou rouco de lutar para que o PMDB
também encampe a luta contra a fome, essa vergonha nacional que nos humilha e que nos diminui como
seres humanos. Infelizmente, o meu Partido continua
fazendo ouvidos moucos ao problema da fome em
nosso País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, reitero o
meu compromisso de homem público de lutar sempre, esteja eu onde estiver, contra essa vergonha nacional que é a fome e a miséria.
Num País tão rico e produtivo como o Brasil é
inadmissível que ainda possamos permitir que irmãos
nossos morram vítimas da fome e da desnutrição.
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Acompanhei hoje o filme exibido pelo PT, baseado nas reportagens da Rede Globo. A Rede Globo é
que saiu pelo Brasil afora e filmou as pessoas passando fome. E uma senhora entrevistada, já cansada,
totalmente desnutrida, veio a morrer de fome uma semana depois.
Como é que nós, brasileiros, podemos aceitar
essa condição? Por isso é que digo que um País tão
rico como o nosso tem que declarar guerra à fome,
vencer esse mal. Mais uma vez, apelo ao meu Partido, o PMDB, para, a exemplo do PT, lutar fortemente
contra a fome no Brasil.
O Sr. Mauro Miranda (PMDB – GO) – Permite-me um aparte, Senador Maguito Vilela?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
muito honra, ouço o ilustre Senador Mauro Miranda.
O Sr. Mauro Miranda (PMDB – GO) – Senador
Maguito Vilela, com toda ênfase e com o coração, V. Exª
fala de sua vontade imensa em extinguir a fome no
Brasil, vontade essa colocada a serviço de Goiás
quando V. Exª foi Governador do Estado. Naquela
época, V. Exª deu alimentos aos goianos subnutridos,
matando-lhes a fome. Percebemos hoje que, do ponto
de vista técnico, não existe nenhum motivo que justifique a fome no Brasil. Nossa agricultura é adiantada, a
genética é de última geração, a biotecnologia ajuda
na produção de alimentos. Nosso Estado de Goiás é
celeiro do Brasil. É o maior produtor de tomates, e a
produção é sofisticada. V. Exª falou do nosso querido
PMDB, como fez ressalva à atuação do PT nessa direção. Tenho certeza, Senador Maguito Vilela, que
90% dos peemedebistas de verdade, aqueles que lutaram pela democracia do País, lutarão pela democracia social e preocupar-se-ão com os mais humildes, providenciando-lhes mais moradias, por exemplo. Seis milhões de brasileiros não têm onde morar,
mas temos tudo para fazer as casas: há tijolos, telhas,
madeira e mão-de-obra ociosa, mas falta vontade política e preocupação com o social. A alimentação é
fundamental, e V. Exª tem todo o direito de falar sobre
isso, porque cumpriu o seu dever quando foi Governador do Estado. V. Exª mostrou ao Brasil que, se um governante quiser resolver o problema da fome no Estado, ele resolve como V. Exª fez naqueles quatro anos
de governo. Está aqui a meu lado o Senador Iris Rezende Machado, que foi Ministro da Agricultura e Ministro da superssafra, que sabe da necessidade de se
juntarem as vontades políticas. Quantos agricultores
neste País estão esperando alento, estímulo para
produzir mais? Quantos produtores de leite estão voltando para as cidades, numa inversão da reforma
agrária? Lembre-se de que o leite poderia ser distri-
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buído para milhares de crianças no Brasil, pois estão
pagando ao produtor apenas R$0,17 pelo litro. Um litro de leite dá para comprar apenas um copo d’água
na cidade. Um litro de leite, verdadeiro alimento, dá
para comprar apenas um cafezinho. Mas V. Exª distribuiu milhares de litros em Goiás, democratizando a
distribuição no Estado inteiro. Agradeço a V. Exª pela
concessão do aparte. V. Exª é admirado pelo povo goiano e pelo PMDB. E a nossa luta é pelo convencimento de todo o nosso Partido para que o próximo
candidato do PMDB à Presidência da República coloque em seu programa de governo o lema da ”fome
zero“, que deve estar acima de qualquer partido político. Muito obrigado.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) Agradeço a V. Exª pelo aparte, que incorporo ao meu pronunciamento.
Para terminar Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, concito todos os brasileiros a fazerem como faz Dom Mauro Morelli e tantos outros
que pregam o fim da fome, que a combatem, lutando
pelos necessitados, pelos miseráveis, famintos, desempregados e excluídos da nossa Pátria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os Srs.
Senadores Mauro Miranda 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. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, em 16 de outubro
de 1945 foi criada a agência das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação (FAO), o que deu origem à
comemoração do Dia Mundial da Alimentação.
Em 1996, os representantes de 186 países reunidos em Roma, na Cúpula Mundial sobre Alimentação, estabeleceram o compromisso formal de garantir
as condições econômicas, sociais e políticas necessárias para a segurança alimentar e para a erradicação da pobreza.
A Organização das Nações Unidas, a ONU, escolheu o lema de “um milênio sem fome” na comemoração do Dia Mundial da Alimentação do ano 2000,
para a mobilização dos governos, empresas, sociedade civil, associações de agricultores e associações civis na luta contra a fome e a desnutrição, tendo em
vista a meta de alimentos para todos.
Infelizmente, hoje ainda estamos muito longe de
atingir esses objetivos, de realizar essas metas, as
quais se aproximam mais de uma utopia, apesar de já
existirem as condições objetivas para sua realização.
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Ocupo a tribuna do Senado Federal para tratar
desse importante tema para o Brasil, para o mundo e,
particularmente, para o meu Estado de Goiás, um
Estado com especial vocação agrícola, verdadeiro
celeiro do Brasil, capaz de contribuir decisivamente
para acabar a fome em nosso País.
Infelizmente as coisas não caminham na direção correta, não há muito o que comemorar no Dia
Mundial da Alimentação, pois temos mais de 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo. No
Brasil são mais de 50 milhões de pobres que padecem de fome crônica.
No meu Estado de Goiás, que por sua vocação
agrícola deveria ser um fornecedor de alimento para
todo o Brasil e ainda para exportação, infelizmente
ainda existe muita fome, em decorrência da grande
concentração de renda e da insensibilidade do Governo Estadual.
O atual nível de desenvolvimento da ciência e
da tecnologia já permitiria à humanidade desfrutar de
uma vida em boas condições para todos os seres humanos, sem fome, sem privações, sem pobreza, sem
indigência, independentemente da nacionalidade, da
língua ou da raça.
Não existe qualquer motivo, do ponto de vista
técnico, para a existência de fome no planeta Terra,
pois o desenvolvimento da agricultura, da genética,
da biotecnologia, dos modernos processos de produção, armazenagem, transporte e distribuição de alimentos poderia poupar a humanidade da humilhação
e da vergonha de ver um homem passando fome ou
em estado de desnutrição.
Existem, em nível mundial, recursos técnicos,
financeiros, equipamentos e estruturas administrativas para resolver o problema da fome. Falta vontade
política e determinação daqueles que detêm o poder
político.
Essa vontade política efetiva para solucionar o
problema não existe em nível mundial, nem em nível
nacional, nem muitas vezes em nível local, o que nos
leva a entrar no Terceiro Milênio com mais de 50 milhões de pessoas passando fome no Brasil.
A falta de apoio à agricultura, principalmente ao
pequeno produtor agrícola, e a vergonhosa concentração da renda existente em nosso País, em que uma pequena minoria detém praticamente a totalidade da riqueza nacional, são fatores responsáveis pela existência desses milhões de patrícios nossos que levam uma
vida miserável e inaceitável num país moderno.
Não se trata de mera estatística, de números frios e impessoais: são crianças que padecem de fome
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crônica, comprometendo o Brasil do futuro; são homens, mulheres e idosos sem esperança de vida digna, pois sem que cada pessoa tenha o mínimo necessário para sua sobrevivência é impossível pensar
num mundo de paz e prosperidade para todos.
Com riqueza e pobreza extremas, colocadas
lado a lado, teremos o aumento da intolerância, o ódio e
a incompreensão entre países, entre povos, nações e
classes sociais. Revoltas poderão surgir em decorrência
da falta de esperança, da falta de um futuro melhor, pois
o desalento pode ser o fermento das guerras.
Assistimos hoje a mais uma guerra, uma guerra
diferente, uma guerra assimétrica, uma guerra muito
difícil de entender e de prever suas conseqüências
em termos mundiais.
Não pretendemos ser simplistas e tentar explicar fatos muito graves e complexos; no entanto, neste
Dia Mundial da Alimentação, não podemos deixar de
mencionar que apenas uma pequena percentagem
do orçamento militar das grandes potências já seria
suficiente para acabar com a fome em todo o mundo,
o que já se seria uma grande contribuição não apenas
para tornar a vida humana mais digna e mais justa,
mas igualmente para eliminar um perigoso foco de
instabilidade política em todo o mundo.
Um mundo mais justo, mais digno, em que todo
homem tenha a cada dia o alimento suficiente para a
manutenção de sua vida e de sua família, certamente
seria este um mundo em que existiriam as condições
essenciais para a paz e para a prosperidade.
A segurança alimentar é essencial para todos
termos a consciência da importância do problema da
fome e para que a comemoração do Dia Mundial da
Alimentação não seja algo vazio, formal, sem conseqüências práticas para a solução de problemas tão
graves.
A globalização da economia tem contribuído
para reduzir o número de empregos, pois a cada dia
milhares de postos de trabalho são destruídos com as
chamadas fusões, incorporações e a reengenharia
administrativa. Certamente novos postos são criados,
porém em menor quantidade e geralmente destinados a uma pequena parcela de pessoas com elevado
grau de especialização, o que não resolve o problema
da pobreza e da marginalização.
O Brasil tem todas as condições objetivas para a
erradicação do flagelo da fome; nenhum brasileiro deveria passar pela humilhação de não ter o mínimo necessário para sua alimentação e de sua família.
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Temos terras, temos recursos financeiros, temos tecnologia para acabar com esse problema vergonhoso e gerador de graves tensões sociais.
Não posso admitir que o Estado de Goiás, verdadeiro celeiro agrícola, grande produtor de alimentos, ainda tenha muitos de seus filhos sofrendo com a
desnutrição e a fome.
Precisamos adotar providências práticas, medidas urgentes, inadiáveis, para a solução desse grave
problema da fome.
Não mais podemos tolerar essa grande concentração de renda e de riqueza que divide os brasileiros
em cidadãos de primeira e de segunda classe, comprometendo nosso futuro como país, como nação e
como espaço em que existe dignidade humana.
Neste Dia Mundial da Alimentação, deixo aqui
minha mensagem de indignação com a fome que ainda existe no Brasil e, particularmente, no meu Estado
de Goiás, em decorrência da falta de vontade política
de dirigentes insensíveis às causas mais importantes
do nosso povo.
Muito obrigado.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, minha presença
na tribuna do Senado Federal destina-se, nesta
oportunidade, a assinalar a comemoração, hoje, 16
de outubro, do Dia Mundial da Alimentação, o que
nos demanda a responsabilidade de, mais uma vez,
voltarmos à questão de fome e da miséria.
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A comemoração do Dia Mundial da Alimentação
fornece uma oportunidade para os governos e outros
setores da sociedade civil avaliarem o que tem sido feito e o que tem sido deixado sem fazer no setor,
também per mite um momento para o diálogo e a
mobilização na luta pela erradicação da fome, pobreza e desnutrição.
Valho-me, pois, do ensejo para trazer à re flexão deste Plená rio alguns dados que nos per mitem dimensionar a grandeza do problema da fome
e da miséria em nosso País e no mundo, assim
como expor algumas alternativas que o conhe cimento ci entífico e a ação polí ti ca oferecem para a
solução desse problema.
Cerca de um bilhão de pessoas correm o risco
de morrer de desnutrição no mundo. E isso não se
deve a qualquer explosão populacional, como vaticinavam previsões apocalípticas de Thomas Malthus,
economista inglês do século XIX, feitas no século
passado. Em suas teorias, ele previu que o crescimento geométrico da espécie humana esgotaria todas as reservas de alimentos e propôs um severo
controle populacional. O colapso malthusiano não
aconteceu e não há indícios de que ocorra.
Especialistas em demografia calculam que a
Terra produz, hoje, comida para alimentar, folgadamente, até 8 bilhões de pessoas, e é possível
garantir, facilmente, que cada habitante do planeta
receba as 2.000 calorias necessárias para a sobrevivência saudável.

A grandiosidade e a dificuldade da luta contra
a fome requerem nossa conscientização sobre o
problema e tornam nosso dever sensibilizar pessoas
e instituições ligadas às áreas da infância e da juventude na busca de caminhos e soluções inovadoras, uma vez que estamos muito longe da meta estabelecida na Cúpula Mundial de Alimentação, qual
seja, a de reduzir pela metade as quase um bilhão
de pessoas que passam fome, segundo dados da
Organização das Nações Unidas para a Agricultura
e Alimentação (FAO), entidade das Nações Unidas
ligada especificamente ao setor.

Entre 1950 e 1998, a produção per capita de
grãos saltou de 247 quilos, por ano, para 312 quilos; portanto, 26% de aumento, significando apenas 16% na área total cultivada. Enquanto na década de 50 era utilizado 0,23 hectare cultivado por
pessoa, hoje se utiliza apenas 0,12. A produção
valeu-se da tecnologia agrícola na chamada ”Revolução Verde“ – uma explosão detonada pelo uso
de pesticidas na lavouras e por novas técnicas de
irrigação e fertilização. Se há regiões onde se passa fome é porque a distribuição da produção de riquezas é desigual.

Fome e má nutrição crônica são obstáculos
para a vida humana. Quando a pessoa não tem
acesso físico ou prático ao alimento seguro, nutritivo e saudável, as conseqüências são desastrosas.
No caso de pobres que enfrentam fome e subnutrição a sua má situação é exacerbada com a concomitância de outros problemas, tais como o analfabetismo e o desemprego.

Os vinte países mais ricos concentram 80%
da riqueza mundial. O problema é como se distribui toda a comida produzida. Quarenta por cento
dos grãos colhidos no planeta são usados para a
alimentação de animais como vacas, ovelhas e cabras. A quinta parte mais rica da população mundial tem um consumo 66 vezes superior ao da parte
mais pobre.
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Se as previsões malthusianas não se confirmaram, o mesmo não se pode dizer das teses do brasileiro Josué de Castro. As idéias defendidas por ele,
há cinqüenta anos, nas obras Geografia da Fome e
Geopolítica da Fome, revelam-se extraordinariamente atuais. Para ele, a fome, apesar de constituir fenômeno universal, não traduz uma imposição da natureza.
Em geral, não são as condições naturais que
conduzem os grupos humanos à situação de fome,
e sim certos fatores culturais, produtos de erros e
defeitos graves das organizações sociais em jogo.
A situação catastrófica que descreve, no Brasil
e na América em geral, só pode ser explicada por
meio de fatores socioculturais e não por qualquer
determinismo ”natural“. Assim, a solução para romper com os grilhões da pobreza e da fome – propunha o autor – só se poderia concretizar com a alteração substancial das estruturas rurais então vigentes, ou seja, a reforma agrária, encarada como uma
necessidade histórica e concebida como sendo
”uma revisão das relações jurídicas“ entre aqueles
que detinham a propriedade da terra e os trabalhadores agrícolas.
O nosso autor preocupava-se com as causas
da fome e as buscava na história do Brasil e da
América, da Ásia, da África. Perguntamos, Sras. e
Srs. Senadores: o que mudou de lá para cá? Entre
nós, muito e nada. Não se fez a reforma agrária na
proporção necessária, o homem do campo foi brutalmente expropriado e expulso, as cidades se agigantaram e empobreceram de forma assustadora; o
País se modernizou, é certo, mas os desequilíbrios
sociais e culturais se acentuaram; a agricultura se
industrializou, aumentando, assim, a capacidade
produtiva – embora não distributiva – de gêneros alimentícios.
Os pobres deixaram seus tradicionais redutos
e passaram a acampar nos espaços até então reservados aos ricos; a indústria cresceu e diversificou-se, interiorizou-se o capital internacional. De
fato, o Brasil se sofisticou. Aprimoraram-se as formas de exploração e de preservação do poder, mas
o País não mudou sua substância política fundamental.
Talvez as áreas de fome e desnutrição no Brasil não sejam mais as mesmas descritas na Geografia da Fome, embora o nosso Nordeste não tenha mudado nos seus fundamentos, permanecendo
coronelista, apesar de modernizado o discurso, com
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a renda vergonhosamente concentrada, e as secas
a dizimarem seres humanos sem dó nem piedade.
Pode ser considerada correta a afirmação de
que a fome localiza-se na região mais pobre do
País. Contudo, é necessário acompanhá-la da recomendação para que a produção e a produtividade
aumentem justamente nas áreas até aqui consideradas impróprias para a aplicação das técnicas disponíveis pela Revolução Verde e mais ameaçadas por
problemas ambientais.
Não é possível que o modelo de desenvolvimento produtivo seja o mesmo que presidiu a primeira Revolução Verde. Em vez da busca de rendimentos máximos por produto – com a ajuda de insumos
químicos – a ênfase deve ser colocada, agora, nos
sistemas de produção e em seus complementos internos, na substituição dos insumos químicos, no
uso da engenharia genética e nos conhecimentos
da ecologia científica.
Mais do que dominar os meios naturais, o fundamental, agora, é poder conviver com sua diversidade, saber jogar ”com“ e não ”contra“ a variabilidade dos sistemas da moderna tecnologia agrícola.
Por tal concepção, a modernização agrícola deixa
de ser a adaptação local de um paradigma universal
de desenvolvimento técnico para transformar-se em
capacidade de inserção do desenvolvimento agrícola na dinâmica do meio natural.
A agricultura, neste sentido, fornece um exemplo em que o crescimento econômico pode não ser
o corolário daquilo com que nos acostumamos cada
vez mais a identificar: a exclusão social.
Somente a discussão profunda dessas possibilidades pode fornecer alternativas estruturais para o
problema da fome em nosso País.
Por mais meritórias que sejam as iniciativas
assistenciais, como a Ação da Cidadania Contra a
Miséria pela Vida, do saudoso Betinho, é preciso retomar o debate sobre as estruturas socioeconômicas, que perpetuam a pobreza e a miséria, e conceber um projeto de desenvolvimento agrícola capaz
de debelar a fome, pelo conhecimento detalhado,
tanto da organização social e técnica da produção
alimentar, como das possibilidades e dos limites que
o meio natural oferece para sua expansão.
É inconcebível, Sras. e Srs. Senadores, que a
fome e a desnutrição continuem minando cerca de
25 % das pessoas do País, e do mundo. Devemos
nos preparar, desde já, para alimentar as 9 bilhões
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de pessoas que habitarão o planeta em 2030. Hoje,
já somos mais de 6 bilhões.
A batalha contra a fome é, afinal, a única que
merece ser sustentada, porque nos leva a preservar a
vida e a consolidar as bases da paz.
Era o que tinha a dizer
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, a Presidência agradece às presenças dos ilustres representantes da FAO, Dr. José Tubino e Eliana Ferreira, bem como dos representante da
CNBB, Dom Mauro Morelli e Padre João Roque, que
muito engalanaram a presente sessão. E associa-se
a tantos quantos ergueram a sua voz em defesa de
um mundo cada vez melhor, porque, por incrível que
pareça – parece mesmo paradoxal –, enquanto se
praticam atos de terrorismo, enquanto foguetes e
bombardeios acontecem no mundo, alastra-se a terrível chaga da fome, que, paralelamente às nossas palavras, exige atos concretos que a exterminem.
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM Nº 231, DE 2001
(Nº 1.083/2001, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição Federal, e com o disposto no art. 56, § 1º,
do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior,
aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de
1986, no art. 40, § 1º, do Anexo I ao Decreto nº 3.414,
de 14 de abril de 2000, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Marco Antônio Diniz Brandão, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata, do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para,
cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Tailândia, exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República Democrática
Popular do Laos.
Os méritos do Embaixador Marco Antônio Diniz Brandão, que me induziram a escolhê-lo para o
desempenho dessa elevada função, constam da
anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.

OUTUBRO 2001

Brasília, 10 de outubro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 291/DP/ARC – MRE/APES
Brasília, 5 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Constituição, e com o disposto no art. 56, § 1º, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado
pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, e
no art. 40, § 1º do Anexo I ao Decreto nº 3.414, de 14
de abril de 2000, submeto à apreciação de Vossa
Excelência a anexa minuta de mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor Marco
Antônio Diniz Brandão, Ministro de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata, do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil
junto ao Reino da Tailândia, exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República Democrática Popular do Laos.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país e curriculum vitae do Embaixador
Marco Antônio Diniz Brandão, que, juntamente com a
mensagem ora submetida à apreciação de Vossa
Excelência, serão apresentados ao Senado Federal
para exame por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente, – Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
MARCO ANTÔNIO DINIZ BRANDÃO
Nascido em Belo Horizonte/MG, 7 de março de
1949. Filho de Wanderley Gomes Brandão e Circéa
Diniz Brandão.
CPF: 30724384715
CI: 5303
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais,
UFF/RJ. CPCD, IRBr. Curso de Prática Diplomática e
Consular. CAE, IRBr.
Terceiro Secretário, 15 de janeiro de 1974.
Segundo Secretário, merecimento, 2 de fevereiro de 1978.
Primeiro Secretário, merecimento, 20 de novembro de 1980.
Conselheiro, merecimento, 29 de junho de
1987.
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Ministro de Segunda Classe, merecimento, 24
de junho de 1993.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 27
de junho de 2000.
Assistente do Chefe da Divisão de Cooperação
Técnica, 1974.
Assistente do Chefe do Departamento Cultural,
1974/75.
Assistente do Chefe da Divisão da África-II,
1976/77.
Assistente do Chefe da Divisão das Nações
Unidas, 1983/85.
Subchefe da Secretaria de Imprensa, 1987/89.
Chefe da Divisão do Mercado Comum do Sul,
1992/1994
Diretor-Geral do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais, 1997/2001.
Bissau, Encarregado de Negócios, em Missão
Transitória, 1975.
Washington, Terceiro Secretário, 1977.
Washington, Segundo Secretário, 1978/79.
Washington, Primeiro Secretário, 1980/81.
Maputo, Primeiro Secretário, 1981/83.
Maputo, Encarregado de Negócios, 1983.
Paris, Conselheiro, 1989/92.
Roma, Ministro-Conselheiro (FAO), 1994.
VI Sessão do Subgrupo Consultivo de Comércio Brasil/Estados Unidos da América, Washington,
1979 (assessor).
Comissão Mista Brasil/Moçambique, Maputo,
1982 (assessor).
Comitê de Contribuições da ONU, 1983/85
(membro).
XX Período de Sessões da Cepal, Lima, 1984
(delegado).
XXXIX Assembléia Geral das Nações Unidas,
Nova York, 1984 (assessor).
XLI Reunião Anual Conjunta das Assembléias
de Governadores do FMI e do BIRD, Washington,
1986 (delegado).
Reuniões do Grupo dos 24 (países em desenvolvimento) e do Comitê Interino do FMI, Washington, 1987 (delegado).
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Comitiva do Ministro de Estado da Fazenda em
visita aos Estados Unidos da América, à Grã-Bretanha, à França, à República Federal da Alemanha, à
Suíça, à Itália e ao Japão, 1987.
Comitiva do Senhor Presidente da República
em visita ao Peru, ao México, à Venezuela e à Costa
Rica, 1987.
Comitiva do Senhor Presidente da República
na Reunião de Oito Presidentes Latino-Americanos,
Acapulco, 1987.
Comitiva do Ministro de Estado na III Reunião
do Mecanismo Permanente de Consulta e Concertação Política, Punta del Este, 1987.
Comitiva do Ministro de Estado em visita ao
Paraguai, 1987.
Comitiva do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores nas posses dos Presidentes
Shankar, do Suriname, Borja, do Equador, e Stroessner, do Paraguai, 1988.
Comitiva do Senhor Presidente da República
nos encontros com os Presidentes da Argentina e
do Uruguai, Anchorena, 1988.
Comitiva do Senhor Presidente da República
em visita oficial à Colômbia e à Bolívia, 1988.
Comitiva do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores em visita à China e à Venezuela, 1988.
Comitiva do Senhor Presidente da República
na II Reunião de Presidentes Latino-Americanos,
Punta del Este, 1988.
Comitiva do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores na XVIII Assembléia-Geral da
OEA, El-Salvador, 1988.
À disposição do Comandante da Unavem,
Angola, 1989.
Reuniões do Clube de Paris para a renegociação das dívidas da Nigéria, 1990, Polônia, 1990, e
Zâmbia, 1992, e para o reescalonamento da dívida
do Brasil, 1991 (delegado).
VIII, IX e XII Reuniões do Grupo Mercado Comum, Montevidéu e Assunção, 1992, 1993 e 1994
(delegado).
I e II Reuniões Extraordinárias do Grupo Mercado Comum do Mercosul, Montevidéu e Assunção,
1993 (delegado).
III e V Reuniões do Conselho do Mercosul,
Montevidéu e Colônia, 1992 e 1994 (delegado).
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Comitiva do Senhor Presidente da República
em visita oficial à Argentina e ao Uruguai (1993).
Reuniões de Planejamento Político e Econômico com a Índia, o Japão e a China, em Nova Delhi,
Tóquio e Pequim, 1993 (membro da Delegação).
37ª a 40ª Sessões do Comitê de Políticas e
Programas do Programa Mundial de Alimentos,
Roma, 1994/1995 (chefe ou subchefe das Delegações).
I e II Sessões Extraordinárias e VI Sessão Regular da Comissão de Recursos Genéticos da FAO,
Roma, 1994, 1995 e 1996 (chefe ou subchefe das
Delegações).
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Ordem de Francisco de Miranda, II Classe, Venezuela.
Ordem Nacional do Mérito, Oficial, França.
Eduardo Prisco Paraiso Ramos, Diretor-Geral
do Departamento de Serviço Exterior.
LAOS
1. Dados Básicos
Nome oficial: República Popular Democrática
do Laos
Superfície: 236.800km2
População: 5,1 milhões
Língua oficial: laociano (oficial)

107ª a 111ª Sessões do Conselho da FAO,
Roma, 1994 a 1996 (subchefe das Delegações).

Capital: Vientiane

21ª Sessão do Comitê de Pescas da FAO,
Roma, 1995 (subchefe da Delegação).

Forma de governo: República parlamentarista
(regime comunista)

12ª Sessão do Comitê de Florestas da FAO,
Roma, 1995 (subchefe da Delegação).

Presidente da República: General Khamtay
Siphandone

Reuniões Ministeriais da FAO sobre Pescas e
Florestas, Roma, 1995 (delegado).

hanh

13ª Sessão do Comitê de Agricultura da FAO,
Roma, 1995 (subchefe da Delegação).
60ª Sessão do Comitê de Produtos de Base da
FAO, Roma, 1995 (delegado).
54ª Sessão da Junta Executiva do Fida, Roma,
1995 (delegado).
28ª Sessão da Conferência da FAO, Roma,
1995 (subchefe da Delegação).
I e II Sessões Regulares e I Sessão Anual da
Junta Executiva do Programa Mundial de Alimentos
Roma, 1996 (subchefe da Delegação).
Reunião Regional da América Latina e do Caribe sobre Recursos Fitogenéticos, Bogotá, 1996 (chefe da Delegação).
XII Sessão Extraordinária do Conselho da
União Internacional para a Proteção de Novas Variedades Vegetais (UPOV), Roma, 1996 (chefe da Delegação).
IV Conferência Técnica Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, Leipzig, 1996 (chefe da Delegação).
Coordenador de Comunicação Social do Ministério da Fazenda (1985/1987).
Ordem de Rio Branco, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Comentador, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Oficial, Brasil.

Primeiro-Ministro: General Sisaveth KeobounpMinistro das Relações Exteriores: Somsavat
Lengsavad (também Vice-Primeiro Ministro)
Legislativo: Unicameral, Assembléia Nacional,
com 99 representantes eleitos por voto direto para
mandatos de 5 anos.
Moeda: Kip Novo (dividido em 100 at)
2. Traços Históricos Gerais
Com a centralização do reino de Lao Xang
Hom Khao em meados do século XIV, o Laos surge
como Estado unificado. Sua administração estava
inicialmente situada na cidade de Luang Prabang,
localizada ao norte do território. Tal estabilidade política foi interrompida por discórdias entre os grupos
socialmente influentes, ao término da bem-sucedida
gestão do Rei Sulinya Vongsa no século XVII. Como
conseqüência, já na segunda parte do século XVIII,
os três reinos resultantes – localizados em Luang
Prabang (norte), Vientiane (centro) e Champassak
(sul) – estavam sob o controle geral dos siameses
(tailandeses).
Aproveitando suas colônias instaladas no centro-norte do Vietnã em 1884, a França expandiu seu
imperialismo ao tomar o controle administrativo dos
referidos reinos do Laos em 1893, centralizando-os
em Luang Prabang. No plano econômico, o protetorado francês no Laos foi caracterizado por um discreto
grau de desenvolvimento. O país permaneceu
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auto-suficiente em alimentos, sem, contudo, exportar
produto algum. Apenas as riquezas minerais, sobretudo o estanho, despertavam interesse externo. A distribuição da produção e o fornecimento de crédito, tradicionalmente sob a responsabilidade dos chineses,
necessitavam ser impulsionados.
Desta forma, o Laos passou a compor a Indochina francesa ao longo de aproximadamente 50 anos
até que, na Segunda Grande Guerra, o Governo da
França perdeu sua hegemonia colonial na região para
o Japão. O domínio japonês no território acabou por
contribuir para o fortalecimento da identidade nacional do Laos, provocando, inclusive, o desencadear de
sua independência em 1945.
No entanto, mesmo a existência de uma estruturada elite laociana no poder não foi suficiente para
evitar a retomada do controle nacional pelas tropas
francesas em 1946. Com a eclosão, em 1950, da
guerra entre franceses e a organização comunista vietnamita Vietminh, a independência definitiva do
Laos ganha novo fôlego. O colonialismo francês na
península termina com o Acordo de Genebra sobre a
Indochina (1954), o qual não só reconheceu a independência do
Laos mas proibiu, ainda, a instalação de bases
militares por potências estrangeiras e a movimentação de tropas em seu território. A admissão do Laos
na ONU foi realizada em 1955.
Neste mesmo ano, em 1955, o Partido Popular
do Laos (atual Partido Revolucionário Popular do
Laos) foi instituído sob a liderança de Kaysone Phomvihane. Kaysone Phomvihane encabeçou a formação
do Governo da União Nacional, o qual incluía dois
membros do Pathet Lao (Partido Comunista). Este
governo, contudo, foi duramente combatido pelos
Estados Unidos e, posteriormente, substituído por
uma administração patrocinada pelos norte-americanos em 1958. No ano seguinte, em 1959, o poder foi
retomado por uma ação militar.
Com os militares no poder, o Pathet Lao passou
a atuar na ilegalidade, iniciando uma luta armada
contra o governo em 1963. Neste período, o Laos estava envolvido na Guerra do Vietnã, o que provocou
vários conflitos entre vietnamitas e norte-americanos
dentro do território laociano. Com o fim da Guerra em
1973, os comunistas formaram uma coalizão com o
governo real, resultando na formação do Governo
Provisório da União Nacional.

tico desde que o Pathet Lao depôs o Governo real
em 1975. Algumas reformas políticas, dentre elas a
que busca implantar o multipartidarismo no país,
têm sido fortemente confrontadas pelos princípios
comunistas do Estado.

3. Organização Política do Estado

Nouhak, líder histórico do Partido Comunista
(Pathet Lao), sucedera a outro importante líder revolucionário, Kaysone Phomvihane, morto em 1992.

O Partido Revolucionário Popular do Laos
(PRPL) tem tido a soberania absoluta do poder polí-

Contudo, para prosseguir mantendo a he gemonia nacional, o PRPL demonstra razoável capacidade para dialogar e negociar com a soci e dade civil determinadas reformas, principalmente
no âmbi to econômico. A respeito do seu grau de
legitimidade popular, o Partido tem procurado
ampliar a representação das mino ri as étnicas do
país, principalmente no decorrer das suas con ferencias periódicas.
A Constituição vigente no Laos, de 1991, determina que, enquanto o PRPL possuí a responsabilidade de estabelecer diretrizes políticas gerais, o
Governo deve preocupar-se com a administração
diária do país. Essa mesma constituição enfatiza
que a economia nacional é livremente orientada pelas forças do mercado, mesmo considerando-se a
orientação centralista do Estado laociano.
O Presidente da República tem a prerrogativa
de indicar ou depor o Primeiro-Ministro e o Governo
(com o aval da Assembléia Nacional). Contudo, ao
longo dos anos, o Primeiro-Ministro tem demonstrado possuir, de fato, mais poderes políticos que o
próprio presidente.
A Assembléia Nacional é unicameral, com 99
representantes eleitos por voto direto a cada qüinqüênio, e reúne-se duas vezes ao ano. A Constituição de 1991 aumentou consideravelmente sua importância no cenário político na medida em que o
Poder Judiciário e o Governo passaram a ser supervisionados pela Assembléia.
4. Política Interna
O Governo do Laos dirige os assuntos políticos internos de forma centralizada. O Partido Revolucionário Popular do Laos (PRPL), há mais de
vinte anos no comando e nominalmente socialista,
é bastante influente nos centros decisórios. Todas
as instituições nacionais e o sistema político, incluindo-se aqui a esfera par tidária e legislativa,
estão concentrados nas mãos do atual Presidente
Khamtay Siphandone (ex-Primeiro-Ministro do regime anterior) e do Primeiro-Ministro Sisavath Keobunphanh.
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No passado, os dois estiveram unidos a Suphanouvong – o “Príncipe Vermelho” – durante a Guerra do
Vietnam, tempo em que o país foi devastado por
mais de 600 toneladas de artefatos explosivos e armas químicas (agente laranja).
Com o afastamento de Nouhak, esboçou-se
uma renovação dos quadros dirigentes, com a
cessão de espaços, pela velha guarda, para uma
geração de políticos mais jovens. Na verdade,
essa ascensão já se vinha evidenciando nos últimos anos, consubstanciada na tentativa de modificar a imagem do país, usualmente caracterizada
por um slow and lazy way of politics, muito embora, ainda hoje, o número de funcionários governamentais jovens de médio e alto escalão empenhados na modernização e abertura do país seja
muito reduzido e de pouca autonomia.
Em que pese essa sinalização, o centralismo
político é julgado necessário para viabilizar, de forma ordenada, o processo de abertura econômica.
A burocracia política interfere na designação dos
administradores públicos: os prefeitos e governadores, assim como todos os integrantes da estrutura administrativa, são indicados por membros locais do Partido.
A aposentadoria voluntária de Nouhak e a
ascensão de Khamtay como homem forte do país
parecem corroborar a hipótese aventada por observadores internacionais: a de que o Laos estaria
assumindo o perfil típico de regime autoritário do
Terceiro Mundo, com economia capitalista fir memente controlada pelo Estado e sob a influência
dos militares. Exemplo disso é o perfil conservador
do novo Politburo, oriundo do VI Congresso do
Partido: dos nove membros que o compõem, seis
são generais da velha guarda do Exército.
Grave e endêmico problema do país, a corrupção tem sido combatida por meio do Comitê de
Combate à Corrupção (CCC), em funcionamento
desde 1993, que goza de relativa autonomia, ou
seja, tem poderes para investigar, denunciar e, inclusive, punir os suspeitos. O CCC está diretamente vinculado ao Primeiro-Ministro, a quem deve relatar suas atividades.
Analistas assinalam que, com o retrocesso da
ideologia comunista, a questão da diversidade étnica tenderá a tornar-se fator político preponderante e
talvez a principal causa dos conflitos internos do
país. Em 2000 houve uma série de ataques do grupo guerrilheiro veiculado à etnia hmong – os
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hmongs, que são apoiados pelo general Vang Pao,
exilado nos EUA, vivem nos dois lados dos 1.700km
de fronteira do Laos com a Tailândia –, o qual conta
com o apoio de membros dissidentes da política local. O Vietnam tem propiciado suporte político e militar ao Governo do Laos contra a guerrilha hmong. O
Laos e o Vietnam têm atuado juntos na vigilância
contra o tráfico de drogas e os grupos guerrilheiros
em suas fronteiras.
5. Política Externa
A realidade da política externa do Laos é um
reflexo do seu posicionamento no continente e da
sua característica geográfica (terreno acidentado
constituído principalmente por vales e montanhas).
Assim sendo, o país tem sido, ao longo da sua história, constantemente influenciado pelos seus vizinhos
imediatos, dentre os quais se destacam Camboja,
Tailândia e, sobretudo, Vietnam. Existem, no entanto, sucessivos esforços do Governo laociano para
que a política externa nacional apresente maior independência das decisões políticas tomadas naqueles países.
O Governo vietnamita tem se comprometido
a aumentar as facilidades de acesso do Laos ao
mar oriental através do seu território. Assim sendo,
nos últimos anos, as autoridades de Hanói têm
possibilitado ao Laos saídas ao mar por meio dos
portos de Cua Long e de Da Nang, ambos localizados na província de Nghe Na, na parte central
do Vietnam.
O Laos procura estreitar ainda mais seus vínculos com os países asiáticos de fora da sub-região, destacando-se o Japão, e tenta aproximação
com nações situadas em outros continentes. Na
América Latina, destacam-se Brasil, México, Chile e
Cuba.
Ao longo dos anos 90, o governo procurou implementar uma política de “internacionalização econômica e cultural”, estimulando, ainda que de forma
gradativa, uma maior abertura do país ao diálogo internacional.
O Laos busca conciliar uma forte centralização
no seu sistema político com uma razoável flexibilidade econômica. Procura seguir o modelo praticado
pela República Popular da China para criar um modelo próprio de Estado capitalista com governo comunista de partido único.
Existe preocupação no Laos de que os crescentes contatos com o sistema internacional venham a resultar na aceleração e, conseqüente-
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mente, no descontrole do programa de reformas
empreendido nos últimos anos. Assim sendo, ao
mesmo tempo em que se procura expandir os investimentos externos em diversos setores eco nômicos – dentre os quais se destaca o turismo –,
teme-se que a sociedade nacional seja influenciada pelos costumes e modelos ocidentais, fato que
poderia contribuir para o surgimento de movimentos
favoráveis às práticas democráticas.
6. Economia
A República Democrática Popular do Laos vem
implementando sucessivas reformas de liberalização econômica desde 1986 (algumas delas foram
iniciadas já ao final da década de 70). O Governo se
auto-responsabiliza a realizar transformações estruturais no sistema bancário, nas empresas estatais e
na administração pública. O VI Congresso do Partido Revolucionário Popular do Laos (PRPL), realizado em março de 1996, foi de grande valia para reafirmar o compromisso nacional de incentivar os investimentos no setor privado, visando obter a aceleração do crescimento e do desenvolvimento econômico.
O programa de privatizações das empresas
nacionais foi lançado em 1988. Os primórdios da década de 1990 apresentaram alto índice de privatizações, sendo o número de empresas e bancos estatais reduzido de 800 a 29 em menos de dez anos. O
saldo das vendas no período 1989-95 foi de
US$72,6 milhões, aumentando consideravelmente
com a venda do Lao Brewey em 1993.
O Governo laociano vem tomando medidas
que incentivem a liberalização do comércio, seja
pela redução das restrições de quota ou pela racionalização das tarifas dos importados. Desde a sua
entrada na Associação das Nações do Sudeste
Asiático (ASEAN) em 1997, o Laos tem sido pressionado pelos países membros para estabelecer menores tarifas sobre vários produtos a partir de 2008.
O Laos já manifestou o interesse em ingressar na
Organização Mundial do Comércio (OMC).
O Laos tem se ar ticulado com o Vietnã e o
Camboja para intervenção conjunta na Asean,
além da constituição de iniciativas sub-regionais.
Em outubro de 1999, por exemplo, os Primeiros-Ministros dos três países se reuniram em Vientiane. A
agenda de trabalhos abordou temas como a integração fronteiriça, viária, aeroviária, de comunicações e
energética, a coibição ao contrabando e ao tráfico
de drogas. Os três mandatários definiram o objetivo
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de sua articulação como sendo a constituição de
um “triângulo de desenvolvimento” indochinês no
âmbito da Asean.
Um dos principais problemas econômicos do
país é a elevada taxa de inflação existente nos últimos anos (15,2% anuais no período de 1990-95;
19,5% em 1997). A balança comercial, por sua vez,
tem sido cronicamente deficitária.
As empresas es trangeiras atri buem, entre
outros fatores, à ineficiência dos procedimentos
alfandegários e à falta de transparência dos processos de aquisição de propriedade e de au to rização de investimentos (ainda que parcialmente
reformulados, em 1996) o fato de que apenas
30% dos projetos de investimento aprovados entre 1988 e 1996 (US$7 bilhões) tivessem se concretizado até 1997. Deles, 40% eram provenientes da Tailândia; os Estados Unidos e demais pa íses asiáticos se colocavam em distantes se gun do
e terceiro lugar, respectivamente.
Com a absoluta maioria de sua população estabelecida no perímetro rural, o desenvolvimento
econômico do Laos é ditado basicamente pela agricultura (60% do PIB e 80% da mão-de-obra). A cultura predominante é o arroz, apesar de produzir e
exportar produtos como madeiras, têxteis, café e estanho. Mesmo sendo considerado auto-suficiente em
termos de produtos agrícolas in natura, o país experimenta, ao longo dos anos, períodos alternados
de inundações e secas, além de inúmeras pragas
agrícolas, que têm ocasionado situação de escassez de alimentos em diversas regiões.
7. Relações Bilaterais
As relações diplomáticas foram estabelecidas em 13 de junho de 1995. O Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Democrática Popular do Laos, Sowsavat
Lengsavad, visitou o Brasil nos dias 24 a 28 de
agosto de 1998. Além de constituir uma manifestação de interesse pelo adensamento de vínculos
políticos com o Brasil, a visita objetivou identificar
setores que pudessem revelar maior potencial de
cooperação econômica.
O setor elétrico vinha sendo bastante discutido
entre as autoridades brasileiras e laocianas naquele
período. No ano de 1999, o Presidente da Eletrobrás, Firmíno Ferreira Sampaio Neto, chegou a cogitar a sua ida ao Laos para discutir, junto ao Governo
laociano, medidas que viabilizassem a cooperação
energética entre os dois países.
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INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
MARCO ANTÔNIO DINIZ BRANDÃO
Nascido em Belo Horizonte/MG, 7 de março de
1949. Filho de Wanderley Gomes Brandão e Circéa
Diniz Brandão.
CPF: 307243847-15
CI: 5303
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais,
UFF/RJ. CPCD, IRBr. Curso de Prática Diplomática e
Consular. CAE, IRBr.
Terceiro Secretário, 15 de janeiro de 1974.
Segundo Secretário, merecimento, 2 de fevereiro de 1978.
Primeiro Secretário, merecimento, 20 de novembro de 1980.
Conselheiro, merecimento, 29 de junho de
1987.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 24
de junho de 1993.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 27
de junho de 2000.
Assistente do Chefe da Divisão de Cooperação
Técnica, 1974.
Assistente do Chefe do Departamento Cultural,
1974/75.
Assistente do Chefe da Divisão da África-II,
1976/77.
Assistente do Chefe da Divisão das Nações Unidas, 1983/85.
Subchefe da Secretaria de Imprensa, 1987/89.
Chefe da Divisão do Mercado Comum do Sul,
1992/1994
Diretor-Geral do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais, 1997/2001.
Bissau, Encarregado de Negócios, em Missão
Transitória, 1975.
Washington, Terceiro Secretário, 1977.
Washington, Segundo Secretário, 1978/79.
Washington, Primeiro Secretário, 1980/81.
Maputo, Primeiro Secretário, 1981/83.
Maputo, Encarregado de Negócios, 1983.
Paris, Conselheiro, 1989/92.
Roma, Ministro-Conselheiro (FAO), 1994.
VI Sessão do Subgrupo Consultivo de Comércio
Brasil/Estados Unidos da América, Washington, 1979
(assessor).
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Comissão Mista Brasil/Moçambique, Maputo,
1982 (assessor).
Comitê de Contribuições da ONU, 1983/85
(membro).
XX Período de Sessões da Cepal, Lima, 1984
(delegado).
XXXIX Assembléia Geral das Nações Unidas,
Nova York, 1984 (assessor).
XLI Reunião Anual Conjunta das Assembléias
de Governadores do FMI e do Bird, Washington, 1986
(delegado).
Reuniões do Grupo dos 24 (países em desenvolvimento) e do Comitê Interino do FMI, Washington,
1987 (delegado).
Comitiva do Ministro de Estado da Fazenda em
visita aos Estados Unidos da América, à Grã-Bretanha, à França, à República Federal da Alemanha, à
Suíça, à Itália e ao Japão, 1987.
Comitiva do Senhor Presidente da República
em visita ao Peru, ao México, à Venezuela e à Costa
Rica, 1987.
Comitiva do Senhor Presidente da República na
reunião de Oito Presidentes Latino-Americanos, Acapulco, 1987.
Comitiva do Ministro de Estado na III Reunião
do Mecanismo Permanente de Consulta e Concertação Política, Punta del Leste, 1987.
Comitiva do Ministro de Estado em visita ao Paraguai, 1987.
Comitiva do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores nas posses dos Presidentes Shankar, do Suriname, Borja, do Equador, e Stroessner, do
Paraguai, 1988.
Comitiva do Senhor Presidente da República
nos encontros com os Presidentes da Argentina e do
Uruguai, Anchorena, 1988.
Comitiva do Senhor Presidente da República
em visita oficial à Colômbia e à Bolívia, 1988.
Comitiva do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores em visita à China e à Venezuela, 1988.
Comitiva do Senhor Presidente da República na
II Reunião de Presidentes Latino-Americanos, Punta
delEste, 1988.
Comitiva do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores na XVIII Assembléia-Geral da OEA,
El Salvador, 1988.
À disposição do Comandante da Unavem,
Angola, 1989.
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Reuniões do Clube de Paris para a renegociação das dívidas da Nigéria, 1990, Polônia, 1990, e
Zâmbia,
1992, e para o reescalonamento da dívida do
Brasil, 1991 (delegado).
VIII, IX e XII Reuniões do Grupo Mercado Comum, Montevidéu e Assunção, 1992, 1993 e 1994
(delegado).
I e II Reuniões Extraordinárias do Grupo Mercado Comum do Mercosul, Montevidéu e Assunção,
1993 (delegado).
III e V Reuniões do Conselho do Mercosul,
Montevidéu e Colônia, 1992 e 1994 (delegado).
Comitiva do Senhor Presidente da República
em visita oficial à Argentina e ao Uruguai (1993).
Reuniões de Planejamento Político e Econômico com a Índia, o Japão e a China, em Nova Delhi,
Tóquio e Pequim, 1993 (membro da Delegação).
37ª a 40ª Sessões do Comitê de Políticas e Programas do Programa Mundial de Alimentos, Roma,
1994/1995 (chefe ou subchefe das Delegações).
I e II Sessões Extraordinárias e VI Sessão Regular da Comissão de Recursos Genéticos da FAO,
Roma, 1994, 1995 e 1996 (chefe ou subchefe das Delegações).
107ª a 111ª Sessões do Conselho da FAO,
Roma, 1994 a 1996 (subchefe das Delegações).
21ª Sessão do Comitê de Pescas da FAO,
Roma, 1995 (subchefe da Delegação).
12ª Sessão do Comitê de Florestas da FAO,
Roma, 1995 (subchefe da Delegação).
Reuniões Ministeriais da FAO sobre Pescas e
Florestas, Roma, 1995 (delegado).
13ª Sessão do Comitê de Agricultura da FAO,
Roma, 1995 (subchefe da Delegação).
60ª Sessão do Comitê de Produtos de Base da
FAO, Roma, 1995 (delegado).
54ª Sessão da Junta Executiva do Fida, Roma,
1995 (delegado).
28ª Sessão da Conferência da FAO, Roma,
1995 (subchefe da Delegação).
I e II Sessões Regulares e I Sessão Anual da
Junta Executiva do Programa Mundial de Alimentos,
Roma, 1996 (subchefe da Delegação).
Reunião Regional da América Latina e do Caribe sobre Recursos Fitogenéticos, Bogotá, 1996
(chefe da Delegação).
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XII Sessão Extraordinária do Conselho da
União Internacional para a Proteção de Novas Variedades Vegetais (UPOV), Roma, 1996 (chefe da Delegação).
IV Conferência Técnica Internacional sobre
Recursos Fitogenéticos, Leipzig, 1996 (chefe da Delegação).
Coordenador de Comunicação Social do Ministério da Fazenda (1985/1987).
Ordem de Rio Branco, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Oficial, Brasil.
Ordem de Francisco de Miranda, II Classe, Venezuela.
Ordem Nacional do Mérito, Oficial, França.
Eduardo Prisco Paraiso Ramos, Diretor-Geral do Departamento do Serviço Exterior.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

AVISOS
DO MINISTRO DE ESTADO DA
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº 299/2001, de 3 do corrente, encaminhando
as informações em resposta ao Requerimento nº 313,
de 2001, da Senadora Heloísa Helena.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, à Requerente.
Cópia das informações foi anexada ao
processado do Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de 2000, que retornou à Comissão de Educação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
Nº 413, de 2001, encaminhando as informações
em resposta ao Requerimento nº 496 de 2001, do Senador Mauro Miranda.
As informações foram encaminhadas
em cópia ao Requerente.
Foi anexada cópia das informações ao
processado da Mensagem nº 197, de 2001,
que volta à tramitação normal e volta à Comissão de Assuntos Econômicos, para exame.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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PARECERES
PARECER Nº 1.149, DE 2001
Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 448, de 2001.
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares
I – Relatório
O eminente Senador Osmar Dias, com base no
§ 2º do art. 50 da Carta Magna e no art. 216 do Regimento Interno, encaminhou a esta Comissão Diretora
o Requerimento nº 448, de 2001, no qual requer sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda informações sobre a inclusão da privatização
da Companhia Paranaense de Energia – COPEL –
como compromisso do Governo Brasileiro, no recente
acordo assinado com o Fundo Monetário Internacional – FMI.
É o relatório.
II – Voto
A proposição encontra-se de acordo com os
dispositivos constitucionais e regimentais que regem
os pedidos de informações a autoridades do Poder
Executivo, bem como com as normas de admissibilidade exigidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, razão
pela qual manifestamo-nos favoravelmente à sua
aprovação.
Sala de Reuniões, – Ramez Tebet, Presidente –
Antonio Carlos Valadares, Relator – Edison Lobão
– Antero Paes de Barros – Marluce Pinto.
PARECER Nº 1.150, DE 2001
Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 520, de 2001.
Relator: Senador Antero Paes de Barros
I – Relatório
O Senador Eduardo Suplicy requer que, nos termos da Constituição Federal e do Regimento Interno
do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministério
da Agricultura e do Abastecimento informações sobre
“as empresas públicas e privadas, com as quais a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –
EMBRAPA – firmou contratos e/ou convênios de cooperação técnica na geração, adaptação e transferência de conhecimentos e tecnologias e a detenção do
direito de propriedade das descobertas advindas entre 1997 até a presente data”.
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O requerimento em análise, dentre outras,
apresenta questões referentes à listagem das empresas públicas e privadas com as quais a Embrapa
firmou convênios ou contratos, os objetivos e valores desses instrumentos legais, bem como informações sobre os aportes financeiros e tecnológicos
dos participantes.
Também solicita informação sobre o direito de
propriedade das eventuais descobertas, a responsabilidade da comercialização e as possibilidades de
compartilhar novas tecnologias com terceiros.
Em sua justificação, considera que as tecnologias geradas pelo Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), coordenado pela Embrapa, mudaram a agricultura brasileira. Menciona, dentre outros
exemplos do trabalho positivo desenvolvido pela pesquisa agrícola, a incorporação dos cerrados, região
hoje responsável por 40% da produção brasileira de
grãos.
II – Análise
Reconhecendo o destacado papel da Embrapa
na agricultura brasileira, o autor considera que as informações solicitadas são importantes para que o
Senado possa “melhor contribuir para o fortalecimento de um importante setor da economia”.
A proposição encontra-se de acordo com o estabelecido nos dispositivos constitucionais e regimentais que tratam dos pedidos de informações à
autoridades do Poder Executivo, a saber: art. 50, §
2º da Constituição Federal e arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal.
Entretanto, cabe uma retificação no sentido de
corrigir a denominação do ministério. Com a edição
da MP nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, o seu
art. 17, inciso XIII, determinou que o mesmo será
denominado Ministério da Agricultura, da Pecuária e
do Abastecimento.
O requerimento em análise cumpre com as
normas de admissibilidade exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 1, de 2001.
III – Voto
Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente
ao encaminhamento do Requerimento nº 520, de
2001, ao Exmº Sr. Ministro de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
Sala das Reuniões, – Ramez Tebet, Presidente
– Antero Paes de Barros, Relator – Antonio Carlos
Valadares – Marluce Pinto – Edison Lobão.
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PARECER Nº 1.151, DE 2001
Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 521, de 2001.
Relator ad hoc: Senador Edison Lobão
O ilustre Senador Sebastião Rocha requer, seja
solicitado ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, Dr. José Jorge Vasconcelos Lima, informações
sobre a situação atual do contrato da Icomi para exploração de manganês na Serra do Navio, no ex-território Federal do Amapá; a situação dos bens patrimoniais da Icomi que deveriam ser revertidos para a
União após o encerramento do contrato, considerando-se que as máquinas, equipamentos e os bens imóveis estão em avançado estado de deterioração, incluindo, nestas informações, a estrada de ferro, em
função do grau de abandono a que está submetida;
qual a real situação do porto de Santana, já que foi comercializado com a empresa Amcel do grupo internacional Paper, ex-Champiom Internacional, e se a transação tem cobertura legal; e, ainda, quais as medidas
que estão sendo adotadas no sentido de providenciar
imediatamente a transferência desses bens para a
União, conforme cláusula contratual e posterior repasse para o estado e ou municípios.
A proposição está de acordo com os dispositivos constitucionais e regimentais que regem os pedidos de informações e de remessa de documentos pelas autoridades do Poder Executivo, bem como com
as normas de admissibilidade exigidas pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2001, razão pela qual manifestamo-nos
favoravelmente ao encaminhamento do Requerimento nº 521, de 2001, ao Exmº Sr. Ministro de Estado de
Minas e Energia.
Sala das Reuniões, de maio de 2001. – Ramez
Tebet, Presidente – Carlos Wilson, Relator – Edison Lobão, Relator ad hoc – Antonio Carlos Valadares – Antero Paes de Barros – Marluce Pinto.
PARECER Nº 1.152, DE 2001
Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento nº 524, de 2001.
Relator ad hoc: Senador Antero Paes de Barros
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento nº 524, de
2001, que requer sejam solicitadas ao Ministro do Desenvolvimento Agrário...informações sobre o perfil da
distribuição fundiária e sobre a utilização dos imóveis
rurais no Brasil na posição de 1992, e na posição
mais atualizada disponível pelo governo, consolidando-se os dados nos seus totais nacionais, e por unidade federada.
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O ilustre requerente, Senador Eduardo Suplicy, formula o seu pedido mediante três indagações quanto ao
número e área dos imóveis: (a)cadastrados, (b) passíveis
de exploração agropecuária e, por derradeiro, (c) dados
quanto à exploração dos mesmos imóveis classificados
em nove grupos, de acordo com a sua dimensão.
O nobre autor alega na justificação do requerimento ... o imperativo do Senado contar com informações fidedignas acerca do quadro real da concentração da terra com vistas a subsidiar a adoção de políticas distributivas compatíveis com os requisitos da democratização do acesso a esse meio de produção.
O referido requerimento veio a esta Comissão Diretora, com fundamento no § 2º do art. 50 da Constituição Federal e no art. 216, inciso I, do Regimento Interno.
II – Voto
A proposição encontra-se de acordo com os dispositivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Executivo, bem como com as normas de admissibilidade exigidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, razão pela qual
manifestamo-nos favoravelmente à sua aprovação.
Sala de Reuniões, – Ramez Tebet, Presidente
– Mozarildo Cavalcanti – Edison Lobão – Antero
Paes de Barros (Relator Ad Hoc) – Antonio Carlos
Valadares – Marluce Pinto.
PARECER Nº 1.153, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de
2000 (nº 608, de 2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da TV Ômega Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens — TV, nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e
São Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e
São Paulo, respectivamente.
Relator: Senador Pedro Piva
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 236, de 2000 (nº 608, de
2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da TV Ômega Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão de sons e imagens
(TV) nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo, nos Estados do Rio de
Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e São Paulo, respectivamente.
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Por meio da Mensagem Presidencial nº 975, de
1999, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 22 de
julho de 1999, que renova a concessão para a exploração de canal de radiodifusão de sons e imagens,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do
art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento TV Ômega Ltda.:
Nome do Sócio Cotista
Amílcare Dallevo Júnior
Marcelo de Carvalho Fragali
Total de Cotas

Cotas de Participação
1.000.000
500.000
1.500.000

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Pedro Canedo.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
Este projeto foi alvo, também, de duas audiências
públicas, instaladas no âmbito desta Comissão de
Educação, com o objetivo de instruí-lo com fundamentos oriundos do contraditório emergente de partes em
litígio. A primeira delas ocorreu em 3 de maio de 2000,
na Subcomissão de Rádio e TV, sob a presidência do
Senador Pedro Simon, nos termos do art. 2º do § 2º do
art. 58 da Constituição Federal, combinado com o inciso II do art. 90 do Regimento Interno do Senado Federal, e ouviu, na primeira ocasião, os senhores Amílcare
Gallevo Júnior, Diretor da TV Ômega,. Carlos Chagas,
ex-Diretor da TV Manchete em Brasília, Márcio Câmara Leal, Presidente do Sindicato dos Radialistas do Rio
de Janeiro e Roberto de Sousa Machado, funcionário
da TV Manchete em São Paulo.
A segunda audiência, sob a presidência do Senador Ricardo Santos, com o mesmo objetivo, realizada em 25 de setembro do ano em curso, ouviu as seguintes personalidades: Juarez Martinho Quadros do
Nascimento, Secretário-Executivo do Ministério das
Comunicações, Duciran Van Marsen Farena, Procurador da República em São Paulo, Fábio Saboya, da
TV Manchete, Roberto Souza Machado, Diretor do
Sindicato dos Radialistas de São Paulo, Rogério Reis
de Avelar, Assessor Jurídico da Rede TV, Marcelo de
Carvalho Fragali, Vice-Presidente da Rede TV, Cássio Casagrande, Procurador do Ministério Público do
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Trabalho, no Rio de Janeiro e Paulo Pereira da Silva,
Presidente da Força Sindical.
Ao contrário da primeira, a audiência do dia 25
de setembro último logrou produzir elementos de convicção, em grande medida, graças ao grande volume
de informações que se foram agregando aos autos.
Não se dispunha, em maio do ano passado, da documentação referente aos acórdãos proferidos pelos
meritíssimos Juízes dos Tribunais Superior e Regional – SP do Trabalho.
Na verdade, é essa documentação que fornece
a este Relator elementos de convicção para prolatar
seu voto, voto este, outrossim, embasado em tudo o
que compulsou e nos elementos novos trazidos pela
última audiência.
V – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
O presente processo tem como peculiaridade o
fato de que a solicitação de renovação feita, tempestivamente, pela então concessionária, TV Manchete
Ltda., percorreu longo caminho, durante o qual aconteceu a transferência direta da concessão, razão pela
qual, ao final da tramitação, surge, como beneficiária,
a TV Ômega Ltda., mantenedora da Rede TV, e sucessora da conhecida Rede Manchete de Televisão,
sendo a concessão renovada por quinze anos a partir
de 20 de agosto de 1996.
O presente processo, ao chegar ao Senado, encontra seu caminho obstaculizado por uma pletora de
ações trabalhistas, impetradas por funcionários e
ex-funcionários da TV Manchete, com a alegação de
que a TV Ômega não estava honrando o passivo trabalhista assumido com a transferência das concessões.
De fato, de tudo o que se apurou, o saldo resultante das dificuldades por que vinha passando a administração da Rede Manchete é de grande fragilidade financeira. Talvez por isto, estando à venda tenha
tido dificuldades em encontrar compradores. Está sobejamente comprovado que a empresa devia a bancos, a fornecedores, a produtoras de televisão nacionais e internacionais, ao INSS, ao FGTS, além de
acumular meses de salário atrasado. Sabe-se de pe-
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didos de intervenção do Governo, por parte de funcionários, na tentativa de equacionar tais problemas.
Ao surgir no cenário, a TV Ômega firma um contrato, no qual ela assumia, em contrapartida da transferência das concessões de transmissão, parte do
passivo da TV Manchete. Nesse contrato, procurava a
nova concessionária acomodar os interesses da TV
Manchete, por meio de seus acionistas, do Governo,
por intermédio do Ministério das Comunicações e dos
funcionários, por meio de sua representação.
Tal contrato, chamado de “Instrumento Particular de Contrato de Pedido de Transferência Direta e
Condicional da Concessão Para Exploração de Serviços de Difusão de Sons e Imagens”, traz, em sua
cláusula terceira, os compromissos expressamente
assumidos pela nova concessionária. Para inteira clareza, reproduzimos os dois primeiros e principais
pontos dessa cláusula, ipsis litteris:
CLÁUSULA TERCEIRA – Das responsabilidades da Ômega.
3.1. Constituem responsabilidades da
Ômega, a liquidação das seguintes obrigações da TV Manchete:
a) assegurar numerário para o recolhimento das parcelas das contribuições parafiscais devidas ao INSS e do FGTS devido à
Caixa Econômica Federal de competência
federal, exclusivamente nos termos e condições apontados no Anexo II deste instrumento, podendo fazer o pagamento diretamente por conta e ordem da TV Manchete;
b) efetuar, por conta e ordem da TV
Manchete, o pagamento dos salários em
atraso, relativos aos funcionários daquela
empresa, em conformidade com a composição amigável efetuada com estes últimos;
3.2. Pagar aos Cotistas o montante
equivalente em reais a US$7.500.000,00
(sete milhões e quinhentos mil dólares),
pela cotação de compra do dia anterior ao
pagamento (câmbio comercial), na proporção de cada um no capital social da empresa (conforme Anexo III) em 7 (sete) parcelas
anuais vencíveis a primeira (sic) 48 (quarenta e oito) horas após a publicação no DOU
do respectivo Decreto Presidencial e as demais a cada 12 (doze) meses desta data.
Posteriormente, na seqüência do acordo supramencionado, firmou a TV Manchete, com seus funcionários, um outro compromisso, chamado de “Termo
de Acordo Coletivo”, no qual as responsabilidades daquela empresa com seus funcionários eram discrimi-
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nadas, sendo algumas repassadas à TV Ômega,
para atuar em nome e por conta da TV Manchete.
O problema surgiu quando foram interpostas
ações na Justiça, pretendendo que a TV Ômega, como
sucessora da TV Manchete, assumisse os débitos desta, bem como da Editora Bloch. Tais ações se multiplicaram, com concentração no Rio e em São Paulo.
E neste momento que o ato de renovação da
concessão, encaminhado por Mensagem Presidencial
ao Congresso Nacional, chega à apreciação do Senado Federal, momento de inúmeras denúncias, envolvendo funcionários, sindicatos e as duas empresas.
O estudo da documentação constante do processo revela que o fulcro da questão – em que pese a
legitimidade do pleito dos funcionários da TV Manchete está na compreensão equivocada, por parte destes,
do processo de transferência da concessão. Entendem
eles ter havido uma sucessão de empresa, ocasião em
que assume nova direção, como resultado da mudança de propriedade da entidade. Neste caso, seria legítimo aos funcionários e credores exigir à TV Ômega a
resolução do passivo assumido. No entanto, de todas
as decisões e sentenças compulsadas, depreende-se
que a TV Manchete não foi adquirida pela TV Ômega,
e continua existindo e respondendo, portanto, por seus
compromissos. Nas palavras da Juíza Presidente da
21ª Vara do Trabalho de São Paulo – Capital, Drª Maria Cristina Fisch (fls. 1.479):
A TV Manchete continua existindo, tem
seu próprio patrimônio, conforme devidamente comprovado pela TV Ômega, e deve continuar respondendo pela presente execução.
Aduz-se, para que se preste a supedâneo do voto
deste Relator, o seguinte excerto da Sentença proferida
pela MMª Juíza do Trabalho, Drª Cláudia Mara Freitas
Mundim, da 76ª Vara do Trabalho de São Paulo;
Não houve transferência dos estabelecimentos – unidades econômico-jurídicas –
da empregadora do reclamante para a reclamada, a qual não utilizou-se de equipamentos e espaços físicos daquela, para
continuar a empreender as mesmas atividades econômicas. Portanto, não tendo havido
sucessão de empresas, conclui-se que a reclamada é parte passiva ilegítima, posto
que não se pode atribuir-lhe a responsabilidade pelos direitos decorrentes da relação
de emprego havida entre o reclamante e a
TV Manchete Ltda. (fls. 1.680)
Ressalte-se, finalmente, que esta Comissão de
Educação é legalmente compelida a estribar-se, no
exame de tais matérias, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela mencionada Resolução nº 39,
de 1992. As questões supramencionadas, por graves
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que sejam, hão de encontrar seu foro próprio, e não
nos parecem impedir aprovação do presente Projeto.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 236, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade TV Ômega Ltda., atendeu a
todos os requisitos técnicos e legais ali listados para
habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 16 de outubro de 2001. – Ricardo Santos, Presidente – Pedro Piva, Relator –
Casildo Maldaner – Freitas Neto – Álvaro Dias –
Lúdio Coelho – Antônio Carlos Júnior – Juvêncio
da Fonseca – Romero Jucá – Mauro Miranda –
Carlos Patrocínio – Nabor Júnior – Marluce Pinto
– Luiz Pontes – Romeu Tuma – Teotônio Vilela –
Waldeck Ornélas – Emília Fernandes (Abstenção) –
Geraldo Cândido (Contrário).’
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação.
....................................................................................
SEÇÃO VII
Das Comissões
Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão
comissões permanentes e temporárias, constituídas na
forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.
§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos
parlamentares que participam da respectiva Casa.
§ 2º às comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe:
I – discutir e votar projeto de lei que dispensar,
na forma do regimento, a competência do Plenário,
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salvo se houver recurso de um décimo dos membros
da Casa;
II – realizar audiências públicas com entidades
da sociedade civil;
III – convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;
IV – receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou
omissões das autoridades ou entidades públicas;
V – solicitar depoimento de qualquer autoridade
ou cidadão;
VI – apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
Documentos anexados pela Secretaria-Geral da Mesa, nos termos do parágrafo
único do art. 250 do Regimento Interno.
REQUERIMENTO Nº 284, DE 2000
(Senador Geraldo Cândido)
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I a, e
216, ambos do Regimento Interno, sejam prestadas
pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das
Comunicações informações referentes à transferência, da TV Manchete para a TV Ômega, da concessão
para exploração de serviço de radiodifusão de sons e
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imagens nas cidades do Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Fortaleza/CE e São Paulo/SP,
bem como, nos termos do art. 217 do Regimento
Interno, sejam encaminhados ao Senado Federal cópias do contrato respectivo.
Justificação
Por meio do Decreto s/n, de 14 de maio de 1999,
a concessão para exploração de serviço de radiodifusão de sons e imagens originalmente outorgada à TV
Manchete foi transferida para a TV Ômega Ltda., que
passou a ser a detentora do direito de explorar serviço de televisão aberta nas cidades do Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e São Paulo.
O contrato entre as duas empresas, resultante
de negociações patrocinadas pelo Ministério das
Comunicações, diz, textualmente, em sua cláusula
terceira, constituir responsabilidades da Ômega a
liquidação das seguintes obrigações da TV Manchete:
– recolhimento das parcelas das contribuições parafiscais devidas ao INSS e do
FGTS devido à Caixa Econômica Federal;
– efetuar, por conta e ordem da TV
Manchete, o pagamento dos salários em
atraso relativos aos funcionários daquela
empresa.
Não é o que vem ocorrendo, na prática. Até o
momento, a TV Ômega pagou apenas até a sexta
parcela das doze prometidas por conta de salários
atrasados (data do último pagamento: 28-10) e honrou apenas as duas primeiras parcelas da dívida
com o INSS. Não houve qualquer acerto quanto à
dívida da TV Manchete com o FGTS, nem há registro de qualquer depósito no Fundo, desde a assinatura do acordo em maio de 1999.
Por entendermos que a transferência da outorga só tenha sido concretizada na presunção do cumprimento das condições acordadas, aguardamos um
posicionamento do Ministério das Comunicações sobre a questão.
Consideramos que as pendências jurídicas e
trabalhistas que envolvem este caso têm reflexos diretos sobre o tipo de televisão que a TV Ômega se
propõe a oferecer à sociedade brasileira. Nesse sentido, o Congresso Nacional não pode se furtar a intermediar uma solução a contento para o caso.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2000. – Senador Geraldo Cândido, PT – RJ.
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AVISO nº 184/MC
Brasília, 28 de novembro de 2000
Senhor Ministro,
Reporto-me ao Ofício nº 961 (SF), de 9 de junho
de 2000 dessa procedência, foi encaminhada a este
Ministério, cópia do Requerimento de Informação nº
284, de 2000, de autoria do Exmº Senhor Senador
Geraldo Cândido.
2. A respeito do assunto, transmito a Vossa
Excelência, cópia do Memorando nº 529 – Conjur/MC, de 1º de novembro de 2000, bem como a documentação apensa, em que a Consultora Jurídica
deste Ministério presta as informações solicitadas
pelo mencionado parlamentar.
Atenciosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
Memorando nº 529 – Conjur/MC
Em 1º de novembro 2000
Ao: Senhor Chefe de Gabinete
Ref.: MM nº 2.016/GM-MC
Em atendimento ao expediente em referência
que solicita sejam prestadas as informações objeto
do Requerimento nº 284, de 2000, de autoria do
Exmº Sr. Senador Geraldo Cândido, temos a informar o que se segue.
Por solicitação desta Consultoria Jurídica a TV
Ômega expediu via fax as certidões negativas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal e do Instituto Nacional do Seguro Social, que comprovam a improcedência
das alegações constantes do Requerimento em questão.
Quanto ao não-pagamento dos salários atrasados dos empregados da TV Manchete, que só foi efetuado até a 6ª parcela, deve-se ao fato de a decisão
judicial da 35ª Vara/RJ, haver conceituado a TV Ômega como sucessora da TV Manchete Ltda.
Por conseguinte, a União Federal solicitou ao MM.
Juízo da 3ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal
para compor a lide, o que foi acolhido, passando o feito
a se desenvolver na Justiça Federal de Brasília, não
tendo, sido expedido o pedido de tutela antecipada autorizando TV Ômega Ltda., a pagar a 7ª parcela dos
funcionários da TV Manchete, sem que isso se caracterize como sucessão, ainda não foi apreciado.
Ressalte-se que a União ingressou no feito, na
condição da Assistente da TV Ômega Ltda., tendo em
vista que tem interesse na continuidade da concessão
dos serviços de radiodifusão de sons e imagens transferidos à TV, bem como no cumprimento do acordo firmado entre a TV Ômega Ltda., e a TV Manchete Ltda.,
que faz parte do processo de transferência.
Assim sendo, anexo ao presente a documentação pertinente ao assunto aqui tratado.
Atenciosamente, – Raimunda Nonata Pires,
Consultora Jurídica.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DIRETA E
CONDICIONAL DA CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DE SONS E IMAGENS E OUTRAS AVENÇAS
São partes neste instrumento:
I. de um lado, TV Manchete Ltda., sociedade
comercial por quotas de responsabilidade limitada,
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio Janeiro, na rua do Russel, nº 766, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 30.664.064/0001-58, neste ato representada na forma de seu contrato social, por
seus sócios gerentes, e seus cotistas a saber: Srs.:
Pedro Jack Kapeller, Carlos Sigelmann, Ivo Sigelmann, David Elkind Schvartz, Espólio de Adolpho
Bloch representado por seu inventariante Pedro
Jack Kapeller e o Espólio de Oscar Bloch Sigelmann
representado pelo seu inventariante Dr. Paulo Pelicano, doravante aqui designada simplesmente TV
Manchete e cotistas respectivamente;
II. de outro lado, TV Ômega Ltda., sociedade
comercial por quotas de responsabilidade limitada,
com sede no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Madeira, nº 53, 2º andar, Alphaville,
inscrita no CHPJ/MF sob nº 02.131.538/0001-60,
neste ato representada na forma de seu contrato social, por seus diretores, Srs. Amilcare Dallevo Júnior e
Marcelo de Carvalho Fragali, doravante aqui designada simplesmente Ômega;
Estas partes, designadas em conjunto “Partes”,
Considerando que:
– a TV Manchete é detentora dos direitos relativos à concessão para exploração de serviços de telecomunicações, bem como dos direitos relativos a todas as transmissoras, repetidoras e retransmissores,
que hoje pertencem à TV Manchete, por concessão
governamental, listados e nominados no anexo I deste instrumento que passa a fazer parte integrante do
mesmo consoante os termos do Decreto Federal nº
85.842, de 25 de março de 1991, publicado no Diário
Oficial da União (DOU) de 26 de março de 1981, retificado pelo Decreto Federal nº 87.226, de 31 de maio
de 1982, publicado no DOU de 2 junho de 1982;
– o Contrato de Concessão correspondente aos
direitos mencionados acima foi publicado no DOU de
20 de agosto de 1981, sendo que a mencionada concessão foi outorgada pelo prazo de 15 (quinze) anos,
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para a exploração de serviços de radiodifusão de
sons e imagens nas localidades do Rio de Janeiro –
RJ (canal 6), São Paulo – SP (canal 9), Belo Horizonte – MG (canal 4), Recife – PE (canal 6) e Fortaleza –
CE (canal 2);
– as Partes mantiveram entendimentos no sentido da aquisição pela Ômega dos direitos relativos à
concessão para exploração de serviços de radiodifusão de sons e imagens e, em contrapartida, esta se
responsabilizará subsidiariamente, pelo cumprimento
das obrigações da TV Manchete listadas na Cláusula
Terceira deste instrumento;
– juntamente com os direitos da concessão serão transferidos os direitos referentes a todas estações geradoras, retransmissoras e às instalações repetidoras, de propriedade da TV Manchete, por concessão do poder governamental;
– a transferência dos direitos à concessão deve
atender às normas legais específicas sobre a matéria
e às exigências dos órgãos competentes;
– a transferência dos direitos relativos a concessão não deve implicar em solução de continuidade
das atividades desenvolvidas pela TV Manchete, no
que diz respeito aos serviços de radiodifusão de sons
e imagens.
Resolvem celebrar o presente “contrato” (o Contrato) de cessão e transferência condicional da concessão para a exploração de serviços de radiodifusão
de sons e imagens que se regerá pelas cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
1.1 O presente contrato tem por objeto a obrigação da TV Manchete de requerer às autoridades
competentes a transferência à Ômega, de sua concessão para exploração de serviços de radiodifusão
de sons e imagens, outorgada nos termos do Contrato de Concessão publicado no DOU de 20 de
agosto de 1981, celebrado entre a União Federal e
a TV Manchete, bem como de todas as suas transmissoras, receptoras e retransmissores. Em contrapartida, a Ômega se responsabilizará pelos passivos
da TV Manchete relacionados nos anexos a este instrumento.
1.2 Por sua vez, Ômega declara concordar com
os termos e condições estabelecidos neste instrumento para a cessão e transferência dos direitos à
concessão.
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CLAÚSULA SEGUNDA – Das Responsabilidades
da TV Manchete
2.1 A TV Manchete, nesta data, está solicitando a transferência para a Ômega dos seus direitos
de concessão para exploração dos serviços de radiodifusão de sons e imagens dos quais é detentora,
mediante ofício dirigido ao Exmº Sr. Ministro das Comunicações, cópia do qual é ora entregue aos representantes legais da Ômega competindo à primeira, cumprir todas as exigências legais necessárias a
tal transferência. Por sua vez em contrapartida,
Ômega se responsabiliza pelas obrigações referidas
na Cláusula Terceira, adiante;
2.2 A TV Manchete se obriga expressamente, a
providenciar firmar os documentos e atender todas as
exigências formuladas pelo Ministério das Comunicações ou a quem por este vier a ser indicado, necessários à transferência da concessão do que é titular.
2.3. A TV Manchete continuará respondendo
por todas as obrigações que não sejam de responsabilidade da Ômega, conforme relacionadas neste
contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – Das Responsabilidades
da Ômega
3.1. Constituem responsabilidades da Ômega,
a liquidação das seguintes obrigações da TV Manchete:
a. assegurar numerário para o recolhimento das
parcelas das contribuições parafiscais devidas ao
INSS e do FGTS, devido à Caixa Econômica Federal
de competência federal, exclusivamente nos termos e
condições apontados no Anexo II deste instrumento,
podendo fazer o pagamento diretamente por conta e
ordem da TV Manchete;
b. efetuar, por conta e ordem de TV Manchete
o pagamento dos salários em atraso, relativos aos
funcionários daquela empresa, em conformidade
com a composição amigável efetuada com estes últimos;
3.2. Pagar aos Cotistas, o montante equivalente
em reais a US$7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil dólares), pela cotação de compra do dia anterior ao pagamento (câmbio comercial) na proporção de
cada um no capital social da empresa (conforme Anexo III) em 7 (sete) parcelas anuais vencíveis; a primeira 48 (quarenta e oito) horas após a publicação no
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DOU do respectivo Decreto Presidencial e as demais
a cada 12 (doze) meses desta data.
3.3. Com exceção do pagamento a que se refere a cláusula 3.2 supra as responsabilidades da
Ômega, estabelecidas nesta Cláusula, estão limitadas, em sua totalidade, ao montante de até
R$234.542.684,00 (duzentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos
e oitenta e quatro reais).
3.4. A Ômega se reserva o direito de utilização
de todos os meios legais para promover o cum primento das suas obrigações contratuais referidas na
alínea a da sub cláusula 3.1, supra, seja pagando-as em espécie ou fazendo uso de títulos e créditos contra a União e/ou terceiros ou qualquer outro
meio que melhor lhe convenha, bem como será a
Ômega beneficiária única de todas as vantagens legais, que eventualmente incidirem sobre as referidas obrigações.
3.4.1. Na hipótese prevista de utilização dos meios legais referidos no item anterior TV Manchete se
obriga a, mediante solicitação de Ômega, outorgar
mandato a esta última, para que, se necessário, constitua procuradores para aquele fim.
3.5. As responsabilidades da Ômega não excedem o previsto neste Contrato, ficando estabelecido
que não manterá ela com a TV Manchete, ou com terceiros, qualquer solidariedade no cumprimento das
obrigações desta última.
CLÁUSULA QUARTA – Da Condição Resolutiva
4.1. Constitui condição resolutiva expressa
deste Contrato a edição e publicação de Decreto
Presidencial formalizando a transferência da concessão objeto deste instrumento.
4.1.1. Durante o pe ríodo de 90 dias a contar
da publicação do Decreto Presidencial aprovando
a transferência direta da concessão, a TV Man chete obriga-se a ceder à Ômega, sem nenhum custo
adicional, o di reito de utilização dos funcionários
e/ou gerentes necessários à operação da emis sora, bem como, o uso de todos o di reitos que detiver
relacionados com a programação, es teja ela em
exi bi ção ou não.
4.1.2. Durante o mesmo período mencionado no
item 4.1.1., anterior, a Ômega poderá se utilizar da
marca TV Manchete sem incorrer em nenhum custo
adicional. Fica assegurado à Ômega por 15 (quinze)
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anos, contado da data da publicação do Decreto Presidencial referido no caput desta cláusula, o direito de
preferência tanto para a compra como para uso sob
quaisquer formas jurídicas da marca, ao custo de
R$100.000,00 (cem mil reais) pela compra, ou de
R$20.000,00 (vinte mil reais) por ano pelo uso da
marca. Para tanto, fica a empresa TV Manchete Ltda.,
obrigada a notificar a Ômega acerca do interesse de
terceiros. A Ômega terá o prazo de 90 (noventa) dias
a contar da data do recebimento da notificação para
exercer o seu direito de preferência. O desrespeito ao
direito de preferência sujeitará a empresa TV Manchete Ltda., e aos quotistas se estes por quaisquer razões tentarem interferir na transação direta ou indiretamente a multa de R$5.000.000,00 (cinco milhões
de reais).
4.1.3. Igualmente durante o período mencionado, fica ajustada a cessão à Ômega sem nenhum
ônus o uso de suas instalações, estúdios e equipamentos, localizados à Rua Profª Ida Kolb, nº 551, São
Paulo e na Rua do Russell, nº 766, Rio de Janeiro, (4º,
5º e 6º andares), sem custo de locação, incidindo, porém, as despesas de funcionamento e manutenção
pertinentes, calculadas pró-rata (relativos à proporção que for pela Ômega ocupada), inclusive luz, gás,
telefone e outros.
4.1.4. É do conhecimento e da inteira aprovação
das Partes o contrato de locação de torres, de Antenas Receptoras, Transmissoras de Sinais de telecomunicações, Geradores e Componentes Relativos
aos mesmos, comprometendo-se estas a cumpri-lo
integralmente.
4.2. Não se implementando a condição resolutiva constante do item 4.1 supra, as Partes serão restituídas ao status quo ante, não se perfazendo nenhuma das obrigações estipuladas no presente Contrato,
e nenhuma indenização será devida de uma parte à
outra, a qualquer título.
CLÁUSULA QUINTA – Das Declarações e Garantias
das Partes
5.1. Cada uma das Partes declara e garante à
outra que:
a. possui poderes e autorização para firmar o
presente instrumento e cumprir integralmente as obrigações nele previstas, constituindo o presente Contrato uma obrigação legal e válida, exeqüível contra
tal parte em consonância aos seus termos;
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b. a efetivação das obrigações ora contempladas não infringe, não infringirá e nem conflitará com
seus respectivos contratos sociais, ou com os termos
de qualquer contrato ou instrumento pelo qual tal parte esteja obrigada.
CLÁUSULA SEXTA – Da Eficácia das Disposições
6.1. A ineficácia de qualquer disposição prevista neste Contrato não acarreta, nem acarretará, nulidade das demais disposições nele contidas.
6.2. As Partes, valendo-se de boa fé, deverão
negociar a substituição da determinação ineficaz por
outra disposição que atinja a finalidade e efeitos estabelecidos na disposição substituída.
CLÁUSULA SÉTIMA – Dos Aditivos e Alterações
7.1. A critério das Partes, o presente instrumento poderá ser aditado ou alterado, visando estabelecer disposições relativas aos direitos e obrigações objeto deste Contrato.
7.2. As alterações e aditivos ao presente Contrato deverão sem acordadas mutuamente por escrito,
com a assinatura de representantes devidamente designados por ambas as partes.
CLÁUSULA OITAVA – Do Registro
8.1. O presente instrumento será levado a registro em Serviço de Registro de Títulos e Documentos na Capital do Estado do Rio de Janeiro, devendo ser providenciada a respectiva publicação da
certidão de arquivamento, para que produza todos
os efeitos jurídicos perante terceiros.
CLÁUSULA NONA – Da Penalidade
9.1. O inadimplemento das disposições previstas neste instrumento, por qualquer das Partes, sujeitará a inadimplente ao pagamento de uma multa, de
caráter meramente penal, do valor de R$1.000.000,00
(num milhão de reais), sem prejuízo da obrigação de
indenizar a outra parte por todas as perdas e danos
ocorridos excetuando-se a infração a que se refere
a cláusula 4.1.2 que implica na multa específica a
ela cominada.
9.2 As multas previstas neste contrato estarão
sujeitas à atualização monetária calculada em conformidade com a variação do IGP-DI editado pela Fundação Getúlio Vargas, e deverão ser pagas à outra
parte independentemente de verificação de culpa ou
prova de dano, no prazo de 5 (cinco) dias contado da
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data em que a obrigação da parte infratora deveria ter
sido cumprida.
9.3 A multa deverá ser paga no domicílio da
parte afetada, acrescendo-se ao valor da mesma
todos os tributos, gastos, comissões e/ou encargos
de qualquer natureza, que porventura venham a incidir sob responsabilidade da parte afetada, de maneira que esta receba o montante líquido da soma
acima indicada.

Ômega, as quais somente serão devidas após esse
evento.
11.3 Este Contrato é celebrado com o caráter
de irrevogabilidade e irretratabilidade, obrigando as
Partes por si e/ou por seus sucessores legais, a
qualquer título ou condição, respeitado o período de
transição e o implemento da condição resolutiva
contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Confidencialidade

12.1 O presente Contrato será regido e interpretado em conformidade com as leis brasileiras,
elegendo as Partes o Foro da Comarca da Capital
do Estado do Rio de Janeiro, o qual terá competência exclusiva no que toca a quaisquer questões judiciais, relativas à interpretação deste Contrato e à
execução de quaisquer obrigações aqui previstas,
com expressa renúncia de qualquer outro, em razão
de privilégio.

10.1 Consideram-se confidenciais e de caráter
não público, todas e quaisquer informações técnicas, operacionais, financeiras, administrativas, econômicas, comerciais, bem como todas e quaisquer
outras informações, escritas ou verbais, fornecidas
ou que venham a ser do conhecimento das Partes,
suas controladoras, controladas ou coligadas, ou
ainda qualquer outra documentação disponibilizada
por qualquer uma das Partes, por sua controladora,
controladas ou coligadas.
10.2 Em face do disposto na subcláusula anterior, cada uma das Partes fica obrigada a:
a) manter confidenciais, todas as informações
de caráter não público a que tenha acesso;
b) utilizar as informações relacionadas somente
com o propósito de buscar a transferência dos direitos
de concessão da TV Manchete à Ômega.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Vigência
11.1 O presente Contrato entrará em vigor na
data de sua assinatura, vigorando, entretanto, em
caráter transitório até que haja a publicação do Decreto Presidencial formalizando a transferência da
concessão que constitui semi-objeto.
11.2 Enquanto não ocorrer o implemento da
condição resolutiva estabelecida na Cláusula Quarta
deste Contrato, são inexigíveis as obrigações da

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do Foro

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
13.1 O Dr. Paulo Pelicano, inventariante do
Espólio de Oscar Bloch Sigelmann, ressalva que assina sob a condição de obter o alvará judicial competente.
E, por estarem assim justas e contratadas, as
Partes firmam o presente instrumento em 10 (dez)
vias de igual forma e teor para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.
São Paulo, de maio de 1999.
TV Manchete Ltda: Pedro Jack Kapeller – Carlos Sigelmann – Ivo Sigelmann - David Elkind
Schvartz – Espólio de Adolpho Bloch - Espólio de
Oscar Bloch Sigelmann - Doris Kapeller.
TV Ômega Ltda.: a) Amilcare Dallevo Jr. – b)
Marcelo de Carvalho Fragali.
Testemunhas: 1. Antonio Candido de Azevedo
Sodré, RG nº 1.985.326/SSP–SP – 2. Túlio Silviano
Brandão, RG nº 184.358.
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Exmº Sr. Secretário Executivo do Ministério das Comunicações:
Ref. S/Ofício 1.645/SE – MC
TV Ômega Ltda., por seu representante legal a
final assinado, em atenção ao pedido de informações de 3 do corrente ano que capeia pedido dos
Sindicatos de Radialistas e Jornalistas do Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco e Minas Gerais, vem esclarecer o quanto segue:
1. Na forma da documentação de folhas 153/175
que instrui o pedido de transferência da concessão
hoje titulada pela TV Ômega Ltda., constata-se que,
em estrito comprimento ao disposto na cláusula 3.1
do “Instrumento Particular de Pedido de Transferência
Direta e Condicional de Concessão para Exploração
de Serviços de Rádio de Fusão de Sons e Imagens e
outras avenças” datado de 10-5-1999, esta assumiu
as seguintes obrigações:
a) assegurar numerário para recolhimento das
parcelas das contribuições devidas ao INSS e FGTS;
b) efetuar por conta e ordem da TV Manchete, o
pagamento de salários em atraso;
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c) pagar aos quotistas da TV Manchete, a quantia convencionada.
2. Em cumprimento às disposições acima a TV
Ômega Ltda., além de efetuar o pagamento de duas
prestações iniciais dos quatro acordos firmados entre
TV Manchete e INSS, requereu a consolidação e parcelamento destas dívidas junto ao Programa do Refis,
conforme protocolo de 11 de outubro de 1999 (cópia
anexa).
3. Igualmente, no sentido de efetuar o recolhimento das parcelas devidas ao FGTS – apesar do insucesso da signatária em obter melhores elementos
junto aos controladores da TV Manchete –, por inúmeras vezes tentou proceder ao cálculo dos valores
devidos, como também, os montantes que deverão
ser abatidos por decorrência de recolhimentos realizados junto às inúmeras reclamações trabalhistas
existentes.
Não tendo logrado sucesso na obtenção desses
elementos em data de 17 do corrente, formalmente,
requereu à Caixa Econômica Federal a indicação do
estado da dívida, de modo que, o débito da TV Manchete pudesse ser saldado por TV Ômega Ltda., (cópia anexa).
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4. Além de já ter a TV Ômega pago a primeira
parcela anual de US$1.000.000,00 (Hum Milhão de
Dólares) convertidos em Reais, aos antigos quotistas
de TV Manchete, com relação aos “salários em atrasos” referente a funcionários da TV Manchete, efetuou a TV Ômega o pagamento de seis parcelas, de
doze, atingindo o montante de R$7.570.651,00
(Sete Milhões, Quinhentos e Setenta Mil, Seiscentos
e Cinqüenta e Um Reais), encontrando-se pendente
a sétima com vencimento previsto para 28 de novembro do corrente ano, em razão de descabida decisão proferida pelo Juízo Estadual do Rio de Janeiro, e assim incompetente, eis que a matéria se encontra no âmbito de apreciação da Justiça Federal
(planilha anexa).
De fato, em Ação Declaratória em curso perante
a 3ª Vara da Justiça Federal de Brasília (Processo nº
99.036.202-6), a União Federal não somente demonstrou o seu interesse a ser tutelado em juízo,
como também requereu e obteve a sua integracão
processual como assistente da TV Ômega (cópia
anexa do despacho de 14-12-1999).
Da decisão proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara
da Justiça Federal do Distrito Federal, resulta manifesta a competência da Justiça Federal para o exame
das condições ajustadas para proceder a transferência da concessão, por força do inciso I, do art. 19 da
Constituição Federal. Deflui, também, desta decisão
que apenas as condições enumeradas no processo
de transferência, e não outras e amplas como indevidamente entendido por Juízo Estadual, são as únicas
exigíveis e que devem ser consideradas como de preservação do interesse da União.
5. Nessas condições a TV Ômega, prestando as
presentes informações, deseja enfatizar a esse Ministério o perfeito adimplemento das obrigações contratuais assumidas como condição expressa no pedido
de transferência direta, cuja regularidade, além de se
embasar em judiciosos pronunciamentos da Consultoria Jurídica do Ministério das Comunicações, ainda
contou com o respaldo da apreciação do Poder Judiciário ao determinar o arquivamento de Ação Popular
(ação que se processou perante a 8ª Vara da Justiça
Federal do Rio de Janeiro, processo nº 99.001.8427-0
– despacho em anexo).
Colocando-se a TV Ômega à disposição deste
Ministério para prestar quaisquer outras informações
suplementares, vale-se da oportunidade para apresentar seus protestos de elevada consideração.
Barueri, 20 de dezembro de 1999. – Amílcare
Dallevo Júnior, TV Ômega Ltda.
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São Paulo, 13 de outubro de 1999
Ilmº Sr.
Dr. Itaçuci Gonçalves de Lima Beltrão
Procuradoria do Instituto Social de Seguro Social
Rua Pedro Lessa, nº 36, sala 616 – Centro
Rio de Janeiro – RJ
Senhor Procurador,
Com referência aos parcelamentos relacionados em anexo confirmamos o interesse da empresa
TV Manchete Ltda., em consolidar todos os débitos
existentes junto ao instituto.
Para tanto, manifesta expressivamente a sua
vontade e formaliza o pedido de ingresso no Refis
conforme prevê o § 2º do art. 2º da Medida provisória
nº 1.932, de 6 de outubro de 1999, passando a data
de hoje a ser a data base da opção.
Pedimos manter os parcelamentos no estado
em que se encontram para consolidá-los na forma da
opção ora manifestada.
Atenciosamente gratos pelas providências
subscrevemo-nos atenciosamente – p.p. Lúcio Cataldo Colangelo, TV Manchete Ltda., OAB SP.7329 –
c/c Dr. Marcos Maia Júnior.
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São Paulo 17 de dezembro de 1999
À Caixa Econômica Federal
Prezados Senhores,
TV Ômega Ltda., a final assinada, tendo em vista a assunção de obrigação de pagamento de contribuição devida ao FGTS, de responsabilidade de TV
Manchete Ltda., e no sentido de poder comprovar o
adimplemento desta obrigação junto ao Ministério
das Comunicações, serve-se da presente para solicitar a V. Sªs o estado da dívida daquela empresa junto
ao FGTS, levando-se em conta as deduções que deverão ser consideradas por decorrência de recolhi-
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mentos feitos em inúmeras reclamações trabalhistas
movidas contra a TV Manchete Ltda.
O presente pedido decorre, igualmente, da impossibilidade da signatária em obter documentos junto aos titulares do controle da TV Manchete Ltda.,
apesar de reiteradas tentativas visando a solução da
pendência.
Certos de poder contar com a necessária celeridade dessa Caixa Econômica no fornecimento da
exata posição do estado da dívida, servimo-nos da
oportunidade para manifestar nosso apreço e consideração.
Rogério Simões Alves, TV Ômega Ltda.
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REQUERIMENTO Nº 313, DE 2001
Senhor Presidente,
Com vistas a instruir o Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de 2000, requeiro, nos termos do art. 50,
§ 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts.
215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado
Federal, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social a seguinte solicitação:
1 – Informação sobre a situação da empresa TV
Ômega Ltda. junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), no tocante às obrigações sociais referentes a seus empregados, e a remessa dos respectivos extratos mensais;
2 – Informação sobre a situação da empresa TV
Manchete Ltda. junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), no tocante às obrigações sociais
referentes a seus empregados, de 1982 a 1999, e a
remessa dos respectivos extratos mensais.
Justificação
Encontra-se na Comissão de Educação desta
Casa legislativa, para parecer, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 236, de 2000, que renova a concessão
transferida da TV Manchete à TV Ômega (nome fantasia Rede TV!) por meio do Decreto s/n, de 14 de
maio de 1999, para exploração de serviço de televisão aberta nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e São Paulo.
O processo de exame e apreciação, pelo Senado Federal, dos atos que outorgam e renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer às
formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF nº 39, de 1992.
Essa norma interna elenca uma série de informações a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações, e
que devem instruir o processo submetido à análise da
Comissão. O cumprimento das obrigações previdenciária e trabalhista inclui-se, evidentemente, entre as
exigidas das emissoras.
No presente caso, há denúncias de que a TV
Ômega não vem honrando o contrato de compra e
venda firmado com a TV Manchete, resultante de negociações patrocinadas pelo Ministério das Comunicações, que diz, textualmente, em sua cláusula terceira:
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Constituem responsabilidades da Ômega, a liquidação das seguintes obrigações da TV Manchete:
– assegurar numerário para o recolhimento das
parcelas das contribuições parafiscais devidas ao INSS
e do FGTS devido à Caixa Econômica Federal (...);
– efetuar, por conta e ordem da TV Manchete, o
pagamento dos salários em atraso relativos aos funcionários daquela empresa.
Essas as razões que nos levam a apresentar o
presente requerimento de informações, de modo a
embasar a apreciação do ato de renovação da concessão para exploração de serviço de radiodifusão de
sons e imagens, ora sob análise da Comissão de
Educação.
Sala das Sessões, 13 de junho de 2001. – Senadora Heloísa Helena.
(À Mesa para decisão.)
Aviso nº 299
Em 3 de outubro de 2001
A Sua Excelência o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Primeiro Secretário,
Em atenção ao ofício PS/RI nº 1.024/01, que trata do Requerimento de Informação nº 313, de 2001,
de autoria da Senadora Heloísa Helena, que requer
informações acerca da empresa TV Ômega Ltda. junto ao INSS, encaminho a V. Exª em anexo, Ofício nº
932, da Presidência do INSS, que atende a solicitação da Parlamentar.
Atenciosamente, – Roberto Brant, Ministro de
Estado.
OFÍCIO/INSS/DCGAB/Nº 932
Brasília, 25 de setembro de 2001
A Sua Senhoria o Senhor
Walter Márcio Vargas de Queiroz
Assessor Especial do Ministro
Assessoria de Assuntos Parlamentares
Ministério da Previdência e Assistência Social
70059-900 Brasília – DF
Senhor Assessor,
Por intermédio do presente, remetemos para
essa Assessoria os dados em anexo, que visam atender ao Requerimento de Informação nº 313/2001, de
autoria da Senadora Heloísa Helena.
Atenciosamente, – José Carlos C de P. Castilho, Chefe de Gabinete do Diretor-Presidente.
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O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do Senado
aprovou os Requerimentos n.ºs 448, 520, 521 e 524,
de 2001, de autoria dos Senadores Osmar Dias, Eduardo Suplicy e Sebastião Rocha, cujos pareceres foram lidos anteriormente, solicitando informações a
Ministros de Estado.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PDT – PR) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Senador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PDT – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, venho solicitar à Mesa Diretora providências referentes a ofício que, como Presidente da
CPI do Futebol, acabo de receber da Associação dos
Consultores Legislativos e dos Consultores de Orçamento do Senado Federal, do qual faço a leitura:
No cumprimento de minhas obrigações de Presidente da Alesfe, venho transmitir a V. Exª os fatos que foram dados a conhecer no dia de hoje e que demandam, a
meu ver, urgentes providências para a proteção da integridade física dos servidores
públicos que desempenham trabalho de assessoramento à CPI presidida por V. Exª,
entre os quais se incluem Consultores do
Senado Federal.
Desde abril passado, alguns de seus
assessores têm recebido ameaças difusas,
veiculadas pela imprensa ou retransmitidas
por repórteres, e ligações ameaçadoras
anônimas para sua residência.
Ora, Sr. Senador, para o bem das instituições públicas brasileiras e para a preservação da atividade moralizadora que representa a ação de uma Comissão como a presidida por V. Exª, julgo imprescindível que os
servidores que a assessoram possam desfrutar da indispensável tranqüilidade para
exercer sua tarefa de apoio técnico aos Senhores Parlamentares.
Em conseqüência, avalio como intolerável que a atuação desses dedicados servidores ou sua vida pessoal possam ser perturbadas por quaisquer constrangimentos
ou ameaças, mesmo que falaciosas.
Nesses termos, Sr. Senador, venho
respeitosamente solicitar que V. Exª, com os
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poderes de que é investido, requeira das autoridades competentes a devida apuração
dos fatos, bem como, se necessária, a proteção policial à assessoria da Comissão.
Confiante de que V. Exª saberá descortinar as melhores providências a solicitar,
subscrevo-me.
Respeitosamente,
Paulo Chaves de Rezende Martins.
Consultor Legislativo.
Presidente da Alesfe.
Sr. Presidente, repudiamos, em nome também
do Senador Geraldo Althoff, Relator da CPI do Futebol, e dos demais integrantes da referida Comissão,
as sórdidas ameaças que se constituem em filhas
da covardia, produzidas no anonimato por aqueles
que, certamente, temem a ação moralizadora de
uma comissão parlamentar de inquérito.
Destaco o trabalho de dedicação, competência
e denodo dos servidores do Senado Federal e de outros órgãos do Poder Executivo que colaboram nas investigações. São profissionais técnicos, competentes, que investigam os fatos com seriedade e absoluta
responsabilidade.
Certamente, Sr. Presidente, há os que não se
conformam com esse trabalho de investigação, que
abriu chamada caixa-preta do futebol brasileiro, desvendando os mistérios que produzem mazelas, falcatruas e corrupção, crimes contra o sistema financeiro
nacional, contra a ordem tributária nacional, com evasão de divisas, sonegação fiscal, elisão fiscal, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito.
Não há dúvidas, Sr. Presidente, é preciso que os
que ameaçam saibam: não conseguirão atemorizar o
trabalho desses profissionais que assessoram a CPI
do Futebol.
Estamos próximos da produção de um relatório
competente do Senador Geraldo Althoff, Relator desta CPI, que vai oferecer ao País um diagnóstico da realidade da administração do futebol brasileiro e, além
disso, vai propor uma nova legislação, capaz de coibir
abusos, acabar com a impunidade, para que as falcatruas e os ilícitos praticados não perdurem em prejuízo aos interesses deste País.
Sr. Presidente, em homenagem a esses servidores, em respeito à profissão que exercem, solicito,
em nome da CPI do Futebol, a V. Exª as necessárias
providências para preservá-los dessas ameaças, a
fim de que possam continuar trabalhando com a mesma eficiência e denodo a serviço do interesse público
nesta Casa do Senado Federal.
Já encaminhamos à Polícia Federal fita contendo gravação com as ameaças anônimas, produzidas
através de telefonema, e esperamos que V. Exª, Pre-
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sidente do Senado Federal, adote as providências
que requer o caso para impedir que assessores desta
Casa possam ser ameaçados por aqueles que não
querem a moralização de uma atividade, que é esportiva, mas é também econômica e social, da maior importância para o desenvolvimento deste País.
Agradeço, antecipadamente, Sr. Presidente, as
providências que haverá de adotar nesse caso. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, considerando a gravidade da denúncia apresentada pelo ilustre Senador Álvaro Dias,
Presidente da CPI que apura irregularidades no futebol do Brasil, determino à Segurança da Casa que redobre esforços no sentido de garantir a integridade física
de todos aqueles que trabalham na CPI do Futebol.
Considerando que a Polícia Federal, segundo
V. Exª, já tem fita gravada dessas ameaças, solicito a
V. Exª que me forneça cópia do ofício enviado pela
Associação dos Servidores desta casa a fim de que,
com o ofício desta Presidência, juntamente com o discurso de V. Exª, seja enviado à Polícia Federal para
que nos ajude a garantir o trabalho e o seu êxito na
CPI do Futebol.
Realmente, como afirmou V. Exª, a ameaça é a
arma dos covardes. Tenho plena convicção de que,
apesar de tudo, esses honrados servidores do Senado da República e os Senadores que compõem a
CPI, bem como todos os Senadores desta Casa,
não temem ameaças. Os nossos trabalhos, com
toda certeza, irão serenamente prosseguir até a
sua conclusão.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB - RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra, como Líder, por cinco minutos, para uma comunicação à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
tem a palavra, como Líder, por cinco minutos, conforme solicitado.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, é do conhecimento de todos as
suspeitas sobre a presença da bactéria antraz não apenas no mundo como eventualmente em nosso País.
Por isso, quero trazer à Casa as providências tomadas até agora pelo Governo Federal, particularmente pelo Ministério da Saúde, a fim de que as Srªs.
Senadoras e os Srs. Senadores fiquem com pleno conhecimento das medidas tomadas e possam eventualmente também sugerir outras medidas nessa natureza.
Ontem, foram preparados alguns hospitais de
referência nas principais capitais do País para atender a eventuais casos suspeitos de contaminação
pela bactéria antraz. São instituições especializadas
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no tratamento de doenças transmissíveis. São elas –
passo a nomeá-las para as Srªs e os Srs. Senadores:
o Hospital São Sebastião, no Rio de Janeiro; Emílio
Ribas, em São Paulo; Miguel Couto, em Salvador, e
Osvaldo Cruz, em Recife e no Paraná.
Será feito um trabalho conjunto entre a Fiocruz,
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e
o Centro Nacional de Epidemiologia (Cenep) da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Esses três órgãos ligados ao Ministério da Saúde estarão atuando
em conjunto com a Polícia Federal, Receita Federal,
Departamento de aviação Civil (DAC), Infraero e Correios, inicialmente nos aeroportos do Rio de Janeiro e
São Paulo. Essa ação preventiva deverá estender-se
para as outras capitais do País.
Nesse trabalho conjunto, caberá à Infraero fazer
o treinamento de seus funcionários responsáveis pela
limpeza, a fim de estarem preparados no caso do encontro de material suspeito. A Polícia Federal, com
agentes especializados, ficará responsável pelo recolhimento de substâncias, que serão encaminhadas,
juntamente com a Anvisa, à Fundação Oswaldo Cruz
para as análises.
Já existe o grupo chamado Respostas Rápidas a
Emergências Epidemiológicas, do Ministério da Saúde,
formado por 22 especialistas treinados no Center of Disease Control, nos Estados Unidos, que também está
preparado para atuar em casos de emergência.
O Ministro da Saúde assina portaria prevendo
que todos os laboratórios do País que usam a bactéria antraz em suas pesquisas notifiquem imediatamente o Ministério da Saúde. A partir dessa notificação, técnicos do Ministério visitarão os locais para verificar se estão seguindo estritamente as normas de
segurança durante o manuseio da bactéria.
São esclarecimentos e informações que trago à
Casa não apenas para contar com a colaboração das
Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores em novas sugestões, mas, ao mesmo tempo, para informá-los das
medidas tomadas no particular.
Obrigado, Sr. Presidente, agradeço pelo tempo
concedido.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 597, DE 2001
Nos termos do art. 336, inciso II, combinado
com o art. 338, inciso IV, do Regimento interno do Senado Federal, requer urgência, para o PDS nº 236/00
que “Aprova o ato que renova a concessão da TV
Ômega Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
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de sons e imagens – TV nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Forteleza e São Paulo, nos
Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais,
Ceará e São Paulo, respectivamente”.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2001. –
Ricardo Santos – Pedro Piva – Casildo Maldaner –
Freitas Neto – Álvaro Dias – Emilia Fernandes
(Abstenção) – Antônio Carlos Júnior – Juvêncio da
Fonseca – Romero Jucá – Geraldo Cândido (contrário) – Carlos Patrocínio – Nabor Júnior – Marluce
Pinto – Luiz Pontes – Romeu Tuma – Teotônio Vilela
– Waldeck Ornélas – José Fogaça (não-membro).
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esse
requerimento será votado após a Ordem do Dia, na
forma do disposto no art. 340, II do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 598 DE 2001
Requeiro, nos termos regimentais, que sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 236/2000, que
“Aprova o ato que renova a concessão da TV Ômega
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens – TV, nas cidades do Rio de Janeiro, Recife,
Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo, nos Estados
do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará
e São Paulo, respectivamente”, seja ouvida também a
Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em
Ordem do Dia oportunamente, nos termos do art.
255, II, ”c“, item 12 do Regimento da Casa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – É sobre o
assunto, Excelência?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
É, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V. Exª
a palavra pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
desejo falar sobre o assunto lido há pouco pelo Sr. 1º
Secretário.
Foi apresentado um requerimento de urgência
para a votação da autorização pelo Senado Federal
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da concessão da Rede Ômega, que é sucessora da
Rede Manchete. Apresentei um requerimento para
que esse projeto seja apreciado pela Comissão de
Assuntos Sociais, em virtude da sua extraordinária
importância social. Creio que o Senado Federal deva
empenhar-se a fim de promover o entendimento entre
a Rede Ômega, a Rede TV! e os funcionários que por
tantos anos trabalharam na Rede Manchete e que esperam que realizemos um trabalho catalisador de entendimento entre os responsáveis pela Rede Ômega,
Rede TV! e Rede Manchete de modo a assegurar o
atendimento dos direitos sociais deles, conforme estava previsto no contrato assinado.
Se porventura for aprovado o requerimento de
urgência – o projeto seria colocado em pauta na quinta-feira –, o meu requerimento seria colocado em pauta antes disso, ou seja, amanhã, de tal maneira a não
perder a relevância e o propósito?
É essa a indagação que formulo a V. Exª, Sr.
Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, solicito a palavra para contraditar o
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª, para contraditar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, eu queria fazer duas observações. A
primeira é a de que a Comissão de Educação fez uma
audiência pública para discutir a questão da TV Manchete e da TV Ômega. Essa audiência ocorreu, a matéria foi discutida e a Comissão, seguindo o seu preceito, a aprovou e também um pedido de urgência.
O Senador Eduardo Suplicy solicita que seja ouvida a Comissão de Assuntos Sociais. Se for aprovado o pedido de urgência, a Comissão de Assuntos
Sociais dará o parecer em plenário, no dia da votação.
Portanto, a aprovação do regime de urgência não prejudica o requerimento do Senador Eduardo Suplicy,
pelo contrário, coloca em debate essa questão também no dia da votação do regime de urgência.
Era esse o esclarecimento que eu gostaria de
fazer.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Romero Jucá, V. Exª tem razão. Se a urgência for
aprovada, o requerimento do Senador Eduardo Suplicy será apreciado como preliminar e, se aprovado,
o parecer será dado imediatamente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo
Cavalcanti.
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São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 206, DE 2001
Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município de Porto Grande,
no Estado do Amapá, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
Distrito Agropecuário no Município de Porto Grande,
Estado do Amapá.
Art. 2º O Distrito Agropecuário de que trata esta lei
terá como objetivo principal a criação de pólo de desenvolvimento agropecuário autosustentado, gerando empregos e renda por meio da produção e da comercialização de produtos agropecuários e extrativos, da preservação do meio ambiente, da promoção da pesquisa,
da mineração e do turismo ecológico.
Art. 3º Compete ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por intermédio
da Superintendência da Zona Franca de Manaus
(SUFRAMA), determinar as normas técnicas e financeiras para o estabelecimento do Distrito Agropecuário referido nesta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Superintendência da Zona Franca de Manaus
(SUFRAMA), sediada em Manaus, foi instituída pelo
Decreto-Lei nº 288, de 1967, com a pretensão de gerar um pólo de desenvolvimento para a Região Norte,
com base em isenções fiscais e facilidades de consumo capazes de atrair capitais e mão de obra.
O Decreto-Lei nº 356, de 1968, estendeu os mesmos benefícios a todos os estados da Amazônia Ocidental – Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Acre.
Desde o início da existência da Zona Franca de
Manaus, houve o propósito de implantação de um
Distrito Agropecuário que chegou a ser criado, abrigando 165 projetos de agricultura.
É inegável o potencial agropecuário da Amazônia Ocidental, e a implantação de um Distrito Agropecuário no Amapá contribuirá significativamente para o
desenvolvimento do setor.
Hoje, o maior conhecimento técnico-científico
disponível sobre a região, a maior conscientização
sobre a riqueza que representa a enorme biodiversidade local e o sucesso mundial do turismo ecológico
e rural podem promover uma exploração agropecuá-
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ria capaz de assegurar o progresso econômico, sem
prejuízo dos aspectos sociais e da necessária preservação ambiental.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. – Senador Sebastião Rocha.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
DECRETO-LEI Nº 288,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Altera as disposições da Lei nº
3.173, de 6 de junho de 1957 e regula a
Zona Franca de Manaus.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 9º, § 2º do Ato Institucional
nº 4, de 7 de dezembro de 1966,
Decreta:
CAPÍTULO I
Das finalidades e localização da
Zona Franca de Manaus
Art 1º A Zona Franca de Manaus é uma área de
livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de
criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se encontram,
os centros consumidores de seus produtos.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 356,
DE 15 DE AGOSTO DE 1968
Estende Benefícios do Decreto-Lei
número 288, de 28 de fevereiro de 1967, a
Áreas da Amazônia Ocidental e dá outras
Providências.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 58, Item II, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Ficam estendidos às áreas pioneiras, zonas de fronteira e outras localidades da Amazônia
Ocidental favores fiscais concedidos pelo Decreto-Lei
número 288, de 28 de fevereiro de 1967 e seu regulamento, aos bens e mercadorias recebidos, oriundos,
beneficiados ou fabricados na Zona Franca de Manaus,
para utilização e consumo interno naquelas áreas.
....................................................................................
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(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 207, DE 2001
Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município de Amapá, no Estado
do Amapá, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
Distrito Agropecuário no Município de Amapá, Estado
do Amapá.
Art. 2º O Distrito Agropecuário de que trata esta
lei terá como objetivo principal a criação de pólo de
desenvolvimento agropecuário auto-sustentado, gerando empregos e renda por meio da produção e da
comercialização de produtos agropecuários e extrativos, da preservação do meio ambiente, da promoção
da pesquisa, da mineração e do turismo ecológico.
Art. 3º Compete ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por intermédio
da Superintendência da Zona Franca de Manaus
(SUFRAMA), determinar as normas técnicas e financeiras para o estabelecimento do Distrito Agropecuário referido nesta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Superintendência da Zona Franca de Manaus
(SUFRAMA), sediada em Manaus, foi instituída pelo
Decreto-Lei Nº 288, de 1967, com o objetivo de criar
um pólo de desenvolvimento para a região Norte, com
base em isenções fiscais e facilidades de consumo
capazes de atrair capitais e mão-de-obra.
O Decreto-Lei Nº 356, de 1968, estendeu os mesmos benefícios a todos os estados da Amazônia Ocidental – Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Acre.
Desde o início da existência da Zona Franca em
Manaus, houve o propósito de implantação de um
Distrito Agropecuário, que chegou a ser criado, abrigando 165 projetos de agricultura.
É inegável o potencial agropecuário da Amazônia Ocidental, e a implantação de um Distrito Agropecuário no Amapá contribuirá significativamente para o
desenvolvimento do setor.
Hoje, o maior conhecimento técnico-científico
disponível sobre a região, a maior conscientização
sobre a riqueza que representa a enorme biodiversidade local e o sucesso mundial do turismo ecológico
e rural podem promover uma exploração agropecuá-
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ria capaz de assegurar o progresso econômico, sem
prejuízo dos aspectos sociais e da necessária preservação ambiental.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. – Senador Sebastião Rocha.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
DECRETO-LEI Nº 288,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Altera as disposições da Lei nº
3.173, de 6 de junho de 1957, e regula a
Zona Franca de Manaus.
O Presidente da República usando da atribuição
que lhe confere o art. 9º, § 2º, do Ato Institucional nº 4,
de 7 de dezembro de 1966, decreta:
CAPÍTULO I
Das finalidades e localização da
Zona Franca de Manaus
Art. 1º A Zona Franca de Manaus é uma área de
livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de
criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se encontram,
os centros consumidores de seus produtos.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 356,
DE 15 DE AGOSTO DE 1968
Estende benefícios do Decreto-Lei
nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, a áreas
da Amazônia Ocidental e dá outras providências.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 58, item II, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Ficam estendidos às áreas pioneiras, zonas de fronteira e outras localidades da Amazônia
Ocidental favores fiscais concedidos pelo Decreto-Lei
nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e seu regulamento, aos bens e mercadorias recebidos, oriundos, beneficiados ou fabricados na Zona Franca de Manaus,
para utilização e consumo interno naquelas áreas.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

70

ANAIS DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 208, DE 2001
Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município de Laranjal do
Jari, no Estado do Amapá, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
Distrito Agropecuário no Município de Laranjal do
Jari, no Estado do Amapá.
Art. 2º O Distrito Agropecuário de que trata esta
lei terá como objetivo principal a criação de pólo de
desenvolvimento agropecuário auto-sustentado, gerando empregos e renda por meio da produção e a
comercialização de produtos agropecuários e extrativos, da preservação do meio ambiente, da promoção
da pesquisa, da mineração e do turismo ecológico.
Art. 3º Compete ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por intermédio
da Superintendência da Zona Franca de Manaus
(SUFRAMA), determinar as normas técnicas e financeiras para o estabelecimento do Distrito Agropecuário referido nesta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Superintendência da Zona Franca de Manaus
(SUFRAMA) sediada em Manaus foi criada pelo Decreto-lei nº 288, de 1967, com o objetivo de criar um
pólo de desenvolvimento para a região Norte, com
base em isenções fiscais e facilidades de consumo
capazes de atrair capitais e mão-de-obra.
O Decreto-Lei nº 356, de 1968, estendeu os mesmos benefícios a todos os estados da Amazônia Ocidental – Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Acre.
Desde o início da existência da Zona Franca de
Manaus, houve o propósito de implantação de um
Distrito Agropecuário que chegou a ser criado, abrigando 165 projetos de agricultura.
É inegável o potencial agropecuário da Amazônia Ocidental, e a implantação de um Distrito Agropecuário no Amapá contribuirá significativamente para o
desenvolvimento do setor.
Hoje, o maior conhecimento técnico-científico
disponível sobre a região, a maior conscientização
sobre a riqueza que representa a enorme biodiversidade local e o sucesso mundial do turismo ecológico
e rural podem promover uma exploração agropecuária capaz de assegurar o progresso econômico, sem
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prejuízo dos aspectos sociais e da necessária preservação ambiental.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. – Senador Sebastião Rocha.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
DECRETO-LEI Nº 288,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Altera as disposições da Lei nº 3.173
de 6 de junho de 1957 e regula a Zona
Franca de Manaus.
O Presidente da República usando da atribuição
que lhe confere o art. 9º § 2º do Ato Institucional nº 4,
de 7 de dezembro de 1966, decreta:
CAPÍTULO I
Das finalidades e localização da
Zona Franca de Manaus
Art. 1º A Zona Franca de Manaus é uma área de
livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de
criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se encontram,
os centros consumidores de seus produtos.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 356,
DE 15 DE AGOSTO DE 1968
Estende benefícios do Decreto-Lei
nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, a Áreas
da Amazônia Ocidental e dá outras providências.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 58, item II, da Constituição,
decreta:
Art. 1º Ficam estendidos às áreas pioneiras, zonas de fronteira e outras localidades da Amazônia
Ocidental favores fiscais concedidos pelo Decreto-Lei
nº 288, de 28 de fevereiro de 1967 e seu regulamento.
aos bens e mercadorias recebidos, oriundos, beneficiados ou fabricados na Zona Franca de Manaus,
para utilização e consumo interno naquelas áreas.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 209, DE 2001
Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município de Serra do Navio,
no Estado do Amapá, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
Distrito Agropecuário no Município de Serra do Navio,
no Estado do Amapá.
Art. 2º O Distrito Agropecuário de que trata esta
lei terá como objetivo principal a criação de pólo de
desenvolvimento agropecuário auto-sustentado, gerando empregos e renda por meio da produção e da
comercialização de produtos agropecuários e extrativos, da preservação do meio ambiente, da promoção
da pesquisa, da mineração e do turismo ecológico.
Art. 3º Compete ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por intermédio
da Superintendência da Zona Franca de Manaus
(SUFRAMA), determinar as normas técnicas e financeiras para o estabelecimento do Distrito Agropecuário referido nesta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Superintendência da Zona Franca de Manaus
(SUFRAMA) sediada em Manaus, foi instituída pelo
Decreto-Lei nº 288, de 1967, com o objetivo de criar
um pólo de desenvolvimento para a região Norte, com
base em isenções fiscais e facilidades de consumo
capazes de atrair capitais e mão-de-obra.
O Decreto-Lei nº 356, de 1968, estendeu os
mesmos benefícios a todos os estados da Amazônia
Ocidental – Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia.
Desde o início da existência da Zona Franca de
Manaus houve o propósito de implantação de um Distrito Agropecuário, que chegou a ser criado, abrigando 165 projetos de agricultura.
É inegável o potencial agropecuário da Amazônia Ocidental, e a implantação de um Distrito Agropecuário no Amapá contribuirá significativamente para o
desenvolvimento do setor.
Hoje, o maior conhecimento técnico-científico
disponível sobre a região, a maior conscientização
sobre a riqueza que representa a enorme biodiversidade local e o sucesso mundial do turismo ecológico
e rural podem promover uma exploração agropecuária capaz de assegurar o progresso econômico, sem
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prejuízo dos aspectos sociais e da necessária preservação ambiental.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. – Senador Sebastião Rocha.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
DECRETO-LEI Nº 288,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Altera as disposições da Lei nº 3.173, de 6 de
junho de 1957, e regula a Zona Franca de Manaus.
O Presidente da República usando da atribuição
que lhe confere o art. 9º, § 2º, do Ato Institucional nº 4,
de 7 de dezembro de 1966,
Decreta:
CAPÍTULO I
Das finalidades e localização da
Zona Franca de Manaus.
Art 1º A Zona Franca de Manaus é uma área de
livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de
criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se encontram,
os centros consumidores de seus produtos.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 356,
DE 15 DE AGOSTO DE 1968
Estende benefícios do Decreto-Lei
nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, a áreas
da Amazônia Ocidental e dá outras providências.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 58, item II, da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Ficam estendidos às áreas pioneiras, zonas de fronteira e outras localidades da Amazônia
Ocidental favores fiscais concedidos pelo Decreto-Lei
nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e seu regulamento, aos bens e mercadorias recebidos, oriundos, beneficiados ou fabricados na Zona Franca de Manaus,
para utilização e consumo interno naquelas áreas.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 210 DE 2001
Altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973 (Plano Nacional de Viação),
para modificar o traçado da BR-080.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A descrição da rodovia BR-080, constante
da Relação Descritiva das Rodovias do Plano Nacional
de Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Nos termos da redação original da Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Nacional,
anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que
“Aprova o Plano Nacional de viação e dá outras providências”, eram os seguintes os pontos de passagem –
da BR-080, com extensão de 3.227km: Brasília – Uruaçu – Cachimbo – Jacareacanga – Canumã – Manaus.
Por força do disposto na Lei nº 7.581. de 24 de
dezembro de 1986, o traçado da mencionada rodovia
foi alterado para, a partir de Uruaçu, dirigir-se a São
Miguel do Araguaia e desembocar no entroncamento
com a BR-158.
De iniciativa do então Deputado Siqueira Campos, o projeto que ensejou a Lei nº 7.581/86 baseou-se no argumento de que o traçado original pouco
proveito traria para a região, já “cortada por estradas
de rodagem estaduais, como a GO-336 e a GO-164".
Ademais, destacava o autor do projeto, localidades da
importância de São Miguel do Araguaia, embora reunissem todas as condições para tanto, não eram alcançadas pelo percurso original.
Como se percebe, a justificação que sustentou
a proposta, embora pertinente, teve motivação regional e resultou, ainda que involuntariamente, na exclusão do trecho da BR-080 que percorria os Estados do
Mato Grosso, Pará e Amazonas.
Diferentemente do que ocorria nos demais Estados prejudicados, nos quais não havia trechos implanta-
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dos da BR-080, o Mato Grosso dispunha de rodovia
que, por força da mencionada Lei nº 7.581, de 1986, foi
indiretamente “estadualizada”. Nessa condição, a Rodovia MT-322 passou a onerar o orçamento do Estado
do Mato Grosso, que tem sido insuficiente para prover a
necessária manutenção dessa, importante via de transporte, conforme vem apontando o Deputado – Estadual
Silval Barbosa (PMDB) em suas reivindicações na
Assembléia Legislativa de Mato Grosso.
O projeto que ora apresentamos tem, assim, o
objetivo de repor parte do percurso original da
BR-080. Cumpre considerar que, mesmo com o
acréscimo proposto, que resultará numa extensão total de 1.148km, o traçado dessa rodovia federal ainda
será 2.079km menor que o previsto no PNV original.
São essas as razões pelas quais esperamos
contar com o apoio dos membros do Congresso Nacional para o presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. – Senador Carlos Bezerra.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DA ATA
LEI Nº 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973
Aprova o Plano Nacional de Viação
e dá outras providências
....................................................................................
LEI Nº 7.581, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1986
Altera o Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, modificando o traçado
da BR-080.
Art. 1º O Plano Nacional de Viação, aprovado pela
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, na parte referente à Relação Descritiva das Rodovias do Sistema
Rodoviário Federal, passa a ter a seguinte redação:
“2.2.2 – Relação Descritiva das Rodovias do
Sistema Rodoviário Federal:
Rodovias Radiais
....................................................................................
BR-080 – Brasília-Uruaçu-São Miguel do Araguaia-Entroncamento c/BR-158."
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
....................................................................................
(À Comissão de Serviços de Infra-estrutura, decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 599, DE 2001
Requeiro, nos termos do art. 119 do Regimento
Interno do Senado Federal, seja dispensado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 357, de 1999, de
autoria da Senadora Luzia Toledo, que “Dispõe sobre
a obrigatoriedade de existência de desfibriladores a
bordo de aeronaves”, para que esse seja imediatamente submetido à apreciação da Comissão de
Assuntos Sociais desta Casa.
Justificação
O Projeto de Lei em tela versa sobre matéria de
grande importância, que carece completamente de
regulamentação em lei, e cujo debate é um imperativo
da sociedade contemporânea, sendo, portanto, inadmissível que, passado mais de um ano de sua leitura
em plenário, não tenha sido apreciado pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que regimentalmente dispõe de apenas 20 (vinte) dias úteis para
fazê-lo.
Ademais, considerando-se que a competência
para manifestar-se em caráter terminativo sobre a
matéria cabe à Comissão de Assuntos Sociais, dar
prosseguimento à referida tramitação é uma demonstração de responsabilidade e seriedade no trato das
iniciativas parlamentares, não se podendo argumentar nenhum prejuízo para Casa.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. – Senador Tião Viana, PT/AC.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia, oportunamente, nos termos do disposto no art. 255, inciso II,
alínea c, item 5, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
OFÍCIO S/Nº
Brasília, 5 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Em vista de compromissos previamente agendados em meu gabinete, comunico a Vossa Excelên-
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cia, para a adoção das providências regimentais cabíveis, que compareci ao Plenário do Senado mas não
pude permanecer até o término da Sessão Deliberativa Ordinária do último dia 2 de outubro de 2001, terça-feira. Mesmo tendo registrado minha presença, ficaram pendentes de votação nominal, no momento
em que deixei o Plenário, alguns itens cuja deliberação estava agendada para a mencionada Sessão.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. – Senador José Coelho.
OF. Nº 150/01 – GSSM
Brasília, 10 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a V.
Exª abonar minha ausência, na sessão plenária do
dia 10-10-2001, considerada nos termos do § 2º do
art. 13, do Regimento Interno do Senado Federal,
pois apesar de encontrar-me presente à referida sessão, não pude aguardar a votação do PLS nº 497, de
2000, constante da Ordem do Dia, em virtude de
compromisso político-partidário inadiável.
Atenciosamente, – Senador Sérgio Machado.
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 7º, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico que, em 5 de outubro do corrente ano, desliguei-me do Partido da Frente Liberal (PFL) e me filiei ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
Sala de Sessões, 15 de outubro de 2001. – Senador Eduardo Siqueira Campos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os ofícios lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
OF. 125/2001–GLDPSB
Brasília, 16 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente e nos termos
do art. 78 do Regimento Interno, indico o nome do
Exmo. Senador Paulo Hartung para integrar como Suplente a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Atenciosamente, – Senador Ademir Andrade,
Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência designa o Sr. Paulo Hartung, indicado pela Li-
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derança do PSB no Senado Federal, como suplente,
para integrar a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgotou-se ontem o prazo para apresentação de emendas
às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 83, de
2000 (nº 4.899/99, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que
altera a redação do art. 3º da Lei nº 9.311,
de 24 de outubro de 1996; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 59, de
2001 (nº 113/95, na Casa de origem), que
acrescenta inciso II ao art. 6º da Lei nº
8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe
sobre a política agrícola.
Não tendo recebido emendas, as matérias serão incluídas em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso
no sentido da apreciação pelo Plenário das seguintes
matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 157, de
2001, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que denomina ”Governador Mário Covas“ o Complexo Industrial e Portuário do
Pecém, no Estado do Ceará; e
– Projeto de Lei do Senado nº 187, de
2001, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que denomina ”Barragem Padre Cícero“
a Barragem do Castanhão, no Estado do
Ceará.
Tendo sido aprovados, terminativamente, pela
Comissão de Educação, os projetos vão à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que determinou a reautuação, como Ofício CN nº 8, de 2001, do Ofício nº
S/18, de 2001 (nº 366/2001, na origem) do Procurador Geral da República, ao qual foram anexados os
ofícios dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal
e da Câmara dos Deputados, que encaminharam Relatórios de Gestão Fiscal daqueles Órgãos.
Informa, ainda, que o referido Ofício CN vai ao
exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, em virtude de ser matéria de
sua competência, conforme dispõe a alínea “a” do in-
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ciso III do art. 2º da Resolução n 1, de 2001-CN, promulgada no dia 4 do corrente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 48, DE 2001
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n.º 581, de 2001 – Arts. 336,
II e 338, IV, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n.º 48, de 2001 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer n.º 1.098,
de 2001, Relator: Senador Romero Jucá,
com votos contrários da Senadora Heloísa
Helena e do Senador Lauro Campos, e abstenções dos Senadores Eduardo Suplicy,
Roberto Saturnino e Waldeck Ornelas), que
autoriza a República Federativa do Brasil a
realizar operações que permitam o recebimento antecipado de crédito junto à República da Polônia, no montante atual de três
bilhões e quatrocentos milhões de dólares
dos Estados Unidos da América, na forma
dos contratos assinados com os bancos que
menciona, a partir de diretrizes estabelecidas na Ata de Entendimentos, no âmbito do
chamado Clube de Paris e dá outras providências.
A matéria constou da pauta da sessão deliberativa ordinária do último dia 11, oportunidade em que
foram apresentadas emendas e o Relator da matéria
na Comissão de Assuntos Econômicos, Senador Romero Jucá, solicitou o prazo de vinte quatro horas,
previsto no art. 348, II, do Regimento Interno, para
proferir parecer sobre as emendas.
À matéria ainda poderão ser oferecidas emendas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 600, DE 2001
Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do
os
Regimento Interno, a retirada das Emendas n
3-PLEN e 4-PLEN, de minha autoria, oferecidas ao
Projeto de Resolução nº 48/2001.
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Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. – Senadora Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento de retirada das Emendas nºs 3 e
4-Plen.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Ficam retiradas as Emendas nºs 3 e 4, de plenário.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidas as seguintes:
EMENDA Nº 5 (PLENÁRIO)
Altera o art. 5º do Projeto de Resolução no, de 2001, que “Autoriza a República
Federativa do Brasil a realizar operações
antecipado de crédito externo junto á República da Polônia...”
O art. 5º do Projeto de Resolução nº , de 2001,
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 5º Os recursos decorrentes das operações
de que trata esta Resolução serão, obrigatoriamente,
aplicados em investimentos constantes de Lei Orçamentária Anual da União.
Parágrafo único. 40% (quarenta por cento) dos recursos de que trata este artigo deverão ser aplicados
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Justificação
A escassez de investimentos do Setor Público, por
si só, é argumento suficiente para justificar a presente
emenda. Nos casos específicos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a questão se toma prioritária tendo em vista as graves distorções regionais existentes,
atendendo, inclusive, determinações do próprio Governo Federal, também compromissado em minimizar os
desequilíbrios regionais.
Sala das Sessões, 16 de Outubro de 2001. – Senadora Marluce Pinto.
EMENDA Nº 6 (PLENÁRIO)
Altera o art. 6º do Projeto de Resolução nº 48/2001, que autoriza a República Federativa do Brasil a realizar operações que permitam o recebimento antecipado de crédito externo junto à República da Polônia, no montante atual de
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US$3,400,000,000.00 (três bilhões e quatrocentos milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), na forma dos contratos assinados com o Bank Handlowy w
Waqrszawie S.A., a partir de diretrizes estabelecidas na Ata de Entendimentos, no
âmbito do chamado Clube de Paris.
Art. 1º Dê-se a seguinte redação ao art. 6º do Projeto de Resolução nº 48/2001:
Art. 6º O percentual de 90% dos recursos decorrentes das operações de que trata esta Resolução serão obrigatoriamente aplicados em investimentos constantes de Lei Orçamentária Anual da União.
Parágrafo Único. O total de 40% (quarenta por
cento) dos recursos de que trata o caput deste artigo
serão aplicados e distribuídos de forma equânime entre
as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Justificação
E notório que o processo recessivo em que se
encontra o país deve-se, primordialmente, a dois motivos: a política de juros elevados implementada pelo
Governo Federal e a escassez de investimentos do
Setor Público.
Sabe-se que o volume total de investimentos
constantes dos últimos cinco Orçamentos da União não
ultrapassaram a 1% do Produto Interno Bruto do País,
se situando, em média, em R$7,7 bilhões.
Não é o intuito desta emenda prejudicar o programa de estabilização econômica, mas não podemos mais aceitar que nossa população sofra pela política contracionista do Governo Federal, cujo principal objetivo é obter os superávites primários impostos
pelo FMI. É necessário retomar o crescimento econômico para que possamos reduzir o desemprego e as
desigualdades sociais que tanto nos envergonham.
Plenário do Senado, 16 de Outubro de 2001. –
Senadora Heloísa Helena.
EMENDA Nº 7 (PLENÁRIO)
Altera o art. 6º do Projeto de Resolução nº 48/2001, que autoriza a República Federativa do Brasil a realizar operações que permitam o recebimento antecipado de crédito externo junto à República da Polônia, no montante atual de
US$3,400,000,000.00 (três bilhões e quatrocentos milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), na forma dos contratos assinados com o Bank Handlowy w
Waqrszawie S.A., a partir de diretrizes es-
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tabelecidas na Ata de Entendimentos, no
âmbito do chamado Clube de Paris.
Art. 1º Dê-se a seguinte redação ao art. 6º do Projeto de Resolução nº 48/2001:
“Art. 6º O percentual de 90% dos recursos decorrentes das operações de que trata esta resolução serão
obrigatoriamente aplicados em investimentos constantes de Lei Orçamentária Anual da União e distribuídos
de forma equânime entre as regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.”
Justificação
É notório que o processo recessivo em que se
encontra o País deve-se, primordialmente, a dois motivos: a política de juros elevados implementada pelo
Governo Federal e a escassez de investimentos do
Setor Público.
Sabe-se que o volume total de investimentos
constantes dos últimos cinco Orçamentos da União não
ultrapassaram a 1% do Produto Interno Bruto do País,
se situando, em média, em R$7,7 bilhões.
Não é o intuito desta emenda prejudicar o programa de estabilização econômica, mas não podemos
mais aceitar que nossa população sofra pela política
contracionista do Governo Federal, cujo principal objetivo é obter os superávites primários impostos pelo FMI.
É necessário retomar o crescimento econômico para
que possamos reduzir o desemprego e as desigualdades sociais que tanto nos envergonham.
Plenário do Senado, 16 de outubro de 2001. –
Senadora Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao eminente Senador Romero Jucá, Relator
da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos,
para proferir parecer sobre as emendas apresentadas.
PARECER Nº 1.154, DE 2001
(DE PLENÁRIO)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de pedir
atenção à Casa, porque esta matéria é extremamente
relevante para o País e tem detalhes técnicos importantes que precisam ser esclarecidos, para que o Senado inclusive não incorra em erro de procedimento
orçamentário.
Aprovamos, na Comissão de Assuntos Econômicos, autorização para que o Governo brasileiro
possa antecipar o recebimento de uma dívida com a
Polônia chamada de poloneta, orçada inicialmente
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em US$3,8 bilhões, configurada na década de 70,
mediante exportação de produtos brasileiros. Essa dívida formalizada com o Brasil, em face das dificuldades que a Polônia enfrentou, depois de vários e vários
anos virou, na verdade, um “mico”, pois passou a não
valer nada.
Em 1992, o Clube de Paris auxiliou o Governo
da Polônia e outros países no processo de renegociação de suas dívidas. Com o Brasil, fez-se uma renegociação que resultou em abatimentos de taxas de juros algo em torno de 50% do valor da dívida real. Portanto, para tentar receber algo, o Brasil fez uma negociação, fechando o entendimento de que esse empréstimo seria remunerado anualmente por uma taxa
de juros de 0,86%, que funciona neste empréstimo
hoje.
O Brasil, depois de nove anos da renegociação,
somente conseguiu receber US$400 milhões dos
US$3,4 bilhões. O que o Governo brasileiro deseja fazer agora, Sr. Presidente? Como o risco da Polônia
melhorou – é importante registrar que o risco Polônia
hoje é menor do que o risco Brasil , esses papéis passaram a ter uma validade no mercado maior do que a
validade do processo de negociação com a taxa de
juros que foi feita.
O Governo brasileiro deseja a autorização do
Senado Federal para negociar no mercado, ou com a
própria Polônia, por meio de recompra, ou por meio
de um processo de securitização ou de um modelo híbrido envolvendo essas três opções. Entende que, se
houver essa autorização do Senado, será possível arrecadar algo em torno de US$2,3 bilhões de uma dívida que, hoje, praticamente, nada paga ao País. Esse
montante, na conjuntura internacional como a que ora
estamos vivendo, é algo extremamente importante
para as reservas cambiais brasileiras.
Sr. Presidente, fizemos o relatório pedindo a
aprovação desta matéria. Na discussão, foi suscitada
uma questão importante, qual seja, uma negociação
feita no Clube de Paris em 1992, que possibilitava a
troca de 10% do valor nominal da dívida em equipamentos ou em produtos da Polônia. O Exército brasileiro estava tratando dessa questão com a Polônia.
Então, colocamos no nosso relatório uma ressalva
que autoriza o Governo brasileiro a fazer essa negociação com a Polônia, em que haveria até 10% de encontro de contas com produtos poloneses, que seriam destinados principalmente para equipar o Exército brasileiro na Amazônia.
Portanto, o parecer é pela aprovação da matéria
como veio da Comissão de Assuntos Econômicos, já
fazendo a ressalva da questão do Exército.
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Meu parecer é contrário às emendas de plenário. Foram apresentadas sete emendas, sendo que a
Senadora Heloísa Helena retirou duas. Todas as
emendas têm um erro de avaliação econômica, porque essa receita é financeira, não é receita patrimonial nem de impostos. Se for deslocada para o Orçamento da União, aumentará o déficit primário, fazendo com que o Brasil não atinja o que já ficou definido
na LDO.
Quanto às emendas que destinam esse recurso
ao Orçamento, também dou parecer contrário porque, tecnicamente, essas emendas criariam problemas, ampliando o déficit primário e não dando condições para que o País equilibre suas finanças com a
execução do nosso Orçamento.
Para dar um exemplo à Casa, a ressalva que
está se fazendo de até 10% para o Ministério da Defesa, se for toda executada, gerará um déficit de R$940
milhões. Ora, se todo o recurso dessa negociação for
destinado ao Orçamento para execução em programas e projetos, criará um déficit primário de mais de
R$9 bilhões, o equivalente a mais recursos do que se
tem para gastar em todo o Orçamento da União para
investimentos.
Peço o entendimento dos Colegas, dos Srs. e
das Srªs Senadoras. Entendo a boa intenção dos autores das emendas no sentido de ampliar recursos
para o Orçamento Federal, mas infelizmente, tecnicamente, isso criaria um problema para o Orçamento e
para o País. Por isso meu parecer é contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O parecer do Relator conclui contrariamente às emendas.
Cópias do parecer lido encontram-se à disposição das Srªs e dos Srs. Senadores nas suas bancadas.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
discussão, em conjunto, do projeto e das emendas.
Concedo a palavra, para discutir, ao Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – Sr.
Presidente. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o projeto de resolução em questão busca uma solução definitiva
para o que ficou conhecido como “o escândalo das
polonetas”, na década de 80, permitindo que o Brasil
antecipe o recebimento do empréstimo que está sendo pago, desde 1992, em parcelas semestrais que só
serão quitadas em 2009.
No início dos anos 70, os poloneses, adquiriram
produtos e serviços do Brasil em valores superiores a
R$6 bilhões, financiados a curto prazo. À proporção
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que os débitos foram vencendo, o então Ministro da
Fazenda, Mário Henrique Simonsen, percebeu que
os poloneses não tinham como honrar seus compromissos com o Brasil. Na época, a Polônia passava por
uma política com ascensão do Sindicato Solidariedade, que acabou chegando ao poder sobre a liderança
de Lech Walesa.
O máximo que os negociadores brasileiros conseguiram da Polônia foi o pagamento dos débitos por
meio de papéis, uma nota promissória, comprometendo-se um dia a quitar o valor devido.
O escândalo dos empréstimos só veio à tona em
1983, quando o jornal O Estado de S. Paulo publicou
fac-símile do contrato com o Bank Handlowy Warszawie S/A, mostrando que o Governo brasileiro assinara
um contrato em que a dívida só seria paga quando
”dispusesse de recursos’’. O texto excêntrico significava no fundo simplesmente ”devo não nego, pago
quando puder“, afirmava o Embaixador do Brasil na
Polônia naquela época, José Osvaldo de Meira Pena,
em texto de palestra sobre o assunto em 1996.
Destaca-se que a matéria foi inclusive objeto de
investigação em CPI do Senado e da Câmara sobre a
dívida externa, tendo o pagamento do empréstimo se
iniciado em 1992, e mesmo assim com mais uma perda para o Brasil, posto que, negociada com o Clube
de Paris, a dívida sofreu um deságio de 50%. Naquela
ocasião, todavia, foi considerada pelo Governo como
a única forma de receber o dinheiro polonês.
Desde aquela época, o Brasil só recebeu cerca
de US$300 milhões dos US$3,8 bilhões acertados.
Em 1992, no âmbito do Clube de Paris, o Brasil concordou, quando da renegociação da dívida, juntamente com outros credores da Polônia, entre eles a
França e a Itália, em conceder aos poloneses um desconto do valor devido, a título de juros de 50%, preservando o principal do crédito, caindo o débito de
US$3,8 bilhões para, atualmente, US$3,4 bilhões.
As parcelas semestrais pagas pela Polônia são
crescentes e a última recebida foi de US$93 milhões
do principal e US$1,7 milhão de juros, consoante informações do Senador Romero Jucá, publicada em O
Estado de S. Paulo, em 02 de outubro de 2001, pág.
B-5, Caderno de Economia e Finanças. Tal negociação foi aprovada pela Resolução nº 40/92 do Senado
Federal.
A dívida em questão já foi renegociada para pagamento a longo prazo, em 21 de abril de 1991, mas o
Ministro da Fazenda entendeu que é mais vantajoso
receber o pagamento agora, com manutenção do
principal e redução de juros, a partir de diretrizes es-
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tabelecidas na Ata de Entendimentos, firmada no âmbito do Clube de Paris. O crédito vem sendo amortizado em parcelas semestrais crescentes, com o último
vencimento previsto para 31 de março de 2009.
Do total dos créditos com a Polônia, 10% poderão ser utilizados para a compra, naquele País, de armamentos destinados a reequipar as divisões do
Exército Brasileiro que operam na Amazônia se for
aprovada emenda de autoria do Senador Carlos Bezerra, acolhida pelo Relator e também aprovada, ainda que o Senador Romero Jucá tenha recomendado
em sentido contrário.
Constam do processado a Mensagem nº 174 do
Ministério da Fazenda e parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ambos favoráveis à aprovação do Projeto de Resolução, tendo o tema sido submetido à aprovação do Senado.
Em síntese, foi apresentado como justificativa
da operação pelo Ministério da Fazenda o fato de que
”as mudanças que se verificaram, ao longo dos últimos anos, na situação econômico-financeira da Polônia, levando aquele País a atingir, junto às agências
de classificação de risco, uma graduação de ‘investimento’, aliadas ao cenário atual de taxas de juros internacionais significativamente inferiores àquelas
praticadas quando do acordo de reestruturação da dívida polonesa, ensejam a oportunidade ímpar de o
Brasil executar uma operação de antecipação do referido crédito, viabilizando a redução do desconto concedido. Do ponto de vista do Brasil, como credor, é
evidente a vantagem de se realizar uma operação
dessa natureza“, segundo o Ministério da Fazenda.
Mas há que se assinalar, Sr. Presidente, que,
entre 1991 e a presente data, houve uma melhora
substancial na situação econômica da Polônia e uma
redução no nível geral de taxas de juros no mercado
internacional. A combinação desses dois fatores elevou o valor dos ativos poloneses.
Foram apresentadas, como alternativas para se
aproveitar a situação econômica favorável da Polônia
e desfavorável do cenário mundial econômico, as seguintes alternativas: a) transferência do fluxo financeiro para servir de lastro para a venda do crédito a uma
terceira parte (securitização); b) simples venda da titularidade do contrato, ou mesmo a recompra por parte da Polônia.
Segundo o Relator, quando da votação da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, o Embaixador da Polônia no Brasil, Boguslaw Zakrezewski,
procurou-o para manifestar o interesse do seu governo em recomprar a dívida do país.

OUTUBRO 2001

Após analisar cuidadosamente o tema, nos parece, sob o ponto de Vista Econômico, é interessante
a antecipação em questão, desde que os créditos resultem de venda para o próprio devedor, Polônia, posto que: a) a Polônia tem uma classificação de crédito
bastante superior ao Brasil e antecipar o crédito significa levantar recursos a uma taxa de aproximadamente 8% ao ano, enquanto o custo Brasil atual, para uma
operação de mesmo prazo, seria 14% ao ano; b) Os
recursos provenientes da operação permitirão ao
País liquidar parte de sua dívida mobiliária interna, de
custo elevado; c) A antecipação dos créditos representa o recebimento de um valor estimado entre
US$2,4 a US$2,5 bilhões, trazendo um importante reforço para as reservas internacionais, aumentando a
capacidade da instituição de gerenciar a taxa de câmbio e os juros internos em um momento de instabilidade do mercado financeiro internacional.
Destaca-se que os créditos resultantes da operação serão destinados ao pagamento do serviço da
dívida pública (juros e amortizações).
Entretanto, é importante que se frise que, consoante o § 1.º do art. 1.º do Projeto de Resolução em
questão, ”as operações que permitam o recebimento
antecipado do crédito externo junto à Polônia, no
montante de US$3,400,000,000,00 (três bilhões e
quatrocentos milhões de dólares dos Estados Unidos
da América), poderão ser realizadas mediante as opções de securitização, de venda, de recompra pelo
devedor ou pela República da Polônia, ou ainda, de
uma combinação entre as operações acima“.
O Diretor Daniel Gleizer, por mim argüido na Comissão de Assuntos Econômicos, afirmou que a securitização consiste em converter créditos em títulos
novos que, em seguida, são também oferecidos no
mercado, mas com o cuidado de manter o valor real
do crédito (considerando cobrança de juros, taxas e
etc.)’. Tal opção não é tão boa para o Brasil, porque
este tem uma taxa de risco superior ao que tem hoje a
Polônia, fato que refletiria nos preços dos títulos securitizados.
Foi rejeitada pelo voto de desempate do Presidente da CAE, Senador Lúcio Alcântara, a Emenda
do Senador Paulo Hartung, que pretendia destinar todos os recursos angariados com a operação aos investimentos do Orçamento da União de 2002, dos
quais 40% iriam para as regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.
A aprovação do Projeto de Resolução, representa a antecipação de receita futura, que poderia ser
utilizada pelo próximo Presidente da República. Além
disso, a atualização de tais recursos para pagamento
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de serviço da dívida pública e não para o crescimento
de regiões mais pobres é algo que contraria o discurso que temos feito.
Por fim, opções como a securitização do crédito
com os poloneses, ou a venda dos créditos no mercado, representariam um certo prejuízo para o Brasil. A
melhor opção seria a venda do crédito para o próprio
devedor, a Polônia.
Mas, em virtude de ainda não termos todos os
esclarecimentos que consideraríamos importantes
neste caso, pessoalmente, Sr. Presidente, vou me
abster da votação dessa matéria. E assim o fizemos,
os membros do PT e da oposição, na Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra, pela ordem de inscrição, a Senadora Heloísa
Helena.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, é evidente que a operação
propriamente dita já foi amplamente discutida, tanto
na Comissão de Assuntos Econômicos como agora
pelo Senador Eduardo Suplicy. O esforço que gostaríamos que a Casa compreendesse é no sentido de
promover uma alteração no art. 6º. Concordamos
que, de acordo com o que está colocado no art. 5º,
10% do principal referido nessa resolução possa ser
destinado ao Ministério da Defesa em benefício de todos os comandos militares em seus programas de reaparelhamento, até porque todos sabemos as condições de infâmia do ponto de vista orçamentário que o
Governo Federal impõe às Forças Armadas deste
País.
Como fazemos de conta que lidamos com orçamento, porque não o definimos e, sim, garimpamos
15% dos recursos que podem ser alterados pela
Casa. Nesses 15% muitas vezes garimpamos das
Forças Armadas também para destinarmos para outras áreas como educação, saúde e outras de políticas sociais.
Entendemos, assim, que é importante que 10%
possam ser destinados para promover o reaparelhamento dos comandos militares que será definido pelo
Ministério da Defesa. Entretanto, o nosso esforço de
promover a alteração é em relação ao art. 6º que estabelece o mérito, o sentido, o espírito da operação muito bem definido.
Todos sabemos que a operação significa claramente uma alteração do fluxo original do repasse de
recursos, portanto uma antecipação de recursos ao
Governo brasileiro. Assim sendo, a alteração que gos-
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taríamos de promover é no Art. 6º que dispõe que os
recursos decorrentes dessas operações serão obrigatoriamente utilizados para o abatimento da dívida
pública interna.
É evidente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que todos na Casa sabemos exatamente o que
significa isso, a velha política de seduzir a nuvem financeira de capital volátil que paira sobre o planeta
terra, problemas gravíssimos de recessão, juros altos,
ausência de investimentos. Não é sem razão que o
volume total de investimentos constantes nos últimos
cinco anos de orçamento da União, não ultrapassa
1% do Produto Interno Bruto, situando-se sempre, em
média, em sete bilhões anuais.
Todos nós, nesta Casa, passamos o tempo todo
reclamando da ausência de investimentos. Não adianta dizer que não há problema, pois a partir do momento que se diminui o comprometimento da receita
pagando os juros e serviços da dívida, imediatamente, sobra dinheiro para investir nas políticas sociais.
O problema é que essa matemática e essa lógica formal não acontecem. Ninguém está discutindo
estabilidade econômica. O superávit primário está
nos conformes, aliás, sempre além do que é exigido.
Portanto, o esforço que fazemos é para que os recursos captados neste momento – e existe claramente
antecipação na captação de recursos, com uma alteração do fluxo original de repasse – sejam utilizados
em investimentos constantes na Lei Orçamentária
anual da União e distribuídos, de forma equânime,
entre as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
que são claramente as mais pobres do País.
O esforço e o apelo que fazemos, Sr. Presidente, é no sentido de possibilitar que os parcos recursos
disponibilizados para investimentos, na Lei Orçamentária anual, sejam oxigenados com mais de US$3 bilhões a fim de que haja a possibilidade de novos investimentos para o País.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
em discussão a matéria.
Com a palavra o Senador Lauro Campos, pelo
prazo regimental de dez minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PDT – DF. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, após discussão exaustiva na Comissão de Assuntos Econômicos e após a brilhante
exposição do Senador Eduardo Suplicy e da fulgurante exposição da Senadora Heloísa Helena, parece-me que não há muito a acrescentar. Realmente, é
surpreendente! O Brasil é PhD em pedir dinheiro emprestado. Para pedir dinheiro emprestado, não há
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como o Brasil; e não há como o Senado Federal para
carimbar. Nunca vi tanta habilidade, tanta agilidade,
tanta presteza para nos endividar. Isso nós sabemos
muito bem. Mas desta vez o Brasil foi se meter a emprestador. Fez um supply credit. Colocou à disposição da Polônia US$6 bilhões a fim de que a Polônia,
como acontece com os supply credits, comprasse
produtos brasileiros.
Ela levou os produtos e não pagou nada. Já faz
30 anos, e o Brasil não consegue receber. Desde
que não recebemos, desde que entramos nessa canoa furada, há 30 anos, devíamos pelo menos
aprender que dar o calote - como o que levamos da
Polônia - não é tão grave assim. O Brasil não fez
nada com a Polônia; apenas consentiu em reduzir
uma dívida de US$6 bilhões para US$3 bilhões e
pouco. Então, desde que não tivemos senão prejuízo
na operação das polonetas, devíamos, pelo menos,
agora aprender com a Polônia a não pagar, a dar o
calote também, com toda a confiança de que nada
acontece com as dezenas de calotes que o capitalismo mundial já deu no século XX.
De modo que estou de pleno acordo com a proposta da Senadora Heloísa Helena de reservar esses
10% para a compra de armamentos para a Região
Amazônica e de, obviamente, protestar. Vendemos
todas as empresas estatais, vendemos a noiva, vendemos o vestido da noiva, vendemos tudo0. E a dívida pública só faz crescer: R$606 bilhões. Não acreditamos, absolutamente, que serão esses R$2,5 bilhões quer farão falta no processo de redução da dívida pública brasileira.
Portanto, apoiamos integralmente a proposta da
Senadora Heloísa Helena e esperamos que pelo menos uma parte desse dinheirinho, com 30 anos de
atraso, seja aplicado convenientemente, não para pagar juros a banqueiros e colocar isso no giro, na ciranda da dívida pública, mas para aplicá-lo em áreas sociais.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
a discussão.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra, para discutir.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a questão que estamos discutindo é
muito importante e percebo que não tem a devida
atenção, neste momento, da maioria dos Senadores.
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Esta é, para nós, uma grande oportunidade de
influenciarmos nas decisões do Governo e de melhorarmos as condições de crescimento do nosso País e
de investimento em todo o território nacional, especialmente nas regiões mais pobres do Brasil – Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.
O que estamos discutindo aqui?
Na década de 80, a Polônia adquiriu do Brasil
serviços e bens em valores superiores a US$6 bilhões. Era Ministro o Sr. Mario Henrique Simonsen,
que percebeu que não teria a Polônia condições de
fazer os pagamentos.
O Senador Lauro Campos tem absoluta razão:
uma lição deveríamos tirar desse fato e fazer o que fez
a Polônia. Em 1983, seu embaixador disse claramente ao Brasil: ”Devo, não nego; pago quando puder.“
Naquele momento, a Polônia não podia pagar a dívida e não a pagou.
E o que fez o Governo brasileiro? Renegociou
os títulos por papéis, espécie de notas promissórias,
e reduziu o valor do débito em exatamente 50%. O
Governo brasileiro perdeu, naquela época, 50% do
valor do empréstimo concedido em bens e serviços
aos poloneses. É a primeira lição que devemos aprender. Os poloneses não foram extorquidos com juros
altos, com juros fora do mercado. Passavam por uma
crise e disseram: não pagaremos.
Qual foi o resultado dessa atitude? O risco de investimento da Polônia, hoje, está infinitamente abaixo
do risco de investimento brasileiro. As entidades que
estabelecem o risco capital colocam a Polônia em
uma situação estável e admitem investimentos naquele país. Vivendo um momento de dificuldade, a
Polônia optou por não pagar, por reativar sua economia, por recuperar-se, por crescer, para, então, pagar.
Hoje, já se encontra quem compre esses títulos.
A Polônia vem, desde 1992, pagando ao Banco
Central as promissórias semestrais, que vão crescendo ano a ano. O pagamento terminará em 2009. A Polônia, como já disse, está numa qualificação de risco
infinitamente abaixo da qualificação de risco do Estado brasileiro.
E o Governo, por sua vez, vem pedir a permissão do Senado da República para negociar essa dívida por um valor entre US$2,4 a US$2,5 bilhões. Qual
é o objetivo do Governo brasileiro? Creio que seja um
só, o mesmo de todo o Governo Fernando Henrique
Cardoso desde a época em que assumiu a Presidência da República, aliás, o Ministério da Fazenda: pagar a dívida interna na tentativa de diminuí-la. O engraçado é que nunca conseguiu esse intento. Quando
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Sua Excelência assumiu o Governo, devíamos R$54
bilhões; hoje já ultrapassamos a casa dos R$640 bilhões e já vendemos quase todo o patrimônio nacional, mas não conseguimos diminuir essa dívida.
Agora, o Governo brasileiro tem a chance de receber US$2,4 bilhões, o que significa em reais aproximadamente R$7 bilhões. E o que vamos fazer com
esse dinheiro? Jogar no pagamento da dívida interna,
que hoje paga juros de 19% ao ano, além da correção
da desvalorização cambial. Hoje 30% dos títulos da
dívida mobiliária do Governo estão vinculados ao dólar. O cidadão que tem esses títulos – não importa
quanto o real seja desvalorizado em função do dólar –
vai receber toda essa correção com o valor do dólar
na cotação do dia e ainda com juros de 19% ao ano.
Se retirarmos a inflação, que fica em torno de 6% ao
ano, teremos um ganho real de 13% ao ano, o que
significa transferência de riqueza para os banqueiros
nacionais e internacionais.
s
Srª e Srs. Senadores, alerto para este fato. Não
é possível que V. Exªs continuem aceitando imposição
do Executivo nesta Casa, fazendo o que desejam o
Senhor Fernando Henrique Cardoso e o Sr. Pedro
Malan, simplesmente aceitando ordens, quando temos, neste momento, nas nossas mãos, o poder de
decidir que haja negociação para esses recursos. Podemos receber os 2 bilhões em vez dos 6 bilhões que
mandamos para os poloneses, mas deveríamos utilizá-los em investimento e crescimento econômico, e
não em simples pagamento dessa dívida astronômica, da qual o Governo tem o dever de reduzir os juros,
mas não o faz de forma nenhuma.
Foi apresentada uma emenda propondo que
10% desse recurso vão para o Exército Brasileiro
para o fortalecimento das nossas fronteiras. Ela foi
aceita pela Comissão e o próprio relator, Líder do Governo nesta Casa, acatou-a. Estamos votando o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos pela aprovação da emenda.
Se foi possível parte do recurso para o fortalecimento do Exército Brasileiro, para a proteção das
nossas fronteiras, por que os 90% não podem ser
usados em investimento para promover o crescimento econômico do País?
O Senador Paulo Hartung fez uma proposta na
Comissão de Assuntos Econômicos. Eu e o Senador
Antonio Carlos Valadares fizemos aqui uma proposta
para ser votada agora, uma emenda de plenário; a
Senadora Heloísa Helena e o Senador José Eduardo
Dutra também apresentaram emendas. A emenda do
Senador Paulo Hartung é no sentido de que o dinheiro seja usado em investimentos e que 40% desses re-
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cursos fossem utilizados nas regiões mais pobres
deste País: Nordeste, Centro-Oeste e Norte brasileiros. Essa emenda foi rejeitada na Comissão, mas
está aqui no plenário para ser votada.
Será que os Senadores desta Casa não percebem a oportunidade que têm? É muito engraçado os
Senadores virem ao plenário, à tribuna, e falarem da
fome no Brasil e da miséria, como assistimos hoje, no
Dia Mundial da Alimentação. Pretendo também falar
sobre isso após a Ordem do Dia. Todo mundo fala, critica, alerta, mas, na hora em que chega às nossas
mãos uma oportunidade clara de contribuir para diminuir a fome, para que o Brasil cresça mais, invista
mais em hidrelétricas, estradas, ferrovias, escolas;
enfim, investimentos de toda ordem podem ser feitos,
jogamos essa oportunidade fora porque temos que
obedecer à ordem do Senhor Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
Onde ficam os Senadores do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste? Somos 60 Senadores entre 81,
que representam as regiões mais pobres deste País:
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Por que não usamos
a confiança que o povo nos delegou? Por que não fazemos uma representação autêntica do nosso mandato? Por que não buscamos melhorar a vida do povo
das nossas regiões, propondo uma mudança nesta
indicação do Governo? Não aprovaremos este projeto, porque ele representa outro prejuízo: é um dinheiro que o Senhor Fernando Henrique Cardoso está antecipando, que poderia estar na mão do próximo Presidente da República do Brasil, que, com certeza, faria melhor uso desse recurso. O Senhor Fernando
Henrique Cardoso quer antecipar para jogar fora,
como jogou o dinheiro das estatais, do sistema telefônico e de tudo o que vendeu. Jogou fora mesmo, porque a dívida só aumentou, e o Brasil não cresceu!
as
Portanto, Sr e Srs. Senadores, esta é a oportunidade. Se eu não perceber que nesta Casa há a possibilidade de aprovação da emenda que destina 90%
para investimento – 10% já foi aprovado para o Exército e, diga-se de passagem, está escrito na emenda
que deverão ser utilizados... o Governo optará por
aplicar ou não em favor do Exército, e como este Governo é dominado pela ansiedade no sentido de só
pagar juros e de atender a banqueiros, duvido que ele
respeite essa emenda que está sendo apreciada e
destine 10% ao Exército Brasileiro. Duvido! Se não
virmos possibilidade de aprovar essa emenda que
traria recursos para investimentos em nosso País e
que daria 40% para as Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, Sr. Presidente, o Partido Socialista
Brasileiro, tende, pela sua Liderança, a votar contra
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este projeto, pois trata-se de uma antecipação de receita que poderia ser utilizada pelo próximo Presidente da República, que, com certeza, haveria de utilizá-la de forma muito mais eficiente, muito mais voltada aos interesses do Brasil do que o faz o atual Presidente.
Por isso, se não percebermos os interesses das
Lideranças de votar com essas emendas, o nosso
voto será contra a aprovação deste projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ademir
Andrade, o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
Durante o discurso do Sr. Ademir Andrade, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua a discussão do projeto e das emendas.
Com a palavra o Senador Arlindo Porto.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB - MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, essa é a típica operação que tem de
ser refletida na sua origem e procedência.
Foi um mal negócio feito pelo Governo brasileiro, denunciado, à época, como ”polonetas“, de triste
memória; uma negociação que visava a estimular a
exportação, frustrada em função das condições financeiras do País. Depois, na busca de salvar o que podiam, fizeram um entendimento para receber juros de
0,84%. Isso não remunera o capital brasileiro, não remunera a necessidade de uma composição cambial.
E o Brasil recebe, anualmente, por volta de R$80, 90
milhões.
A proposta apresentada está longe de ser ideal,
distante de ser aquilo que nós desejaríamos. Sem me
aprofundar ou entrar no mérito da sua aplicação, se
esse recurso de fato for recebido e amortizar a nossa
dívida interna, o Brasil deixará de pagar, de juros, o
equivalente a dois bilhões de reais por ano. Sr. Presidente, essa é a conta matemática. Nós estaremos deixando de pagar dois bilhões de reais para receber 84
milhões.
Neste momento, as demais nuanças da negociação, naturalmente, não estão em jogo. Não adianta
recapitularmos o que aconteceu. A operação foi realizada. A ficar como está, continuaremos recebendo
0,84% e pagando 20% da dívida interna.
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Vejo, neste sentido, que o Brasil deve, sim, tentar reduzir o seu endividamento, deve buscar alternativas para diminuir os seus compromissos financeiros,
porque, assim fazendo, poderemos aplicar o recurso
que estamos gastando com juros em obras sociais,
de investimento, para matar a fome da população,
melhorar a educação, a saúde.
Matematicamente, manifesto-me favorável a
que haja antecipação do recebimento.
O Sr. Ademir Andrade (PSB – PA) – Concede-me V. Exª um aparte, Senador Arlindo Porto?
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Com
prazer, ilustre Senador Ademir Andrade.
O Sr. Ademir Andrade (PSB – PA) – Senador, a
afirmação de V. Exª tem sido a do Presidente Fernando Henrique ao longo destes sete anos de Governo.
Entretanto, não houve nenhuma mudança. Para onde
foi o dinheiro de tudo o que se vendeu neste País? Foram mais de R$80 bilhões, e a dívida saltou de 54 bilhões para 640 bilhões. A fome do capital internacional é insaciável! Vamos jogar mais dinheiro fora e não
vamos diminuir essa dívida em hipótese alguma.
Estamos sacrificando o povo brasileiro. E, no meu entendimento, V. Exª não deveria continuar com esse argumento, que não surtiu nenhum resultado. A prova
está aí, uma prova material, contábil, incontestável,
inegável. Dizer que vai diminuir o montante para aplicá-lo no social!? Isso não aconteceu ao longo destes
sete anos e meio e não vai acontecer mais uma vez.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Entendo o argumento de V. Exª. Restringi-me a tecer um comentário da negociação que está sendo feita. Da
mesma forma, causa-me estranheza ver propostas
aqui apresentadas para buscar contratos e muitos
dos que usaram da palavra hoje serem contrários a
que haja endividamento, a que se busque mais financiamento externo para investimento. Então, começo a
não entender esse comportamento e imagino que
muitos também não o entendam. Num determinado
momento, são contra o financiamento, porque não
querem o aumento do endividamento; em outro momento, quando se pode diminuir o valor da dívida interna, também são contrários. Agora, analiso este
projeto que está sendo apresentado. Naturalmente,
seria importante para nós e para a sociedade brasileira saber a razão do crescimento dessa dívida. Talvez
o ilustre Senador Ademir Andrade possa, de maneira
lúcida e clara, apresentar-nos a matemática de seu
crescimento. Penso que este é um debate que devemos implementar nesta Casa. Não está em discussão
a dívida anterior ou esta dívida.
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O que estou defendendo é, simplesmente, que
a redução do endividamento deve ser um objetivo do
governo e um anseio do povo brasileiro. O que há
aqui é uma incoerência de, em um momento, não se
querer que se aumente o endividamento e, em outro,
quando se diminui o endividamento, colocar-se óbices. O ideal seria – e nós, congressistas, temos condições para isso – termos autonomia para colocar recursos para investimento.
O momento é de discussão do orçamento. Ele
nos permite que façamos mudanças, e não estamos
definindo essas prioridades. Cabe-nos apresentar
onde buscar recursos do custeio, de onde reduzir o
custeio, para aplicar em investimento.
Não estou aqui na condição de Líder do Governo. Individualmente, não faço parte da base de apoio
do Governo. Estou agindo de maneira coerente com
a minha consciência, pois defendo que precisamos
reduzir os encargos financeiros neste País. Não podemos continuar pagando tantos juros, não tendo recurso para investimento. O Brasil não pode ficar, mal
e parcamente, apenas fazendo custeio. Não haverá
outra alternativa senão reduzir as despesas, os encargos financeiros, para, quem sabe, se não no presente, mas no futuro, que espero não esteja muito
distante, podermos, aí sim, reduzir juros para fazer
investimento ou para melhor assistir à população carente deste País.
Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Artur da Távola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidens
te, Srª e Srs. Senadores, quero encaminhar favoravelmente à matéria, que está devidamente analisada, com brilho, aliás, por todas as posições deste Senado, e dar uma palavra para a compreensão do que
significa, neste instante nacional e internacional, a
possibilidade de entrada, no Tesouro, de recursos
com os quais enfrentar problemas agudos, sobretudo problemas emergenciais, surgidos dessa crise.
Estamos à beira de uma falência argentina,
com todas as dificuldades por que passa o mundo
num momento em que sofre uma sacudida de natureza brutal, porém com repercussões na economia
dos países. Não há nenhuma solidez nessa economia internacional. Os argumentos aqui expendidos,
todos com extremo talento, muitas vezes aludem à
fragilidade dessa ordem internacional, com base
não apenas no mercado, como na atividade financei-
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ra. Isso é real, isso é verdadeiro. É um fato da realidade, não é um desejo. É uma contingência da globalização, não uma opção de natureza política ou ideológica. O mundo está interligado. O capital financeiro
ficou internacional. Às vinte e duas horas, horário do
Brasil, já se pode saber o movimento das bolsas no
Oriente. Essa circunstância torna, ao mesmo tempo,
pujante e frágil a estrutura do mercado financeiro. O
Brasil precisa estar defeso contra isso. As medidas
estão sendo tomadas, mas temos problemas agudos. Há o risco Argentina, que, recentemente, pelas
informações internacionais, atingiu patamares nunca antes alcançados. O próprio risco Brasil aumentou. Por esses motivos, pondero com os Srs. Senadores.
O Sr. Ademir Andrade (PSB – PA) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Concedo o aparte, Senador Ademir Andrade.
O Sr. Ademir Andrade (PSB – PA) – Senador
Artur da Távola, tenho uma admiração muito grande
por V. Exª e o considero um dos Senadores mais brilhantes desta Casa. Imagino como deve ser difícil
ser Líder do Governo nesta hora. O que a Polônia fez
deveria servir de lição para o Brasil, que deveria, primeiramente, crescer para, depois, poder pagar. E
quero registrar que o Orçamento do ano que vem – V.
Exª deve saber disso – tem R$141 bilhões destinados a serviços e juros da dívida. São R$141 bilhões!
Sabe quanto tem para investimento? Apenas R$8 bilhões. São R$140 bilhões contra R$8 bilhões! Veja
que os poloneses foram muito mais capazes, muito
mais inteligentes, muito mais cônscios dos seus problemas e da maneira de resolvê-los em benefício do
seu próprio povo do que, infelizmente, está sendo o
Governo Fernando Henrique Cardoso. Além disso,
essa antecipação de dívida, volto a dizer, é um prejuízo, já que será um dinheiro tão mal usado.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Obrigado, Senador. V. Exª fez um aparte eminentemente oposicionista; brilhante, como tudo que sai de
V. Exª, porém focado na posição oposicionista. Estou
fazendo aqui, muito mais do que uma defesa do Governo, uma ponderação sobre o fato em si que estamos debatendo agora nesta Casa e votaremos em
seguida, jungindo esse fato a uma situação nacional
e internacional. Qualquer pessoa do Governo, até
mesmo V. Exª, se fosse Presidente da República – o
que aliás é uma boa sugestão para a Oposição –, estaria igualmente preocupado com essa questão. Qu-
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alquer Governo teme a vulnerabilidade diante de
uma crise internacional cujos desdobramentos são
absolutamente imprevisíveis, numa economia praticamente on line no mundo.
Neste instante, o abatimento da ordem de
US$3,4 bilhões e a entrada desses recursos no
Orçamento significam o fortalecimento de um setor
combalido por acertos e erros cometidos pelo País
ao longo do tempo.
Não me pareceu adequado na fala de V. Exª situar, no Governo Fernando Henrique, problema que
se acumula há anos e que vem sendo enfrentado. V.
Exª usou a expressão: ”crescer para depois poder
pagar“. É exatamente esta a tese do Governo Fernando Henrique: fazer o País crescer para depois
poder arcar com suas dívidas. E o País vem renegociando seus débitos, operando, de forma competente, o tamanho brutal da dívida encontrada.
Abordei esse assunto, fazendo um breve desvio do tema central em homenagem a V. Exª pela
gentileza do aparte. O tema central é o instante internacional, a importância dessa matéria para o Tesouro num fim de ano, com tudo o que pode significar de
solidez para a nossa economia.
O Governo vota favoravelmente e apela aos
Partidos da base e, pessoalmente, a cada um dos
Srs. Senadores, sobretudo àqueles que abriram a
questão, que pelo menos considerem os argumentos expostos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Dutra para
discutir.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Romero
Jucá, Relator desta matéria, proferiu parecer contrário às emendas, embasado no mais absoluto e cristalino fundamentalismo contábil. A argumentação é
que a aprovação das emendas teria o condão de, automaticamente, aumentar R$9 bilhões no déficit primário.
O raciocínio do Senador Romero Jucá peca na
origem. A afirmativa de que ”essa emenda aumentará R$9 bilhões ao déficit primário“ seria verdadeira
se houvesse um déficit primário, o que não há.
Então, na melhor das hipóteses, para que o Senador
Romero Jucá não fique completamente errado, o
correto seria dizer que haverá uma diminuição de
R$9 bilhões do superávit primário.
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Mas a questão não é apenas essa. Reporto-me
a alguns argumentos, brandidos na Comissão de
Assuntos Econômicos, contrários à emenda. Alguns
deles diziam que se trata de uma ilusão porque o fato
de estabelecer-se que os recursos devem ser destinados a investimento não significa garantia disso,
tendo em vista que o Executivo tem o poder de contingenciar o Orçamento e não de gerar investimento.
Ora, de acordo com esse argumento, o Congresso
Nacional deveria parar de discutir o Orçamento, já
que tudo pode ser contingenciado – geralmente
pode ser. Mas esse é um outro assunto, relacionado
à necessidade imperiosa de se estabelecer o Orçamento imperativo no Brasil, que não está no bojo da
discussão desta emenda.
Esse argumento da ilusão pode ser aplicado
também ao art. 5º, quando diz que a União está autorizada a investir no Ministério da Defesa. Qual é o sinal que esse art. 5º dá como expressão da vontade
do Senado Federal? É de que, pelo menos nesses
10%, não se aplica o fundamentalismo econômico
ou contábil do Senador Romero Jucá, porque esses
recursos poderão ser utilizados para o Ministério da
Defesa em programa de reaparelhamento. Por quê?
Porque o Senado Federal entende que o reaparelhamento do Ministério da Defesa é uma questão urgente. Ora, será que não há outras questões urgentes?
Será que a discussão é simplesmente contábil, de
que vamos abater R$3 bilhões na dívida pública e
economizar não sei quantos dígitos de pagamento
de juros, o que, matematicamente, como disse o Senador Arlindo Porto, é vantajoso? Mas estamos nos
esquecendo de que economia é mais do que a contabilidade, e que esses três bilhões poderiam ser
destinados para investimento, gerando crescimento,
aumentando a arrecadação e, conseqüentemente,
compensando essa continuidade dos juros que estariam sendo pagos.
Todavia, a questão não é de fundamentalismo
econômico e muito menos de fundamentalismo contábil. Os Estados Unidos estão dando um exemplo
neste momento. Esse País está em uma guerra; todavia, para possibilitar a ativação da economia em
alguns setores, abandona os princípios do velho e
bom liberalismo. Aquele Estado está agindo para incentivar a economia, viabilizar o crescimento ou,
pelo menos, evitar a quebra de alguns setores econômicos importantes.
As demandas sociais dos Estados Unidos são
infinitamente menores do que as nossas, mas eles
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fazem isso. O Brasil não faz; opta pelo fundamentalismo econômico, quando não estamos em guerra
com nenhuma outra Nação e nem com terroristas,
mas deveríamos, sim, estar em guerra contra a
fome.
É muito fácil para o Senado fazer uma sessão
de homenagem, de discursos, ao Dia Mundial da Alimentação. No entanto, quando há uma oportunidade
de, concretamente, possibilitar o investimento de
R$3 bilhões nas regiões menos desenvolvidas do
Brasil, o que contribuiria não só para aumentar o desenvolvimento, mas também para diminuir as profundas diferenças regionais que ainda existem, não encaramos a questão como fundamental.
Podemos até encarar a questão do reaparelhamento do Ministério da Defesa como fundamental,
embora ainda dando poder ao Executivo – e sabemos que é assim e que continuará sendo. Todavia,
não consideramos como fundamental a guerra que
temos que deflagrar contra as desigualdades. E, insisto, isso significaria uma redução do superávit primário e não um aumento do déficit primário. Mas
uma redução do superávit primário que não pode ser
apenas encarada matematicamente por ter efeitos
na economia, pois significa também desenvolvimento, crescimento e aumento de arrecadação.
Há diversas emendas com algumas pequenas
diferenças, mas com um ponto comum entre elas, de
que os recursos devam ser utilizados para investimentos em vez abaterem a dívida pública. Algumas
estabelecem sem destinação. Outras estabelecem
no mínimo 40% para as regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. Outras propõem que a totalidade vá
para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Estamos ainda analisando se pediremos destaque para algumas. Seria até interessante. Como
haverá um parecer contrário, se votar em bloco e o
Plenário aprovar, teria que, na redação final, encontrar uma solução, já que há diferenças entre elas. Seria até interessante que isso viesse a acontecer, embora saibamos que - aí sim vale a aritmética, a matemática - essa possibilidade é muito remota.
Acreditamos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que esta discussão não pode continuar sendo
encaminhada com esse princípio do fundamentalismo contábil. É uma discussão que está relacionada
ao modelo de política econômica que o Brasil pretende ter e, principalmente, a saber se US$3 bilhões podem ou não contribuir para diminuir desigualdades, e
ter um efeito indutor na economia brasileira, o que,
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com certeza, traria os resultados matematicamente
esperados, como disse agora o Senador Arlindo Porto, para que essa conta não seja apenas aritmética.
Vamos votar a favor de uma das emendas ou
de todas elas, dependendo de como o processo for
conduzido.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Antonio Carlos Valadares, para
discutir.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o projeto de resolução trata de um crédito de que o Brasil dispõe junto à
Polônia, no valor de US$3,4 bilhões. Mas, havendo
negociação de acordo com entendimentos feitos no
âmbito do Clube de Paris, esse crédito será reduzido
a 50%, à metade, US$1,7 bilhão.
Ora, Sr. Presidente, não dispor de recursos
que, perante a dívida astronômica que possuímos,
representam uma gota d’água, é mais um castigo
para o povo brasileiro. Se não, vejamos: qual a dívida
do Brasil em dólares? Duzentos e trinta e seis bilhões de dólares.
O Governo afirma que o dinheiro que vem de
fora, que é nosso e volta ao País, é para abater a dívida. Se fossem US$100 bilhões ou US$200 bilhões,
aí sim, estaríamos aqui nos empenhando, sem dúvida, para que o Brasil deixasse zerada a sua dívida e
partisse para o crescimento, o desenvolvimento,
para os investimentos necessários a socorrer o povo
brasileiro do desemprego, da fome e da miséria em
que vive em muitas regiões do País.
Tenha paciência, Sr. Presidente! O FMI não
permitir que esse recurso, tão ínfimo face ao grande
volume da nossa dívida, seja utilizado em investimento, e sim no pagamento da dívida, é uma interferência indevida, é mais uma subordinação do Governo às determinações de fora, é uma obediência à
cartilha do mercado internacional, dirigida pelo Fundo Monetário Internacional.
O Orçamento da União é uma verdadeira peça
de ficção. Antes já era, e se agravou neste Governo.
Foi dito aqui pelo Senador Ademir Andrade que, para
investimento, somente R$8 bilhões. Ora, se nós
acrescentássemos US$1,7 bilhão a esses R$8 bilhões, nós passaríamos a R$11 bilhões em investimentos, e aí estaríamos atendendo a áreas sensíve-
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is que praticamente foram abandonadas nesses últimos tempos, como, por exemplo, o setor habitacional.
Nós temos um déficit de mais de 6 milhões de
habitações. As estradas estão aí ao deus-dará,
abandonadas, cheias de buracos, o que representa,
na verdade, o descaso do Governo para com o setor
que o Brasil privilegiou, quando deveria ter privilegiado as estradas de ferro, como fizeram países desenvolvidos como os Estados Unidos e países da Europa.

1.300mw de energia adicional, que seriam adicionados ao perfil energético do Sul e Sudeste do País.
Precisamos apenas de US$1,3 bilhão, e o Brasil ainda está pensando se levará ou não aquela usina nuclear para frente, põe defeito nos ecologistas... Ora,
filho de Deus, já não há Angra I e Angra II? Elas, por
acaso, mataram alguém? Não mataram!
O que está acontecendo, Srªs e Srs. Senadores, é que o Governo não tem política. A sua única
preocupação, o seu único desejo, o seu único ”tesão“ é pagar a dívida externa.

O Governo abandonou as estradas, não tem dinheiro para fazer casas, vendeu praticamente todas
as nossas estatais. Só não vendeu a Petrobras por
causa do Senado. Fizemos uma emenda, que foi assinada até pelos Senadores da Bancada governista,
batemos o pé, e o Governo recuou. Mas ia vender a
Petrobras, só não a vendeu por causa do Senado.
Vendeu a Vale do Rio Doce, vendeu tudo. E não vendeu mais porque veio, por azar, o demonstrativo dos
equívocos do Governo, da imprevidência do Governo, que foi o racionamento. Aí, desmoralizou tudo. Se
não tivesse acontecido o racionamento, logo teríamos outras privatizações, a do sistema energético
do Brasil, como a Chesf.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra, para discutir, ao Senador Casildo Maldaner.

De sorte, Sr. Presidente, que isto aqui é café
pequeno. Para que o Governo quer abater uma dívida de R$236 bilhões com R$1,7 bilhão? Já vendeu
tudo e não deu! Só faltou vender o Palácio da Alvorada para pagar a dívida, e não deu! E agora o Governo vem com essa conversa de joão sem braço, insiste em dizer que vai receber um crédito do exterior
que lhe é devido e que é para pagar a dívida. Isso, Sr.
Presidente, é querer mangar do Senado, da opinião
pública, da sociedade brasileira, que está acompanhando essa política que vem prejudicando a autonomia do nosso País e desmoralizando a política
econômica do Governo.
Para terminar, Sr. Presidente, porque aqui todos já disseram o que queriam, expuseram os seus
pontos de vista, revelo o meu por meio de um fato
concreto: a Emenda nº 1, que propõe a utilização do
crédito que vier para o Brasil – seja de US$1,7 bilhão, seja de US$2 bilhões – em obras de investimento.
Há pouco, estive lendo uma reportagem sobre
Angra III. O Governo Federal investiu mais de
US$1,3 bilhão na compra de equipamentos, terrenos
e edificações, com o objetivo de reduzir as limitações
de nossa matriz energética. Teríamos perto de

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidenas
s
te, Sr e Sr . Senadores, Tancredo Neves, na iminência de assumir a Presidência da República, dizia que
o Brasil procuraria honrar seus compromissos externos, que não negaria o que deve. S. Exª afirmava, e
não me esqueço, que, em primeiro lugar, precisávamos ter o necessário para que o País pudesse progredir. Não podemos tirar dos brasileiros o indispensável e enviar para o exterior. A alimentação é indispensável para que os brasileiros possam viver, o essencial, o fundamental. Só depois poderemos atender a outras demandas, mesmo que seja paulatinamente. É o que o Brasil vem fazendo.
Ainda há pouco, o Líder do Governo dizia que o
Governo brasileiro tem conseguido reaglutinar, repactuar seus compromissos com o mundo financeiro
internacional, ou seja, que ele tem conseguido dar a
volta por cima.
O Senador Antonio Carlos Valadares afirmou
que os nossos compromissos estão em torno de
US$236 bilhões. Enquanto estamos aqui discutindo
uma antecipação, uma importância de US$1,7 bilhão, as famosas polonetas, que, de US$3,4 bilhões,
seriam reduzidas à metade aproximadamente. Estamos discutindo se vamos abater de uma dívida astronômica esse valor ou se vamos aplicá-lo em setores que, de acordo com o Orçamento, deles estão
necessitando para oxigenar suas atividades. O Governo pergunta onde o Congresso irá buscar os recursos para tentar alavancar um pouco alguns setores. Esse assunto é debatido a todo instante, e quando há possibilidade de buscarmos uma parte desses
recursos, ou seja, o US$1,7 bilhão para ajudar na ativação de alguns setores econômicos, vem o Governo preconizando o abatimento dessa ”pequena im-
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portância“ em relação a uma dívida extraordinária,
de tantos bilhões de dólares.
E se o Governo vem negociando, repactuando,
conseguindo prazos mais elásticos para a dívida, por
que não usar essa importância naquilo que é essencial, importante para reacendermos a economia brasileira?
Não vamos mandar para o exterior o dinheiro
que é essencial, importante, repito, para a reativação
de diversos setores da economia. Por isso, comungo
com a tese de que, neste momento, precisamos usar
esse dinheiro para, como disse antes, implementarmos o mínimo de reaquecimento da economia. Os
desdobramentos – quem sabe – serão melhores e
nos ajudarão a abater os compromissos. Eles existem e ninguém os nega. Poderemos avançar em setores importantes da economia nacional.
Sr. Presidente, nobres colegas, são as ponderações que não podia deixar de fazer neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
na qualidade de Relator, para encaminhar a votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em rápidas palavras, farei um resumo do
que foi dito aqui, no debate, e alguns esclarecimentos que considero extremamente importantes.
Primeiro, essa dívida foi feita na década de 70.
Não estamos votando aumento de dívida do País
nem crédito para a Polônia. Estamos votando uma
matéria que nos possibilita receber recursos da Polônia, os quais, no passado, foram considerados perdidos.
Segundo, rebato observações apresentadas
aqui de que, para se aprovar essa matéria, incluindo
no Orçamento e aumentando o déficit primário — foi
dito aqui, por inúmeras vezes —, o Governo não investiu no social e não fez o que deveria fazer.
Ora, Sr. Presidente, a cada ano, observamos
que o Governo ampliou o investimento social no
País, os números do Orçamento federal estão aí
para serem analisados. As ações têm crescido; agora, concordamos que é necessário fazer-se mais.
Porém, o Governo tem feito um esforço no sentido de
ampliar os investimentos sociais de um lado e, de
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outro, procura manter o equilíbrio fiscal, conter o déficit, refazer a questão economico-financeira do
País.
Uma outra questão tratada aqui: se foi feito o
acordo sobre a possibilidade de 10% para o Exército
brasileiro, por que não fazer para o resto? Simplesmente porque o Exército Brasileiro vem tratando
desse assunto há mais de cinco anos, e essa ressalva de 10% do encontro de contas foi feita quando do
acordo do Clube de Paris, em 1992. Portanto, estamos, nada mais, nada menos, do que dando prosseguimento ao acordo iniciado e firmado em 1992.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Concedo um aparte à Senadora Marina Silva.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Senador
Romero Jucá, indaguei ao Senador Artur da Távola,
ainda há pouco, como Lider do Governo, e também
ao Senador Geraldo Melo, mas infelizmente ainda
não obtive retorno, a respeito de uma matéria que
está hoje no jornal O Estado de S.Paulo. A referida
matéria dá conta de que o dinheiro do Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza, da ordem de
mais ou menos R$3 bilhões, teve um corte no que
concerne aos recursos do Bolsa-Escola da ordem de
R$1 bilhão, e que os recursos, que eram de R$1,486
bilhão, estão agora em R$486 milhões para os programas do Bolsa -Escola. V. Exª acaba de dizer que o
Governo o ampliou nominalmente. Porém, do ponto
de vista prático, se uma matéria dessas se confirma
– espero que isso não seja verdade – aqui fizemos
um esforço completamente inútil para que o Governo
pegue o dinheiro do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, que já era minguado, e, em vez de
utilizá-lo no Bolsa-Escola e no Programa de Renda
Mínima, ou em outros semelhantes, cumpra as metas do ajuste fiscal.
Senador Romero Jucá, sinto que há um esforço
da Liderança do Governo, mas o Governo não ajuda
quando vejo uma barbaridade como essa.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esclareço ao Plenário que estamos em fase de encaminhamento de votação e o prazo, portanto, é de cinco minutos, sem apartes.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Vou concluir, Sr. Presidente.
Apesar do carinho que tenho pela Senadora
Marina Silva, não posso concordar com o que S. Exª
disse, por dois motivos: é patente e palpável o au-
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mento dos investimentos sociais no País, como o
Bolsa-Escola e a Bolsa-Educação, que foram estendidas para todo o Brasil. Todos os municípios do meu
Estado de Roraima, que é o Estado mais distante da
Federação brasileira, estão recebendo o Bolsa-Escola.
No orçamento social deste ano, comparado
com o do ano passado, houve um acréscimo de
14%, que é um valor extremamente expressivo. Não
quero ser polêmico, mas apenas refutar as ponderações feitas aqui, como a de que a Bancada do Governo votará por ordem do Presidente, não. A Bancada do Governo votará essa matéria com responsabilidade social, política e econômica. Temos a responsabilidade de manter o equilíbrio fiscal. É por isso
que votamos contra as emendas que ferem a busca
desse equilíbrio.
Quero refutar aqui a análise de que a dívida antes era de 50 bilhões e agora é de 500 bilhões. Ora,
tenta-se sofismar essa questão da dívida sem dizer,
por exemplo, que a ampliação da dívida federal foi feita exatamente em função da renegociação da dívida
dos Estados e Municípios e que essa dívida de 500
bilhões não é dívida pública, porque nela está incluída a dívida das empresas privadas brasileiras. Misturou-se aqui muita coisa, buscou-se até, nas palavras
do Líder do PT, falar em ”fundamentalismo econômico“, quando, na verdade, ”fundamentalismo econômico“ é assumir uma postura talibã e detonar o Orçamento, quebrando o equilíbrio do superávit primário
que foi aprovado por lei no Congresso Nacional.
Portanto, quero demonstrar que a matéria é
técnica; o aumento do Orçamento com essas receitas financeiras acarreta quebra do superávit e ampliação do déficit. Encaminho contrariamente às emendas, aprovando o texto como veio da Comissão de
Assuntos Econômicos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra para encaminhar a votação, por cinco minutos, o Senador Geraldo Melo.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Primeiro, eu gostaria de fazer um apelo à Senadora Heloísa Helena para que S. Exª participe desse
momento de decisão, como nós participamos das
suas brilhantes intervenções até agora.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho a
impressão de que o Senado não deve passar para a
opinião pública a falsa idéia de que estamos aqui de-
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cidindo entre baixar a dívida, de um lado, e socorrer
populações desassistidas ou regiões atrasadas, de
outro. Na verdade, a decisão que vamos tomar não é
essa. Sou um Senador do Nordeste do Brasil e não
haveria nada que me fizesse tomar uma posição que
contrariasse os interesses da minha Região. De fato,
não é esse o nosso dilema, não é essa a nossa opção.
Aqui, tem se discutido muito o gerenciamento
do Orçamento Federal, o fato de que o Orçamento é
aprovado, e na execução orçamentária as decisões
finais do Congresso não são obedecidas. Eu mesmo
tenho dito como o Orçamento, a burocracia brasileira, não neste Governo, mas ao longo dos anos, fez
passar a impressão de que o Orçamento é uma lei
autorizativa, embora eu não saiba de onde ela tirou
isso. A caneta do Ministro do Planejamento vale mais
do que os números do Orçamento. Aprovamos recursos para o Orçamento, e a execução orçamentária
fica sujeita a um contingenciamento que virá depois
e que está inteiramente fora do nosso controle. Qual
a opção que se tem aqui? Baixar a dívida pública, utilizando recursos cuja qualidade foi modificada por
transformações inesperadas na economia mundial,
pois as polonetas, como eram conhecidas no passado, não valiam nada. Agora, valem. Estamos transformando recursos desse tipo. Há alguns anos, pensávamos que eles nem ao menos existiam, num instrumento de redução de uma dívida que tem sido objeto de manifestações reiteradas dos mesmos Senadores que aqui hoje estão pensando que esse dinheiro não deve ser utilizado para baixar a dívida. Ou
bem pensamos que a dívida pública deve ser reduzida – e, então, é prioritário reduzir a dívida pública –
ou bem entendemos que a dívida pública pode tomar
o tamanho que for necessário que não tem importância para o Brasil. Provavelmente, se tivermos sucesso no mercado, poderemos passar a dispor de
US$3,4 bilhões, com os quais não contávamos, e a
usar esse montante para redução da dívida pública
do País, embora se pense que seria preferível que
esses recursos fossem incorporados ao Orçamento,
ainda que com a declaração bem-intencionada de
que eles deveriam ser aplicados no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste, mas sem que ninguém
possa garantir que uma simples emenda irá, de fato,
compelir as autoridades que executam o Orçamento
a destinarem esses recursos para essas regiões.
Na realidade, qualquer gestor das finanças públicas no País poderá decidir sobre esses recursos
não em função do fato de eles terem sido gerados
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por polonetas ou não; é que a situação do caixa, num
um momento qualquer, determinará se os programas que idealmente gostaríamos que fossem feitos
serão feitos, ou não. Quantas vezes já se assistiu,
neste País, a um Governo atrás do outro formular
programas e definir recursos e verificar que, na execução, aqueles recursos não puderam ser totalmente destinados a esses programas?
Na verdade, estamos falsificando perante a
opinião pública uma realidade que conhecemos. Sabemos que, se o Governo puder utilizar os recursos
para pagamento da dívida e se sair daqui uma autorização expressa nesse sentido, esses recursos somente poderão ser utilizados para isso. Entretanto,
se esses recursos forem incorporados ao Orçamento, eles poderão ser utilizados para o fim que o Congresso Nacional simplesmente recomendou ou poderão ser utilizados apenas para arejar o caixa, num
momento de dificuldade na gestão financeira do
País.
Toda essa discussão procurou confrontar duas
hipóteses. A alternativa de que se estaria garantindo
com esses recursos a realização desse ou daquele
programa de fato não existe. Estamos fazendo de
conta que estamos garantindo recursos para isso,
mas todos sabemos que não é verdade. Sabemos
que, se determinarmos ao Governo que utilize esses
recursos para a redução da dívida, eles serão utilizados para tal. Portanto, sem participar da onda de criar uma falsa impressão na opinião pública, sem pretender impingir a hipótese inexistente de que estamos tirando recursos de algum programa, encaminho o voto com o Relator, com a aprovação do parecer do Relator Senador Romero Jucá, e a rejeição de
todas as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Dutra, para
encaminhar a votação, pela ordem de inscrição.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do oras
dor.) – Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, já utilizei a expressão ”fundamentalismo econômico“ nesta
Casa por diversas vezes, inclusive com o Ministro
Pedro Malan, e antes que a palavra ”fundamentalismo“ tivesse interpretação de forma diversa. Quando
utilizei essa palavra com o Ministro Pedro Malan, S.
Exª, que é um homem muito educado, não respondeu da forma como o fez agora o Senador Romero
Jucá. E a expressão ”para quem não quer encontrar
chifre em cabeça de cavalo“ é exatamente aquela
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que já foi popularizada, a de não encarar os fundamentos da economia, que são importantes, como
um fim em si mesmo. Essa, Senador Romero Jucá, é
a origem da expressão ”fundamentalismo econômico“. E volto a dizer: já me utilizei dela diversas vezes
nesta Casa.
Quanto à agressão de V. Exª quando nos acusa
de querer detonar o Orçamento, eu poderia dizer que
V. Exª, nesta Casa, já votou contra o aumento da arrecadação – depois mudou de idéia, é verdade –
quando apreciamos emenda de minha autoria ao
projeto do Senador Lúcio Alcântara, que visava combater a sonegação. Depois os recursos foram utilizados como argumento para viabilizar o aumento do
salário mínimo. Essa emenda possibilitava à Receita
Federal ter acesso às movimentações financeiras
daqueles correntistas que movimentavam milhões e
milhões de reais, mas que não pagavam Imposto de
Renda. Tal medida foi aprovada no Senado a partir
de um projeto deste Parlamentar, que agora está
sendo classificado como talibã pelo Senador Romero Jucá; projeto no qual S. Exª votou contra. Eu poderia dizer que S. Exª votou contra, na época, para defender os sonegadores, mas nunca o disse. Talvez S.
Exª tenha respondido de forma indevida por estar
preocupado com o noticiário da imprensa e não haver percebido que a expressão ”fundamentalismo
econômico“ não significa ofensa. Volto a dizer que o
eminente Senador não foi tão educado quanto o Ministro Pedro Malan, diante de quem utilizei a mesma
expressão antes desses episódios.
Voto contra o projeto e a favor da emenda.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao Senador
Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cada Parlamentar expõe sua hermenêutica neste plenário – refiro-me à manifestação do Líder do PSDB, Senador
Geraldo Melo, afirmando que estamos iludindo o
povo e que, quando autorizamos o Governo a pagar
o serviço da dívida, concretamente fazemos com
que ela diminua.
Em primeiro lugar, informo que quem faz a dívida não somos nós, mas a política monetária deste
Governo, que tem sido um desastre para a Nação
brasileira. Em toda a História deste País, ninguém
conseguiu fazer crescer a dívida pública como o atu-
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al – a contabilidade o demonstra. No Governo Fernando Henrique Cardoso, a dívida aumentou
1.200% num período em que a inflação chegou a
70% ou 80%. Portanto, quem faz a dívida é a incompetência e a incapacidade – para não usar outros
termos no que tange ao comprometimento político –
da equipe econômica.
Além disso, Sr. Presidente, o Governo já enviou
a esta Casa mensagem afirmando que usará o crédito obtido da Polônia para pagamento dos serviços da
dívida, para o qual ele destinou todos os recursos
oriundos do que foi vendido: as telefônicas, a Vale do
Rio Doce, as siderúrgicas etc. E a dívida aumentou
1200%!
Senador Geraldo Melo, nós, no Congresso Nacional, independentemente de o Governo Fernando
Henrique Cardoso poder utilizar ou não esses recursos, poderíamos pelo menos fazer a nossa parte
cumprindo no Senado Federal a representação que
temos do povo de nossas regiões. Era o que deveríamos fazer, mas ao menos a maioria não está agindo
desse modo; está seguindo a determinação do Presidente da República.
Da mesma forma que se estabeleceram 10%
para aumentar o armamento do Exército Brasileiro
para proteger as nossas fronteiras – e o Governo utilizará esse montante ou não –, poderíamos ter aplicado 90% da dívida em investimento para o Brasil,
sendo 40% para as nossas regiões, que são as mais
pobres.
Poderíamos estar investindo em hidrelétricas,
estradas, ferrovias e hidrovias e fazendo crescer o
nosso Pais. Mas só nos preocupamos em pagar a dívida e manter este juro absurdo de 19%! Portanto,
não é uma questão de esta Casa iludir a opinião pública ou cumprir as determinações, as exigências, do
Presidente da República e de sua incompetente
equipe econômica, mas sim de cumprir a sua tarefa
de representar o povo brasileiro, de fazer aquilo que
o Brasil precisa que seja feito em seu benefício. A
equipe econômica do Presidente Fernando Henrique Cardoso é incompetente, porque ninguém endividou tanto o País quanto eles. Quando Sua Excelência assumiu o Governo – darei mais dados a V.
Exªs –, a dívida representava 29% do PIB. S. Exªs
afirmaram aqui que ela jamais ultrapassaria 45% do
PIB, mas hoje ela abrange 54% do PIB. O pagamento desses juros absurdos continua a fazer crescer a
dívida, e não sabemos aonde vamos chegar – talvez
ao mesmo ponto a que chegou a Argentina.
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Portanto, era preciso que o Congresso Nacional fizesse a sua parte, mas lamentavelmente esta
Casa, ao que sinto, não cumprirá o seu papel.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Para encaminhar a votação, com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
- SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores a minha palavra não será de discordância; será de apoio
aos discursos proferidos pela Oposição, todos eles
com procedência, notadamente quando se fala de
Orçamento. Hoje mesmo, fui convidado para uma
audiência com o Ministro Aluísio Nunes Ferreira na
Presidência da República. A Bancada de Sergipe reuniu-se com S. Exª – no momento eu não pude ir porque estava falando sobre alimentação – para tratar
da liberação das emendas ao Orçamento de 2001,
porque estamos simplesmente zerados.
É como se assinássemos e apresentássemos
ao Congresso Nacional uma emenda ”de mentirinha“, para dizer em nossos Estados que todos os
problemas – adutoras, irrigação, habitação – seriam
resolvidos porque assinamos a emenda.
Foi preciso que a Bancada falasse com o Ministro Aluísio, o qual disse que ainda não era o momento para a liberação, mas que isso iria acontecer. Logicamente, ele não soube informar qual seria o percentual, se 20% ou 30%.
Eu pergunto: que planejamento pode ter uma
Bancada que deseja ajudar o seu Estado, quando
para a liberação das emendas – já estamos no final
do mês de outubro – precisamos marcar uma audiência com o Ministro Aluísio Nunes Ferreira, que,
de fato, é quem determina a liberação em nome do
Presidente da República? Que planejamento pode
dar certo no Estado, quando as nossas emendas
praticamente não valem nada, nem as coletivas e
nem as individuais?
Estamos fazendo de conta, Senador Geraldo
Melo, que teremos para os nossos Estados dotações
orçamentárias para investimentos, mas quando chegarmos ao final do ano nem 30% das emendas serão
liberadas. Eu provo que, em Sergipe, nem 12% das
emendas do ano passado foram liberadas.
Estou inteiramente de acordo.
O Sr. Geraldo Melo (Bloco/PSDB – RN) – V.
Ex.ª quer fazer conta com o dinheiro das polonetas
também?
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Lamentavelmente, não posso conceder o
aparte. Se pudesse, seria um grande prazer, Senador Geraldo Melo. V. Ex.ª é um grande nordestino,
defensor da nossa região e também um grande defensor do Governo, cumprindo seu papel nesta
Casa.
Como Senador do Nordeste, aproveito a ocasião para manifestar mais uma vez não o meu regozijo, mas o meu protesto diante da medida discriminatória do Governo, que é um verdadeiro desrespeito ao Congresso Nacional.
Recordo-me de que um Município do Estado
de Sergipe tinha uma verba para ser liberada de uma
emenda individual do Senador Antonio Carlos Valadares. À época, ainda era vivo o Deputado Luiz Eduardo Magalhães. Naquela ocasião, eu, Senador da
República, me encontrei com o Presidente da Câmara dos Deputados e disse-lhe da necessidade da liberação daquela verba e que eu iria protestar lá no
Senado. Gritei e a verba foi liberada. Faço justiça ao
Deputado Luís Eduardo Magalhães e afirmo, aqui,
que ele telefonou e protestou na minha presença, dizendo que isso não poderia acontecer num governo
democrático.
É assim que se está fazendo no Brasil de hoje.
O Senador Carlos Bezerra, que foi o grande Relator
do Orçamento, sabe que estou falando a verdade. Fizemos um enorme esforço, varamos madrugadas,
trabalhando, pensando no melhor para os nossos
Estados. De repente, aquilo vira papel e não vale
nada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra, para encaminhar a votação, a Senadora Heloísa Helena pelo prazo regimental de cinco minutos.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sem dúvida, jamais cometeria a injustiça que o Senador Romero Jucá fez conosco, atribuindo-nos a condição
de talibã. Tenha certeza de que eu jamais faria essa
injustiça com o Governo, até porque, no caso específico daquele tipo de fundamentalismo, alguém morre
por uma causa, o que não acontece com o Governo
Federal, porque não pilota um boeing que mata.
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Talvez – para ser compatível com o argumento
de V. Exª – a política do Governo Federal esteja mais
para míssil e pão. É o falso pão da Bolsa-Escola, ao
tempo em que se estabelece o míssil dos juros altos,
da construção do superávit primário à custa da fome,
da miséria, do desemprego e do sofrimento da grande maioria da população brasileira, da destruição de
parques produtivos inteiros, da destruição de milhares de postos de trabalho no nosso País.
Então, é até melhor que superemos a discussão do fundamentalismo, pois se transforma em uma
agressão completamente sem procedência de um
lado ou do outro. Mas, se somos acusados, dizemos
que a política de V. Exªs é também a do míssil e do
pão.
Solicito mais uma vez, Sr. Presidente, a reflexão da Casa para garantir o apoiamento à Emenda
nº 7, que considero absolutamente clara. É a possibilidade da inversão de prioridades. Qualquer pessoa
que tenha analisado o Orçamento, os membros da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, a Casa, de forma geral, sabem disso.
Tanto que na análise da execução orçamentária basta ver a miséria, o percentual absolutamente ridículo
executado na área de investimentos, na área que favorece o setor produtivo e, portanto, a dinamização
da economia local, a geração de emprego e de renda, e na área de políticas sociais também.
Assim, já que esse recurso está entrando –
nem vou dizer que há um seqüestro antecipado dos
recursos do governo Lula, porque entendo que se
pode negociar a dívida –, existe uma alteração clara
no fluxo original dos recursos a serem repassados,
existe uma antecipação. E que essa antecipação
possa favorecer a área de investimentos das regiões
mais pobres do País.
É por essa razão, Sr. Presidente, que continuamos apelando para que a Emenda nº 7, destacada
na fase posterior a esta votação, seja acatada, pois é
de fundamental importância para possibilitar novos
investimentos nas regiões mais pobres do País.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, por ter sido citado, eu gostaria de fazer um comentário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador, estamos em processo de votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB - RR.
Para uma explicação pessoal.) – Sr. Presidente, eu
fui citado pelo Senador José Eduardo Dutra e pela
Senadora Heloísa Helena, que disseram que chamei
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a Oposição de talibã. Na verdade, a Oposição gosta
de falar o que bem pensa a respeito do Governo e
sobre diversos assuntos. E os ataques são permanentes. Eu não chamei a Oposição de talibã. Mencionei que a postura de querer detonar o Orçamento era
uma postura talibã. A Oposição se ofendeu. A Oposição ofende muito, mas se ofende com pouco. Quero
registrar que não ataquei pessoalmente ninguém,
apenas refutei a abordagem de fundamentalismo
econômico na postura do Governo nessa questão.
Nós estamos agindo não com fundamentalismo econômico, mas com muita responsabilidade fiscal, para
entregar o País com mais equilíbrio. O próximo Presidente da República administrará um País melhor
do que aquele que o Presidente Fernando Henrique
recebeu, em 1995.
Eu gostaria de refutar, mas também dizer do
carinho que tenho pela Oposição. Não estou discutindo com a Oposição, mas defendendo um prin cípio. Na campanha do próximo ano, a Oposição poderá defender se quer ou não aumentar o déficit primário. Essa questão toda será objeto do próximo
ano.

A questão relativa às polonetas é pacífica. Trata-se de um crédito que, embora estejamos recebendo regularmente, vamos receber de maneira mais inteligente, até porque praticamente não existem juros
incidentes. Acredito que – como disse o nosso querido Senador Arlindo Porto – matematicamente é um
recebimento inteligente que compensa. Oxalá estivéssemos recebendo outros créditos de outros países dessa mesma maneira.
Com relação a algumas emendas apresentadas, entendo que, se vamos utilizar os 90% desse
crédito para a amortização da dívida interna brasileira, evidentemente que vai sobrar mais dinheiro para
investimento.
Portanto, Sr. Presidente, o PTB – Partido Trabalhista Brasileiro encaminha favoravelmente à proposta do Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o projeto e as emendas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Antero Paes
de Barros.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Se nador Romero Jucá, V. Exª já deu a explicação necessária.

REQUERIMENTO Nº 601, DE 2001

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador
Carlos Patrocínio, para encaminhar a votação, pelo
prazo regimental de cinco minutos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB - TO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria que estivéssemos aqui discutindo de maneira tão acirrada,
acaloradamente, questão relativas à renegociação
da dívida brasileira, mas nós estamos aqui até agora
discutindo o recebimento de crédito do Brasil. Digo
isso, Sr. Presidente, porque acredito que está na
hora, ou passando da hora, de o Senado começar a
discutir assuntos relativos às dívidas interna e externa do nosso País, tentar renegociar, como a Polônia
renegociou em 92 no Clube de Paris, as suas polonetas, que até há pouco tempo não tinham nenhum
lastro, nenhum valor econômico, eram totalmente
desacreditadas.
Entendo, Sr. Presidente, que a dívida brasileira
está ferindo de morte a pobreza, os mais necessitados do nosso País. Eu gostaria de participar de uma
sessão de discussão de renegociação do alongamento do perfil da dívida brasileira.

É lido o seguinte:

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda nº 7, oferecida ao PRS nº 48/2001.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. – Senadora Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) — Em votação o requerimento.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria destacada será votada opor tunamente.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Passa-se à votação, em globo, das emendas
com pareceres contrários, ressalvada a Emenda nº 7.
As Srªs. e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitadas.
São as seguintes as emendas rejeitadas:
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EMENDA Nº 1 (PLENÁRIO)
Art. 1º Dê-se a seguinte redação ao Art. 5º do
Projeto de Resolução nº 48, de 2001.
“Art. 5º Os recursos decorrentes das
operações de que trata esta Resolução serão obrigatoriamente aplicados em investimentos constantes de lei orçamentária anual da União.”
EMENDA Nº 2 – (PLENÁRIO)
Art. 1º Dê-se a seguinte redação ao art. 5º do
Projeto de Resolução nº 48/2001:
“Art. 5º O percentual de 90% dos recursos decorrentes das operações de que
trata esta Resolução serão obrigatoriamente
aplicados em investimentos constantes de
Lei Orçamentária Anual da União.
§ 1º Pelos menos 40% (quarenta por
cento) dos recursos de que trata o caput
deste artigo serão aplicados e distribuídos
de forma equânime entre as regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.
§ 2º Os 10% (dez por cento) dos recursos livres da obrigatoriedade de aplicação
em investimentos e resultantes da operação
de que trata esta resolução, será autorizado
a destinação pela União ao Ministério da
Defesa, em benefício de qualquer um ou de
todos os Comandos Militares, em seus programas de reaparelhamento".
EMENDA Nº 5 – (PLENÁRIO)
O art. 5º do Projeto de Resolução nº 48 de 2001,
passa a ter a seguinte redação:
“Art 5º Os recursos decorrentes das
operações de que trata esta resolução serão, obrigatoriamente, aplicados em investimentos constantes de lei orçamentária anual da União.”
Parágrafo único. 40% (quarenta por
cento) dos recursos de que trata este artigo
deverão ser aplicados nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.”
EMENDA Nº 6 – (PLENÁRIO)
Art. 1º Dê-se a seguinte redação ao art. 6º do
Projeto de Resolução nº 48/2001:
“Art. 6º O percentual de 90% dos recursos decorrentes das operações de que
trata esta Resolução serão obrigatoriamente
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aplicados em investimentos constantes de
lei orçamentária anual da União.
Parágrafo Único. O total de 40% (quarenta por cento) dos recursos de que trata o
caput deste artigo serão aplicados e distribuídos de forma equânime entre as regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.”
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação a Emenda nº 7, destacada, de parecer contrário.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra à nobre Senadora.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apesar da solicitação dos que votarão contra para que eu não defenda
essa emenda, apelo aos Senadores da Casa, no sentido de que, neste momento, disponibilizemos um recurso de fundamental importância para as regiões
mais pobres do País. Todos nós acompanhamos a
discussão e a execução orçamentária, o discurso da
estabilidade econômica à luz do superávit primário.
Sabemos que o superávit, que era de R$26 bilhões, já
passou para R$36 bilhões, ou seja, estamos sendo
melhores do que o FMI gostaria que fôssemos. Aumentamos o superávit para possibilitar a dita estabilidade econômica. Não é justo que, diante da possibilidade de entrada de um recurso, não possamos disponibilizá-lo para investimentos nas três regiões mais
pobres do País. Então, apelo para que possamos
aprovar a emenda destacada.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação a Emenda nº 7 destacada.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB –
RJ) – Sr. Presidente, o Governo encaminha contra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A
emenda foi rejeitada.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço verificação de quorum,
com o apoiamento dos Senadores Ademir Andrade,
Antonio Carlos Valadares, Eduardo Suplicy, Emilia
Fernandes, Lauro Campos, Tião Viana e outros.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Solicito
aos Srs. Senadores que se encontram em seus ga-
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binetes que compareçam ao plenário, pois teremos
votação nominal.
Se houver alguma comissão funcionando, seus
trabalhos deverão ser suspensos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quem vota contrário à emenda vota ”não“? O que está
em votação não é o parecer, mas sim a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Romero Jucá, esclarecendo: quem vota ”sim“ aprova
a emenda; quem vota ”não“ rejeita a emenda.
Os Srs. Senadores já podem exercitar o seu direito de voto.
Mais uma vez repito: suspendo a reunião de
qualquer comissão que esteja funcionando neste momento. Não tenho certeza, mas parece-me que está
funcionando a Comissão de Relações Exteriores.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT - AM)
– Sr. Presidente, posso assegurar-lhe que a Comissão de Relações Exteriores não está funcionando, já
que, como Presidente, estou aqui no plenário.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha
o voto ”não“, contrariamente à emenda.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Presidente, o PFL recomenda o voto ”não“.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Presidente, meu voto pessoal é favorável à
emenda, no entanto o PMDB abre a questão à Bancada.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto ”não“.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, o PSB, pelo Brasil, a favor de investimentos, vota ”sim“ com toda a sua Bancada. Somos
favoráveis a essa emenda.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT SE) – Sr. Presidente, o Bloco vota ”sim“, a favor da
emenda.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Presidente, o PTB encaminha o voto ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os Srs.
Senadores já podem votar.
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(Procede-se à votação nominal.)
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra o Senador Juvêncio da Fonseca pela ordem.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
em razão do adiantado da hora, aproveito este instante, enquanto aguardamos o final da votação, para dar
um aviso que considero importante. A reunião do
Conselho de Ética, marcada para hoje, às 17 horas,
que ainda não se realizou em razão do não encerramento da Ordem do Dia, fica adiada para, quinta-feira, às 9 horas.
Faço um esclarecimento: a Senadora Heloísa
Helena, Relatora do processo, pediu, insistentemente, que realizássemos a reunião ainda hoje, mas temo
que saiamos daqui tarde e há outras Comissões para
se reunirem ainda hoje.
Portanto, fica o aviso a todos os integrantes do
Conselho de Ética que a reunião foi adiada para quinta-feira, às 9 horas, um bom horário por não haver nenhuma Comissão reunida e, dessa forma, poderemos
pôr termo ao processo em que a Relatora Heloísa Helena fez um brilhante trabalho. Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra pela ordem o Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
mesma esteira da comunicação, aproveito, com o
consentimento da Mesa, para convidar os membros
integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania para a reunião de amanhã, às 9 horas e
30 minutos, em que comparecerão o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça e mais quatro
ou cinco Ministros, no sentido de entregarem a sua
colaboração para a reforma do Judiciário. Era a solicitação que eu faria, para que os colegas estivessem
ali meia hora antes de começar a nossa reunião.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Indago
se todos os Srs. Senadores já votaram. (Pausa.)
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr.
Presidente, gostaria de registrar o meu voto ”não“.
Estou votando com o Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está
encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Votaram
SIM 34 Srs. Senadores; e NÃO 28.
Houve 01 abstenção.
Total: 63.
A emenda destacada foi aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA Nº 7 (PLENÁRIO)
Art. 1º Dê-se a seguinte redação ao art. 6º do Projeto de Resolução nº 48/2001:
“Art. 6º O percentual de 90% dos recursos decorrentes das operações de que trata
esta resolução serão obrigatoriamente aplicados em investimentos constantes de Lei Orçamentária Anual da União e distribuídos de forma equânime entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.”
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final da matéria que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Antero Paes de Barros.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.155, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nº 48, de 2001
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 48, de 2001, que autoriza
a República Federativa do Brasil a realizar operações
que permitam o recebimento antecipado de crédito
externo junto à República da Polônia, no montante
atual de US$3,400,000,000.00 (três bilhões e quatrocentos milhões de dólares norte-americanos), na forma dos contratos assinados com o Bank Handlowy w
Warszawie S.A., a partir de diretrizes estabelecidas
na Ata de Entendimentos, no âmbito do chamado Clube de Paris e dá outras providências, consolidando a
Emenda nº 7-Plen, aprovada pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de outubro
de 2001. – Ramez Tebet – Mozarildo Cavalcanti –
Marluce Pinto – Antônio Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER Nº 1.155, DE 2001
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, , Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO Nº
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, DE 2001

Autoriza a República Federativa do
Brasil a realizar operações que permitam
o recebimento antecipado de crédito externo junto à República da Polônia, no
montante atual de US$3,400,000, 000.00
(três bilhões e quatrocentos milhões de
dólares norte-americanos), na forma dos
contratos assinados com o Bank Handlowy w Warszawie S.A., a partir de diretrizes estabelecidas na Ata de Entendimentos, no âmbito do chamado Clube de Paris e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União autorizada a realizar operações que permitam o recebimento antecipado de crédito externo junto à República da Polônia, no montante atual de US$3,400,000,000.00 (três bilhões e quatrocentos milhões de dólares norte-americanos), consubstanciado nos contratos celebrados entre o Banco
Central do Brasil e o Bank Handlowy w Warszawie
S.A., a partir de diretrizes estabelecidas na Ata de
Entendimentos, no âmbito do chamado Clube de Paris e do Acordo Bilateral aprovado pela Resolução nº
40, de 1992, do Senado Federal.
§ 1º As operações a que se refere o caput deste
artigo poderão ser realizadas mediante as opções de
securitização, de venda, de recompra pelo devedor
ou pela República da Polônia, ou, ainda, de uma combinação entre as operações mencionadas.
§ 2º A escolha entre as opções a que se refere o
§ 1º deverá considerar, no mínimo, as seguintes condições:
I – obtenção do maior volume de recursos antecipados do valor nominal do crédito, em termos de valor presente líquido, sem prejuízo da minimização do
risco de execução; e
II – taxa de desconto efetiva do valor do crédito
vantajosa para o País, especialmente em relação ao
custo de captação de recursos externos pela União.
Art. 2º É a União autorizada a contratar instituições financeiras para a execução das operações de
que trata esta resolução.
Parágrafo único. As instituições financeiras que
vierem a ser contratadas serão remuneradas tomando-se por base os níveis praticados no mercado internacional.
Art. 3º O Banco Central do Brasil, na qualidade
de agente do Tesouro Nacional, será o responsável
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pela execução das operações de que trata esta Resolução.
Art. 4º O Banco Central do Brasil deverá prestar
contas ao Senado Federal mediante o envio de relatório circunstanciado sobre as operações realizadas.
Parágrafo único. O relatório de prestação de
contas deverá ser enviado em até 20 (vinte) dias úteis
contados a partir da data da liquidação da operação,
de forma abrangente e analítica, e contemplar, necessariamente, as seguintes informações:
I – descrição das características da operação,
da sua execução, e das condições de mercado vigentes;
II – análise financeira da operação, detalhando
os benefícios obtidos, a taxa de desconto efetiva aplicada na antecipação do crédito e o cálculo do valor
recebido; e
III – cópia da documentação relativa a cada operação realizada.
Art. 5º Obedecidos os termos da Resolução nº
40, de 1992, do Senado Federal, e observadas as disposições constitucionais e legais vigentes, é a União
autorizada a adquirir toda a titularidade dos créditos e
a destinar o valor de 10% (dez por cento) do principal
referido na mencionada Resolução, ao Ministério da
Defesa, em benefício de qualquer um ou de todos os
Comandos Militares, em seus programas de reaparelhamento.
Art. 6º O percentual de 90% (noventa por cento)
dos recursos decorrentes das operações de que trata
esta resolução será obrigatoriamente aplicado em investimentos constantes de Lei Orçamentária Anual
da União e distribuído de forma equânime entre as
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Art. 7º O prazo para o exercício desta resolução
é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, a contar de
sua publicação.
Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Estando
a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
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O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, solicito a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª. V. Exª falará sobre a
matéria?
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é necessária e fundamental a presença dos Srs. Senadores membros da Comissão de Orçamento à sua reunião, pois haverá votação nominal do parecer preliminar. É importante que todos compareçam à reunião.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 49, DE 2001
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 586, de 2001 – Arts. 336,
II e 338, IV, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n.º 49, de 2001 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer n.º 1.099,
de 2001, Relator: Senador Geraldo Melo),
que autoriza o Departamento de Viação e
Obras Públicas – DVOP (MT), autarquia pertencente ao Governo do Estado do Mato
Grosso, a assinar aditivo contratual com o
Banco do Brasil S/A, no valor de quatro milhões, trezentos e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e onze centavos, a preços
de 14 de janeiro de 2000, com base na Lei
n.º 10.177, de 2001.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –Tem a palavra para discutir o ilustre Senador Osmar Dias, por
cinco minutos.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, estamos votando aqui o acordo
para acerto da dívida do Mato Grosso junto ao Banco
do Brasil, relativo ao repasse de recursos do Fundo
Constitucional do Centro-Oeste - FCO.
A dívida original, Sr. Presidente, era de vinte e
sete milhões sessenta e oito mil reais, em 31.5.01.
Estamos votando para que o Mato Grosso pague
quatro milhões trezentos e sete mil reais.

98

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quero manifestar as razões pelas quais votarei
contra. Nenhum outro tomador dos recursos do FCO
tem os descontos de que o Mato Grosso está usufruindo; nenhuma outra região do País que tenha tomado empréstimo junto ao Banco do Brasil obteve um
desconto de 80% sobre o valor original.
Estamos aqui autorizando que essa operação
seja paga pelo Estado do Mato Grosso com desconto
de 80% sobre a dívida, que é de 27 milhões.
Sr. Presidente, por entender que os demais tomadores dos recursos do FCO serão injustiçados e
por entender que todos os outros devedores do Banco do Brasil que não têm o mesmo benefício também
serão injustiçados, eu votarei contra esta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Sr. Presidente, peço para fazer uso da palavra pela ordem. Como Relator da matéria, gostaria de prestar
um esclarecimento à Casa antes que V. Exª termine o
processo de votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Geraldo Melo, na qualidade de
Relator.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Senador Osmar Dias sabe muito bem do respeito que lhe devoto, além da grande estima pessoal
que por ele tenho. Mas há uma posição equivocada
em relação a esse caso.
Da forma como foi apresentada ao Plenário a redução da dívida, parece que Mato Grosso é um Estado privilegiado e que teve um prestígio extraordinário
para conseguir uma redução no valor da sua dívida
que outros mutuários de banco não conseguem.
Senador Osmar Dias, Srªs e Srs. Senadores, na
verdade, quanto à redução que aqui está, como eu
bem digo, independente de quem seja o beneficiário,
sobre a mesa há um documento no processado que
acompanha o expediente e que esclarece muito bem
o que se passou.
Primeiro, esta não é uma operação original do
atual Governo, mas uma operação que o Governador
do Mato Grosso encontrou em situação irregular e
cujo valor nominal final foi acrescido de todas aquelas
gorduras que têm inviabilizado o sistema produtivo e
ajudado a viabilizar apenas o sistema financeiro. O
que houve aqui foi o seguinte: a dívida de Mato Gros-
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so não podia ter sido incluída na renegociação das dívidas dos Estados, porque, na época, era uma dívida
original de uma autarquia, de responsabilidade de
uma autarquia, portanto, não poderia ter sido incluída
na negociação geral da dívida. Ficou no passivo do
Estado de Mato Grosso essa pendência.
Agora que se viabilizou essa negociação, o que
se fez foi escoimar todas aquelas montas, todas
aquelas correções e incidências excessivas que, uma
vez eliminadas, terminaram por reduzir em 80% o saldo devedor.
Sei que muito provavelmente passa pela cabeça
de V. Exª – e desejo lhe dizer que também passa pela
minha – que deveríamos chegar a um momento em
que esse tipo de revisão dos saldos devedores fosse
possível em relação a todos. Poderíamos considerar
errado que não se tenha feita a revisão em relação
aos outros, mas não podemos considerar errado que
seja feito em relação a um aquilo que se quer que seja
feito em relação a todos.
O Sr. Osmar Dias (Bloco/PDT – PR) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Geraldo Melo?
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Com todo prazer.
O Sr. Osmar Dias (Bloco/PDT – PR) – Senador
Geraldo Melo, é exatamente isso que eu gostaria de
afirmar. Eu votaria a favor, se o benefício fosse estendido a todos os mutuários dos Fundos Constitucionais e também do crédito rural, e do Finame, porque, assim, poderíamos retirar as gorduras desses financiamentos, como V. Exª argumenta, para beneficiar todos os mutuários. Mas por que somente para um mutuário? Isso não entendo.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
V. Exª já me encoraja, com o seu posicionamento, porque, como nos ensinam os chineses, a marcha de mil
milhas começa com o primeiro passo. Na realidade,
se V. Exª é favor desse tratamento para todos os mutuários, não adianta ser a favor porque, votando contra ou a favor neste caso, não conseguiremos estender a todos os mutuários. Seria necessário um outro
procedimento, uma outra proposição e, na hora dessa
proposição sim, V. Exª poderia estendê-la a todos os
mutuários. Já que V. Exª é favorável a esse tratamento
para todos, faço-lhe um apelo para que seja favorável
a este como começo de conversa – e, depois, veremos se poderemos, um dia, chegar com uma proposição igual em relação a todos. Enquanto não podemos, há um fato concreto, penso que V. Exª reconhece que não tem sentido manter como verdadeiro um
valor que, na hora de saber quais são as gorduras,
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permite uma redução de 80%. Isso é um benefício
para o setor público brasileiro, para o Estado de Mato
Grosso e, em última instância, uma contribuição concreta para a redução da dívida pública daquele Estado e do País.
Portanto, encaminho o voto favorável, apresentei parecer favorável como relator da matéria e encorajo-me a apelar ao Senador Osmar Dias para que
ajude a aprovar essa matéria, sinalizando que esse
caminho deveria ser aquele procurado sempre.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT - PR) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT - PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, consulto a Mesa no sentido de saber se ainda é possível
apresentar emendas a esse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Já encerrei a discussão e estamos em encaminhamento de
votação, Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT - PR) – É uma
pena, porque eu iria apresentar uma emenda para
que todos os Estados brasileiros pudessem ter um
desconto de 80% em suas dívidas.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Ademir Andrade, para encaminhar a votação, pelo prazo de cinco minutos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
s
Presidente, Srª e Srs. Senadores, hoje, realmente estamos votando matérias interessantes. Essa é outra
que deve servir de lição a todos os Senadores desta
Casa.
Em primeiro lugar, esse recurso foi adquirido de
maneira absolutamente irregular. Ele é originário dos
fundos constitucionais. A Constituição Federal determina que esses recursos sejam utilizados para financiar o setor produtivo. Como, na região Centro-Oeste,
não há um banco regional de Desenvolvimento, o
Banco do Brasil, que administra esse fundo – não sei
que tipo de pressão política fez com que isso acontecesse – utilizaram-se os recursos do FCO para financiar o Estado do Mato Grosso. Isso é uma irregularidade! Foi feito de maneira errada. É inexplicável como
isso possa ter acontecido, porque fere a Constituição
brasileira, fere a lei que regulamentou os fundos
constitucionais criados para o desenvolvimento do
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setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Agora, a irregularidade foi cometida, o Estado
não pode pagar – e essa é uma lição que devemos
aprender, o Estado tem sempre dificuldade de pagar
– portanto, esse dinheiro dos fundos constitucionais
devem permanecer exclusivamente destinados ao
setor produtivo; jamais para financiar infra-estrutura
de Estado, porque os Estados têm os seus meios e
formas de conseguir recursos para realizarem as
suas obras. Há emenda constitucional querendo que
os fundos constitucionais possam financiar a infra-estrutura dos Estados. Temos feito pronunciamentos
contra isso no Senado da República e agora o Estado
libera 80% praticamente dessa dívida.
Isso deveria ocorrer também para o setor produtivo, e não apenas para o Estado. De forma que devemos registrar isso como lição e ter claro que os fundos
constitucionais são destinados ao setor produtivo e
não podem financiar o Estado, como ocorreu de maneira absolutamente irregular no Estado do Mato
Grosso.
Essa é uma questão aberta na Bancada. Eu,
particularmente, voto contra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Para encaminhar a votação, concedo a palavra à Senadora
Heloísa Helena.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muitas das considerações que pretendia fazer já foram feitas. Desejo
apenas registrar nas notas taquigráficas da Casa algumas observações que já tive oportunidade de fazer
na Comissão de Assuntos Econômicos.
O Senador Bernardo Cabral entende muito mais
de lei do que eu e bem o sabe que concordo com o
que diziam os velhos e extremamente desprezados
humanistas espanhóis que uma mesma lei deve ser
flexível para o fraco, firme para o forte e implacável
para o contumaz.
A hermenêutica jurídica nesta Casa é outra. A interpretação das leis é gramatical, ao pé da letra, para
adversários políticos ou para fracos. Porém, a todo momento, rasgam-se leis quando convém a determinados setores ou ao Governo. A base governista está
rasgando com naturalidade a Lei de Responsabilidade
Fiscal e a Resolução nº 78 do Senado Federal.
Quando chegar o momento de debatermos nesta Casa o assunto trazido pelo Senador Osmar Dias
em relação às novas condições de financiamento
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para o setor produtivo ou da revisão da sua dívida,
possamos rediscutir esse assunto.
Mesmo que estejam além da capacidade de endividamento questões relevantes de interesse do
meu Estado – Alagoas – ou dos Estados da Oposição
– Acre, Rio Grande do Sul ou Mato Grosso –, devem a
Resolução nº 78 do Senado e a Lei de Responsabilidade Fiscal ser também rasgadas, fato que, várias vezes, efetivamente está ocorrendo nesta Casa quando
convém ao Governo Federal, ao Banco Central e à
base governista.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Jonas Pinheiro para encaminhar a votação.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço um apelo aos
Senadores Ademir Andrade e Osmar Dias: consoante
a Medida Provisória nº 2.196, o Tesouro Nacional
comprou toda a dívida do sistema de habitação e as
dos produtores rurais, securitizadas, do PEB e do Recop, do Banco da Amazônia, do BNB e do Banco do
Brasil.
Hoje, houve uma discussão comandada pela
Presidente dessa Comissão de que sou Relator, Deputada Yeda Crusius, e posteriormente pelo Vice-Presidente, Senador Lúcio Alcântara. Fomos ao Ministro
da Fazenda e até então S. Exª não havia atentado para
o fato de que esta medida provisória vai atingir o sistema de habitação e o sistema produtivo. Por quê? Porque o pagamento dessa dívida agora não diz respeito
ao Banco do Brasil, nem ao Banco da Amazônia
(Basa), nem ao BNB, nem à Caixa Econômica Federal.
Esse pagamento diz respeito ao Tesouro Nacional. E
quando a dívida é cobrada pelo Tesouro Nacional, não
há nenhuma flexibilização. Não há flexibilização no
caso de o produtor não poder saldar uma dívida em
função das intempéries ou das oscilações de mercado
como acontece este ano, com o preço baixo do leite,
da soja, do café. Enfim, este projeto de Mato Grosso,
de financiamento para a construção de uma estrada
produtiva, é importantíssimo para nós, Senador Ademir Andrade, porque, ao aprová-lo, vamos discutir com
o Governo, sobretudo com o Tesouro Nacional. Se
Mato Grosso ganhou 80% de desconto, por que não
conceder o mesmo desconto para o setor produtivo e
para o da Caixa Econômica Federal?
Portanto, faço um apelo para aprovarmos este
projeto, que vai servir de salvaguarda para a negociação da dívida dos produtores rurais do Brasil, que
hoje já é com o Tesouro Nacional.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Mesa
registra, com muita satisfação, a presença, entre nós,
do ex-Senador e atual Governador Esperidião Amin,
que nos dá a honra da sua presença neste plenário.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Senador Antero Paes de Barros, por cinco minutos.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT. Para encaminhar a votação. Sem revis
são do orador.) – Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, eu gostaria apenas de prestar algumas informações que entendo serem extremamente relevantes
para esta Casa.
O projeto é um refinanciamento de dívida do
DVOP – órgão que trata da infra-estrutura no Estado
de Mato Grosso. É um projeto, na nossa opinião, extremamente relevante. Há o desconto, realmente, de
algo em torno de 80% do valor da dívida, o que reduz
de R$27 milhões para R$4.307 milhões. Além disso,
permite que esses R$4.307 milhões sejam pagos em
60 meses.
Se o Senado Federal não autorizar isso, o Estado de Mato Grosso teria que fazer um desembolso,
imediatamente, de R$27 milhões. Foi uma concessão
do Fundo do Centro-Oeste para o Estado, em 1992,
quando foi contraída essa dívida.
Tivemos a oportunidade de mostrar a alguns
Senadores, na Comissão de Assuntos Econômicos,
uma nota técnica do Banco do Brasil, demonstrando
que todos, rigorosamente todos – e foram alguns
Estados –, beneficiados com créditos do FCO. Isto
não ocorreu exclusivamente em Mato Grosso. De forma equivocada e errada, todos foram beneficiados.
Por esta Lei nº 10.177, eles terão o tratamento isonômico de parte do Banco do Brasil. Além disso, todos
os que contraíram dívida no setor produtivo, com
base na mesma lei, terão também o mesmo tratamento isonômico do Banco do Brasil, que fez questão de
explicitar isso em uma nota técnica.
Faço, portanto, apelo à Casa para que apoiássemos essa renegociação da dívida, até porque, se
formos olhar em igualdade, veremos que existem desigualdades nos tratamentos das dívidas dos Estados. Mato Grosso, por ter sido, talvez, o primeiro Estado a fazer o refinanciamento das suas dívidas públicas, paga, atualmente, em torno de 17% a 19% das
suas receitas líquidas de dívida pública, enquanto os
outros Estados da Federação pagam 13% das suas
receitas líquidas. Isso ocorre porque Mato Grosso
paga o preço de ter sido o Estado que primeiro começou o ajuste das suas contas públicas no Brasil.
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Há um equívoco conceitual quando dizemos:
”Ah, isso é do Estado“. O Estado é de todos nós, é do
setor produtivo. Se resolvemos o problema do Estado,
resolvemos também o do setor produtivo. Precisamos
não continuar nos manifestando equivocadamente
sobre essa questão do Estado e do setor produtivo
brasileiro.
Peço o apoio da Casa, porque isso é extremamente importante para o nosso Estado de Mato
Grosso.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Para encaminhar a votação, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
s
Presidente, Srª e Srs. Senadores, tenho sido rígido
na questão do cumprimento da lei, tanto na Comissão
de Assuntos Econômicos quanto aqui no plenário.
Por algumas vezes, a Comissão violou a Resolução nº 78. Fui o único voto divergente lá na Comissão, apresentando, inclusive, voto em separado. E era
coisa nova, empréstimo novo, que os Estados estavam contraindo em função de acordo com a União, violando a Resolução nº 78. Acredito que não podemos
flexibilizar nisso. Mas este é um caso diferente. É algo
que já aconteceu, em 1992, e que temos que resolver.
Por isso, penso que devemos votar favoravelmente a este projeto. Não resta outro caminho. Vou
votar a favor não só porque é do meu Estado, de Mato
Grosso; votaria se fosse de qualquer outro Estado da
Federação, porque é um fato consumado, um acerto
final das contas do Estado de Mato Grosso.
Portanto, Sr. Presidente, vou votar a favor e faço
um apelo aos Srs. Senadores para que votem ”sim“
neste projeto.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, reconsidero minha posição, em função da argumentação
brilhante do Senador Jonas Pinheiro, um dos Senadores mais ligados à área da produção rural do País.
Tenho certeza de que o privilégio concedido ao
Estado de Mato Grosso nunca foi concedido a nenhum produtor brasileiro e, principalmente, aos milhares de colonos inadimplentes, que não podem pagar
suas dívidas em função dos altos juros. Na expectativa de que o exemplo possa ser estendido aos produ-
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tores brasileiros, especialmente aos colonos e pequenos agricultores do País, votarei favoravelmente à
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador José Fogaça, para encaminhar a
votação.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, gostaria apenas de registrar que aqui tem
sido dito e repetido por vários Senadores que há uma
infringência ao art. 2º da Resolução nº 78. Na minha
opinião, esse é um caso especialíssimo. Trata-se de
operação de crédito que redunda em redução de dívida. E, portanto, é um caso excepcional e não previsto,
na minha opinião, na Resolução nº 78. Portanto, não
vejo aqui contrariedade à Resolução nº 78.
Voto, tranqüilamente, a favor, porque se trata de
operação financeira que resulta numa redução de dívida.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o Projeto de Resolução n.º 49, de 2001.
s
As Srª e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a matéria, contra o voto do Senador
Osmar Dias.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final ao projeto, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.156, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nº 49, de 2001.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 49, de 2001, que autoriza
o Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP
(MT), autarquia pertencente ao Governo do Estado
do Mato Grosso, a assinar aditivo contratual com o
Banco do Brasil S/A, no valor de R$4.307.988,11
(quatro milhões, trezentos e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e onze centavos), a preços de 14 de
janeiro de 2000, com base na Lei nº 10.177, de 2001.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de Outubro de
2001. – Ramez Tebet – Antonio Carlos Valadares –
Marluce Pinto – Mozarildo Cavalcanti – Antero
Paes de Barros
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ANEXO AO PARECER Nº 1.156, DE 2001
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº

, DE 2001

Autoriza o Departamento de Viação
e Obras Públicas – DVOP (MT), autarquia
pertencente ao Governo do Estado de
Mato Grosso, a assinar aditivo contratual
com o Banco do Brasil S/A, no valor de
R$4.307.988,11 (quatro milhões, trezentos e sete mil, novecentos e oitenta e oito
reais e onze centavos), a preços de 14 de
janeiro de 2000, com base na Lei nº
10.177, de 12 de janeiro de 2001.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP (MT), autarquia pertencente ao Governo do Estado de Mato Grosso, a assinar aditivo contratual com o Banco do Brasil S/A, no valor de
R$4.307.988,11 (quatro milhões, trezentos e sete mil,
novecentos e oitenta e oito reais e onze centavos), a
preços de 14 de janeiro de 2000, com base na Lei nº
10.177, de 12 de janeiro de 2001.
Art. 2º A operação de refinanciamento a que se
refere o art. 1º tem as seguintes características:
I – credor: Banco do Brasil S/A;
II – devedor: Departamento de Viação
e Obras Públicas – DVOP (MT), autarquia
pertencente ao Governo do Estado do Mato
Grosso;
III – valor da operação de crédito:
R$4.307.988,11 (quatro milhões, trezentos e
sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e
onze centavos), a preços de 14 de janeiro
de 2000, com base na Lei nº 10.177, de
2004;
IV – prazo de pagamento: em sessenta
meses;
V – objetivo da operação: refinanciamento de dívida vencida em 1997 junto ao
Banco do Brasil S/A e relativa a repasse de
recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste – FCO, objetivando redução do
saldo devedor em cerca de 80% (oitenta por
cento) do valor devido R$27.068.928,20
(vinte e sete milhões, sessenta e oito mil,
novecentos e vinte e oito reais e vinte centavos), na posição de 31 de maio de 2001, in-
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clusive sem a cobrança de multas e juros de
mora.
Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar de sua publicação.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
s
As Srª e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 3:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, DE 2001
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n.º 587, de 2001 – Arts. 336,
II e 338, IV, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n.º 50, de 2001 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer n.º 1.100,
de 2001, Relator: Senador Bello Parga), que
dá nova redação ao art. 2º da Resolução n.º
20, de 2001, do Senado Federal.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
peço permissão a V. Exª para fazer uma comunicação.
Como é incerta a duração desta sessão plenária, prefiro cancelar a reunião da Comissão de Relações
Exteriores que seria feita em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está feita
a comunicação.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.157, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nº 50, de 2001.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 50, de 2001, que dá nova
redação ao art. 2º da Resolução nº 20, de 2001, do
Senado Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de outubro
de 2001. – Ramez Tebet – Antonio Carlos Valadares – Marluce Pinto – Mozarildo Cavalcanti.
ANEXO AO PARECER Nº 1.157, DE 2001
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, , Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº , DE 2001
Dá nova redação ao art. 2º da Resolução nº 20, de 2001, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 2º da Resolução nº 20, de 2001, do
Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º As garantias a serem renovadas, adequadas e ampliadas deverão observar o estabelecido na Resolução nº 2.887,
de 2001, do Conselho Monetário Nacional,
na Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001,
e eventuais alterações desses normativos,
com as seguintes condições financeiras:
.......................... ....................................
II — taxa de juros: entre 4% a.a. (quatro por cento ao ano) e 10,75% a.a. (dez inteiros e setenta e cinco centésimos por cento ao ano), em conformidade com as resoluções do Conselho Monetário Nacional e a
lei que disciplinam o Programa;
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.......................... ....................................
IV — condições de pagamento: prazo
de reembolso de até 20 (vinte) anos e prazo
de carência, quando for o caso, de até 3
(três) anos, ambos em conformidade com
as resoluções do Conselho Monetário Nacional e a lei que disciplinam o Programa.
.............................................................."(NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não havendo objeção do Plenário, prorrogo a sessão por 30
minutos, para a conclusão da Ordem do Dia.
Item 4:
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n.º 30, de 2000 (n.º 128/95,
na Câmara dos Deputados), que altera a alínea ”c“ do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal (inclui o cirurgião-dentista na
permissão para acumular dois cargos públicos remunerados), tendo
Parecer favorável, sob n.º 438, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Álvaro Dias.
A matéria constou da pauta da Ordem do Dia
da sessão deliberativa ordinária de 4 de setembro
último, quando teve sua terceira sessão de discussão adiada para hoje.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno,
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco
sessões deliberativas ordinárias, em fase de discussão, em primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, da
composição do Senado.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
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Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n.º 7, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Moreira Mendes, que acrescenta o § 3º ao art 50 da
Constituição Federal (trâmite de informações e documentos sigilosos), tendo
Parecer sob n.º 972, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do Carmo
Alves, favorável, nos termos da Emenda n.º
1-CCJ (Substitutivo), que oferece.

Câmara nº 99/00, que acrescenta inciso ao art. 9º da
Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, que organiza
a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de
seus Serviços Auxiliares, tenha a sua discussão adiada para o dia 27 de novembro de 2001.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. –
Artur da Távola – Geraldo Melo – Hugo Napoleão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento.
s
As Srª e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria sai da Ordem do Dia para retornar à
ela na data aprovada pelo Plenário, dia 27 de novembro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 7

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco sessões deliberativas ordinárias, em fase de discussão, em primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, da composição do Senado.
Transcorre hoje a primeira sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 6:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n.º 102, de 2000 (n.º
2.862/97, na Casa de origem), de iniciativa
do Superior Tribunal Militar, que altera dispositivos da Lei n.º 8.457, de 4 de setembro
de 1992 (escolha de juízes militares para
comporem os Conselhos Especial e Permanente da Justiça Militar da União), tendo
Parecer sob n.º 930, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Osmar Dias,
favorável, com Emenda n.º 1-CCJ, de redação, que apresenta.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 99, de 2000 (nº
1.043/95, na Casa de origem), de iniciativa
do Superior Tribunal Militar, que acrescenta
inciso ao art. 9º da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de
seus Serviços Auxiliares, tendo
Parecer favorável, sob nº 929, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator ad hoc: Senador
Osmar Dias.

Durante o prazo regimental de cinco dias, perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à matéria.
Discussão, em conjunto, do projeto e da emenda, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a Emenda de Redação n.º 1-CCJ.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.

Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 5:

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Morazildo
Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 602, de 2001
Nos termos do inciso III, do art. 279, do Regimento Interno, requeremos que o Projeto de Lei da

São os seguintes o projeto e a emenda
aprovados:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2000
(Nº 2.862/97, na Casa de Origem)
(De iniciativa do Superior Tribunal Militar)
Altera dispositivos da Lei nº 8.457,
de 4 de setembro de 1992.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 18 e 31 e o § 4º do art. 23 da Lei nº
8.457, de 4 de setembro de 1992, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 18. Os Juízes militares dos Conselhos
Especial e Permanente são sorteados dentre oficiais
de carreira com vitaliciedade assegurada da sede da
Auditoria, recorrendo-se a oficiais no âmbito de Jurisdição da Auditoria se insuficientes os da sede e, se
persistir a necessidade, excepcionalmente a oficiais
que sirvam nas demais localidades abrangidas pela
respectiva Circunscrição Judiciária Militar. (NR)”
“Art. 23. ..............................................................
§ 4º No caso de impedimento de algum dos juízes, será sorteado outro para substituí-lo. (NR)"
“Art. 31. Os juízes militares são substituídos em
suas licenças, faltas e impedimentos, bem como nos
afastamentos de sede por movimentação, que decorram de requisito de carreira, ou por outro motivo justificado e reconhecido pelo Superior Tribunal Militar
como de relevante interesse para a administração militar. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
EMENDA Nº 1 – CCJ
Dê-se ao texto proposto para o art. 18 da Lei nº
8.457, de 4 de novembro de 1992, a seguinte redação:
“Art. 18. Os juízes militares dos Conselhos Especial e Permanente são sorteados
dentre oficiais de carreira, da sede da Auditoria, com vitaliciedade assegurada, recorrendo-se a oficiais no âmbito de Jurisdição
da Auditoria se insuficientes os da sede e,
se persistir a necessidade, excepcionalmente a oficiais que sirvam nas demais localidades abrangidas pela respectiva Circunscrição Judiciária Militar. (NR)”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 8:
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do Superior Tribunal Militar, que extingue a
5ª e a 6ª Auditorias da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, extingue cargos da Magistratura e do Quadro Permanente das Auditorias da Justiça Militar da União, e dá outras
providências, tendo
Parecer favorável, sob n.º 931, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator ad hoc: Senador
Osmar Dias.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo
Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 603, DE 2001
Nos termos do art. 279, inciso III, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei da Câmara nº 107/2000 a fim de ser feita na
sessão de 27 de novembro vindouro.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. –
José Eduardo Dutra. – Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria sai da Ordem do Dia para retornar à
ela na data aprovada pelo Plenário, dia 27 de novembro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 597, de 2001, de urgência, lido no Expediente,
para o Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de 2000,
que aprova o ato que renova a concessão da TV
Ômega Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens de televisão nas Cidades do Rio
de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São
Paulo, e nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco,
Minas Gerais, Ceará e São Paulo, respectivamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n.º 107, de 2000 (n.º
1.748/99, na Casa de origem), de iniciativa

REQUERIMENTO Nº 604, DE 2001
Nos termos do art. 315, combinado com o inciso
III do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adia-
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mento da votação do Requerimento nº 597, de 2001 a
fim de ser feita na sessão de 7-11-2001.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. – Heloísa Helena.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha
contrariamente ao requerimento da Senadora Heloísa Helena.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Presidente, o PFL vota contrariamente ao segundo requerimento.
O SR. PEDRO PIVA (Bloco/PSDB – SP) – Sr.
Presidente, o Bloco PSDB/PPB vota contra.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, o PMDB também vota contra o requerimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco da
Oposição encaminha favoravelmente ao requerimento da Senadora Heloísa Helena, considerando que
avaliamos como importantíssimo que haja todo o esforço do Senado Federal para que se garanta que a
TV Ômega possa cumprir os compromissos deixados
pelos que a antecederam...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Excelência, é apenas para orientar a Bancada.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...com respeito aos direitos de todos os que trabalhavam na Rede Manchete. Assim, somos favoráveis ao
requerimento da Senadora Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o Requerimento nº 604, de 2001.
s
As Srª e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O requerimento está rejeitado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a votação do requerimento de urgência será feita agora?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sim.
Em votação o Requerimento n.º 597, de 2001.
s
As Srª e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos termos do art. 345, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
com respeito ao requerimento de minha autoria, que
V. Exª disse que o incluiria em uma sessão vindoura,
pergunto se poderemos ter a apreciação desse requerimento para que essa matéria possa ser examinada pela Comissão de Assuntos Sociais?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Mesa
volta a esclarecer que o requerimento de V. Exª entra
como preliminar ao Projeto de Decreto Legislativo nº
236, de 2000, na quinta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os Srs.
Senadores João Alberto Souza, Eduardo Siqueira
Campos, Romero Jucá, Carlos Bezerra, Mozarildo
Cavalcanti, Sérgio Machado e Casildo Maldaner enviaram discursos à Mesa para serem publicados, na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, todos os
grandes acontecimentos da história, positivos ou negativos, possuem efeitos multiplicadores. Não fogem
à regra os fatos que abalaram os Estados Unidos e o
mundo no dia onze de setembro último. As conseqüências daqueles atos não se restringiram às vítimas anuladas pelo fogo ou enterradas sob o entulho,
nem se encerraram no dia onze. Continuarão a manifestar-se no futuro sombrio previsto por muitos analistas, especialmente no campo econômico e do desenvolvimento dos países emergentes.
A desaceleração do processo de desenvolvimento econômico e social aumentará os efeitos desastrosos sobre as crianças nesses países.
Uma primeira conseqüência do desastre de
Nova Iorque em relação à criança, por exemplo, foi o
cancelamento, pela Organização das Nações Unidas,
da Sessão Especial sobre a Criança da Assembléia–Geral das Nações Unidas, que iria realizar-se
durante o mês de outubro, mês dedicado às crianças.
O cancelamento priva o mundo de fazer uma análise
dos resultados e dos insucessos no campo do atendimento às crianças, com base em agenda estabelecida em 1990.
Em 1990, chefes de Estado de 71 países reuniram-se nas Nações Unidas para assinar a Declaração
Mundial para a Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento da Criança. Na declaração, cada país
comprometeu-se a implantar e cumprir um plano de
metas a ser executado até setembro de 2001. O cancelamento do encontro privou o mundo de tomar ciên-
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cia dos resultados alcançados após uma década de
trabalho.
Os dados do último Relatório sobre o Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas informam que onze milhões de crianças morrem no mundo, por ano, vitimadas pela falta de atenção e de condições básicas de saúde.
O Brasil, por exemplo, das 23 metas assumidas
com o Fundo das Nações Unidas para a Infância –
UNICEF, conseguiu executar somente quatro: redução da incidência de baixo peso ao nascer, redução
de óbitos associados ao sarampo, erradicação da poliomielite e aumento da cobertura das campanhas de
vacinação. As demais dezenove metas foram apenas
parcialmente cumpridas
Esses dados e observações são suficientes
para materializar a gravidade da problemática a ser
superada em favor dos menores nos países periféricos. Dias piores virão, caso se confirme a recessão
nos países pobres e a queda no ritmo de crescimento
nos ricos, em decorrência dos fatos de 11 de setembro, em Nova Iorque. Segundo declarações do presidente do Banco Mundial ao International Herald Tribune, conseqüência direta do ato contra o World Trade
Center será a morte de vinte a quarenta mil crianças
com menos de cinco anos de idade no mundo e dez
milhões de pessoas descerão para uma faixa abaixo
da linha de pobreza, cuja linha divisória é um ganho
menor de um dólar por dia. Nessas condições, encontrar-se-ia, hoje, mais de ”1 bilhão de pessoas, ou cerca de 20% das população mundial“. Nas palavras do
presidente, ”há uma relação clara entre diminuição da
atividade econômica, mortalidade infantil e pobreza“.
”Sabemos – afirma ainda o presidente do Banco Mundial – que, por causa dos ataques, o crescimento em
países em desenvolvimento vai vacilar, empurrando
outros milhões para a pobreza e fazendo com que dezenas de milhares de crianças, morram de desnutrição, doenças e privações“.
Sr. Presidente, tal perspectiva é estarrecedora.
No entanto, nenhuma comoção de massa ou manifestação de países provoca. A morte atinge as crianças a varejo, aos poucos e em espaços distantes, em
todos os países, no silêncio dos lares pobres, no isolamento das distâncias, na incapacidade, pela própria
constituição, de elas reivindicarem ou reclamarem
seus direitos. A criança, debilitada pela fome ou pela
falta de cuidados e de afeto, perde a capacidade de
chorar, aquieta-se, definha, morre silenciosamente.
No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, anualmente 108 mil crianças morrem antes de completar
o primeiro ano de vida, silenciosamente.
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Apesar dos esforços, dos meios de comunicação de massa, das informações disponíveis e disseminadas, no século XXI, a criança ainda continua vítima de todo tipo de descaso. Morre por falta de afeto,
morre por falta de cuidados elementares, morre por
falta de comida. Matam-na as guerras, matam-na o
desleixo, a insensibilidade, a corrupção, a descontinuidade e o processo de captura dos recursos dos
programas a ela destinados.
Nesse contexto, cabe já alertar para o que pode
acontecer com o programa Bolsa-Escola do Governo
Federal. É constrangedor ler nos jornais que esse
programa, um dos mais promissores concebidos no
Brasil para a distribuição de renda, já começa a ter
seus recursos desviados por administradores públicos desprovidos de ética e de sensibilidade em relação ao respeito devido aos objetivos estabelecidos
para o programa.
O Bolsa–Escola, aprovado no mês de fevereiro
do corrente ano e sancionado pelo Presidente da República em abril, deverá beneficiar cinco milhões e oitocentas mil famílias, dez milhões e setecentas mil
crianças, com aplicação de dois bilhões de reais por
ano, segundo dados do Ministério da Educação.
No começo deste mês de outubro, já estão inseridos no programa 3.164 Municípios e outros 1.266
têm seus processos de inserção em andamento no
Ministério da Educação.
Esse desempenho demonstra que a grande maioria dos prefeitos brasileiros entendeu o sentido social e pragmático do programa: assegurar a presença
na escola de todas as crianças de seis a quinze anos
de idade.
Um dos grandes instrumentos para a efetividade do Bolsa–Escola é a sistemática descentralizada
da aplicação dos recursos. Com envolvimento direto
dos Municípios e ativa participação social, os recursos não passam por intermediação, vão diretamente
ao beneficiário final: as famílias pobres.
Que lástima, no entanto, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores, que já ocorram tentativas de desvirtuamento do destino dos seus recursos. Trata-se de
inaceitável ação, comprometedora do futuro das crianças mais necessitadas, quando não supressora da
oportunidade de vida dessas crianças!
Urge que o poder público seja dinâmico para
cortar o mal no seu nascedouro e severo na aplicação
das penalidades previstas pela legislação.
Independentemente de atentados radicais, de
recessão econômica, de parada do desenvolvimento
ou de cancelamento de sessões especiais das Na-
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ções Unidas, há imperiosa necessidade de uma coalizão global em prol das crianças. A imprensa deste
dia, dezesseis de outubro, traz a notícia, extraída de
relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, de que cem mil crianças afegãs, neste ano, poderão morrer, de fome.
Sr. Presidente, esta a verdadeira guerra a ser
travada: uma coalizão global em favor das crianças.
Essa a guerra contra o terrorismo, contra o mal e em
defesa do bem. Um guerra que dispensa os aviões
sofisticados, visíveis ou invisíveis, máquinas concebidas, com perfeição e precisão, para matar, para semear a revolta, para plantar o desejo da vingança,
para eliminar inocentes e cantar vitória. Zelar pelas
crianças, arrancá-las da pobreza, proporcionar-lhes
afeto e segurança é desvendar horizontes para uma
existência digna, na justiça e na paz. Zelar pelas crianças é uma questão de visão de futuro para as nações, uma questão de sensibilidade e carinho, de decisão política clarividente e improrrogável. As demais
guerras são pseudoguerras, nascidas da cegueira
política, do desprezo pela ética, gestadas no orgulho
e na prepotência.
Muito obrigado!
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, mais de uma vez já me referi Sr. Presidente, nobres Senadores, ao significado da Amazônia, como
base para um novo projeto para o Brasil, projeto que
integra o desenvolvimento brasileiro às potencialidades planetárias dessa imensa região, capaz de ser a
âncora do Brasil para integrar-se com soberania no
processo de globalização, como alternativa ao modelo atual de integração, que nos torna caudatários do
sistema financeiro internacional, especulativo, concentrador e excludente.
Nessa perspectiva, tenho afirmado que a questão amazônica, por esta dimensão, não pode ser vista
como uma questão regional, e sim como uma questão
estratégia para o País, tão importante ou mais que a
gestão financeira, ou qualquer ação estratégica que
se desenvolva com este significado.
Quero dizer, Sr. Presidente, que o Brasil, como
um País de dimensões territoriais, humanas e econômicas, não se sustentará nessas dimensões se não
ocupar efetivamente a Amazônia, de forma produtiva
e sustentável.
Tenho até me referido – e volto a fazê-lo – sobre
a conveniência de se estabelecer um Código Nacional para o Desenvolvimento da Amazônia que englo-
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be a legislação, as políticas e as ações a serem desenvolvidas, Código que, de um lado, signifique a
vontade política do País de efetivamente promover a
ocupação sustentável da área e, de outro, faça calar
os injustos temores do mundo em torno da ameaça
de destruição da Amazônia.
Se não tivermos vontade, ou capacidade, Sr.
Presidente, de realizar esta tarefa, recairá sobre nossos ombros a condenação das futuras gerações.
Nesse contexto, quero referir-me a dois fatos
que na semana passada tiveram especial cobertura
da imprensa. O primeiro deles refere-se ao simpósio
havido em Manaus, no Tropical Hotel, promovido pelo
INPI em colaboração com a União Européia, em torno
do tema: Propriedade intelectual e direito sobre a biodiversidade e os conhecimentos tradicionais.
O simpósio foi realizado em Manaus, com a presença de representantes de cerca de 40 países, que
revela o que representa a biodiversidade existente na
região – mais de 30% da biodiversidade do Planeta.
É necessário, Sr. Presidente, que o Brasil dê um
grande passo no sentido de proteger a biodiversidade
e os conhecimentos tradicionais e tenha controle sobre o seu uso e passe a tratá-la, em conseqüência,
como uma grande fonte de recursos naturais que efetivamente. É sabido que muitas um espécime na flora
e na fauna, captado em geral de forma clandestina na
Região Amazônica, se valoriza em mais de 100 vezes
sobre o valor com que foi pago na origem, ao chegar
nos laboratórios europeus, norte-americanos ou japoneses.
Um investimento significativo na utilização da
nossa biodiversidade poderia resultar em retornos a
serem contabilizados em bilhões de dólares, se efetivamente priorizados como recursos estratégicos. O
Brasil desconhece e na prática despreza esta fonte
de recursos de que dispõe.
No entanto, Sr. Presidente, nobres Senadores,
não se tem essa consciência no País e é para comprovar isso que trago à reflexão desta Casa o segundo fato a que me referi, objeto de noticiário da Imprensa Nacional.
A Folha Ciência, de São Paulo, em sua edição
de 20 de setembro, informa que se constituirá, durante a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação, ora em realização, o Centro de Gestão Técnica e Acompanhamento do Governo Federal para a
gestão dos recursos destinados à pesquisa e ao desenvolvimento, sendo responsável pelas diretrizes de
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investimento de cerca de R$ 1 bilhão por ano, num
fundo que aglutinará todos os recursos setoriais.
Se o valor pode parecer expressivo num primeiro momento, quero dizer que ele, na verdade, significa
muito pouco, menos de 0,5% dos recursos referidos.
As grandes empresas, as empresas que desenvolvem tecnologia, Sr. Presidente, investem em geral entre 3 e 5% de seus orçamentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Por isso – os dados são do
Relatório da ONU sobre o desenvolvimento humano
– 96% das patentes de tecnologia avançada estão
nas mãos dos países industrializados.
Quero referir-me, porém, nobres Senadores e
Senadoras – e esta é a denúncia mais grave – sobre a
forma como são gastos esses recursos.
Junto a este pronunciamento os números publicados na mesma reportagem da Folha de S. Paulo.
Nela se vê, Sr. Presidente, que:
• R$ 832,2 milhões, ou 73,98% dos recursos
serão destinados à região Sudeste;
• R$ 158,1, ou 14,05% o serão para a Região Sul;
• R$97,7, ou 8,68% para a Região Nordeste;
• R$3,4, ou 2,70% na região Centro-Oeste,
e pasmem Srs. Senadores, apenas 0,59%,
ou seja, R$6,6 milhões na região Norte,
isto é, na Amazônia.

Tenho dito e repetido desta tribuna que a ocupação produtiva e sustentável da Amazônia, pressuposto
para a manutenção da soberania nacional e para um
projeto autônomo e sustentável de desenvolvimento
nacional, se iniciaria através de investimentos maciços
para conhecimento da Amazônia – pesquisa de suas
potencialidades, do uso dessas potencialidades e,
portanto, de tecnologias apropriadas.
Os números apresentados mostram a absoluta
ausência dessa consciência, Sr. Presidente, mesmo
na área da inteligência brasileira, que por pressuposto, deveria ter agudo conhecimento dessa realidade.
E nem vale o argumento de que na região Sudeste ou na região Sul existe o maior número de grupos de pesquisa, ou se geram as maiores receitas regionais. Ao contrário, esse fato mais acentua o gravíssimo problema das diferenças regionais, que, se já é
conseqüência de um conjunto de fatores, a esses fatores soma-se também o de concentração da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. Agrava-se, portanto, o problema das diferenças regionais, além de
agravar-se a equívoca estratégia de desconhecer as
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potencialidades nacionais em favor de atrelar-se ao
processo da competição globalizada, que só beneficiam os donos do processo.
Na verdade, Sr. Presidente, nessa perspectiva
equivocada, praticamos apenas a estratégia de buscar
a competição com o Primeiro Mundo, igualar-nos a ele,
mesmo renunciando às armas ou instrumentos de desenvolvimento de que dispomos, para nos alinharmos
e competirmos com as armas que eles possuem e que
pouco têm a ver com as nossas realidades específicas
e com as nossas potencialidades, o que nos torna tremendamente vulneráveis. Essas potencialidades são
constituídas da maior reserva ambiental do planeta, da
maior área produtiva sustentável, de quase 20% dos
recursos hídricos de um mundo sedento de água, de
mais de 30% de biodiversidade.
Para essa riqueza, Sr. Presidente, os Fundos
destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico reservam 0,59% de seus orçamentos. Para competir com as armas e as estratégias do mundo equivocadamente globalizado, do nosso Sul e Sudeste, vamos investir 88% dos nossos recursos.
Ao registrar mais esse equívoco histórico da
tecnoburocracia nacional, desejo colaborar para que,
revendo suas estratégias, possa o Brasil realizar suas
aspirações – as aspirações do povo brasileiro em favor da construção de um modelo de desenvolvimento
justo, participativo, soberano e sustentável.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o intercâmbio
comercial com outros países, ao longo da história, revelou-se essencial não apenas ao bem-estar dos povos, mas à sua própria sobrevivência. Esse tipo de
negócio, no mundo contemporâneo – globalizado, informatizado e detentor de elevadíssima tecnologia,
absolutamente impensável há algumas décadas –
tornou-se ainda mais fundamental à vida das nações.
No entanto, Sras. e Srs. Senadores, o comércio
exterior, a cada dia, torna-se mais e mais competitivo,
impondo crescentes e complexas exigências. Nesse
contexto, aqueles que não buscam inovar, que não
sofisticam seus produtos e serviços e que, enfim, não
têm competitividade, estão destinados a uma situação de dependência tecnológica e econômica que
tende a agravar-se ao longo do tempo.
O Governo brasileiro, enfrentando embora uma
situação de desequilíbrio em sua balança comercial,
não está desatento a esses fatos. Pelo contrário: ao
abrir-se ao mercado externo, tinha plena consciência

110

ANAIS DO SENADO FEDERAL

de que enfrentaria dificuldades enormes, as quais
exigiriam profundas reformas econômicas e rápida
capacidade de adaptação do empresariado nacional.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior vem trabalhando nos últimos anos
com essa perspectiva. A Secretaria de Comércio
Exterior, notadamente, tem procurado desenvolver
uma política mais agressiva, de forma a promover
nossos produtos no mercado externo – e é com satisfação que vejo, no âmbito dessa instituição, a atuação
do Departamento de Defesa Comercial, cujo relatório
de atividades do ano 2000 tenho em mãos.
Esse relatório é um documento da maior importância, pois dá publicidade às atividades desse setor
governamental, demonstrando que o empresariado
brasileiro não está sozinho em sua luta para impor-se
num mercado de tamanha competitividade.
De um lado, o Departamento de Defesa Comercial – Decom – estabelece salvaguardas como defesa
contra surtos de importações ou contra práticas desleais, como o dumping e subsídios; de outro, representa nossos interesses em investigações promovidas no exterior contra produtos brasileiros, seja no
acompanhamento das verificações, seja na elaboração de informações e consultas que objetivam determinar a lisura dos negócios.
Entre 1988 e 2000, foram concluídas nada menos que 136 investigações de alta complexidade, que
resultaram em 52% de aplicação das medidas propostas. Esse índice, conforme salienta o Decom, ”demonstra de forma inequívoca a imparcialidade com
que as investigações são conduzidas, bem como a
estrita observância dos princípios do devido processo
legal, contraditório e ampla defesa nos processos administrativos da defesa comercial“.
Ao longo desse tempo, as investigações abertas
pelo Brasil contra subsídios ilegais e prática de dumping envolveram 53 países, e as 71 medidas aplicadas afetaram 34 desses países. Em termos setoriais,
35% das investigações referiam-se a produtos das
áreas química, petroquímica e de borracha; 25%, a
produtos de metalurgia e siderurgia; 14%, à agroindústria; 14%, a bens de capital e outros bens acabados; e 12%, a artigos intermediários e manufaturados
No ano passado, isoladamente, foram abertas
10 investigações por denúncia de dumping e concluídas 17, das quais nove resultaram em aplicação de
medidas antidumping definitivas.
Ao cumprimentar o Departamento de Defesa
Comercial e todo o Ministério do Desenvolvimento,
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Indústria e Comércio por esse trabalho desenvolvido
em favor do empresariado brasileiro, estou certo de
que essa atuação, transcendendo a defesa da iniciativa privada, constitui poderoso instrumento de equilíbrio da balança comercial e de afirmação do nosso
País no comércio internacional.
Muito obrigado
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, tenho em mãos
ofício que me foi enviado recentemente pela Federação Nacional dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos – FENAVENPRO, entidade reconhecida
pelo Ministério do Trabalho desde 1952 e com sede
no Rio de Janeiro.
Assinado por Olímpio Coutinho Filho, diretor-coordenador da entidade, o Ofício n.º 395/2001 denuncia a ação espúria de uma outra instituição – a Federação Nacional dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos – FENAPROFAR, que estaria se proclamando a legítima representante da categoria de propagandistas de produtos farmacêuticos.
Ao se proclamar a verdadeira representante da
categoria, a FENAPROFAR, na verdade, está usurpando uma representatividade que já se reconhece
há décadas à FENAVENPRO e criando uma cizânia
que só enfraquece os profissionais do ramo, além de
afrontar o disposto na Constituição Federal, art. 8º, inciso II:
”É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base
territorial, que será definida pelos trabalhadores ou
empregadores interessados, não podendo ser inferior
à área de um município“.
No caso em tela, Sras. e Srs. Senadores, a
FENAPROFAR vem disputar representatividade com
uma federação estabelecida nacionalmente, conceituada e reconhecida pelos órgãos públicos e pelas
instituições de caráter privado.
A FENAVENPRO, com efeito, foi fundada em 17
de novembro de 1952 e tem nada menos que 26 sindicatos filiados; foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho por meio de Carta Sindical, condição anterior à
Constituição de 1988, indispensável à própria existência das entidades sindicais; é filiada à Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio –
CNTC e é sócia fundadora da Unión Latinoamericana
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de Visitadores Médicos (ULAVIM) – entidade internacional representante da categoria na América Latina,
com sede em Buenos Aires.
A FENAPROFAR, além de deter a filiação de
apenas oito sindicatos municipais, de legalidade
questionada, por ferirem ao princípio da unicidade,
não é cadastrada no Ministério do Trabalho. De acordo com a denunciante, a FENAPROFAR divulga
como se fora do registro o número do protocolo em
que tão-somente pede o registro no Cadastro das
Entidades Sindicais, da Secretaria das Relações do
Trabalho. Obviamente, o registro não se efetivou por
haver conflito na representatividade, conforme se observa nos despachos da citada Secretaria, publicados no Diário Oficial da União do dia 18 de novembro de 1998.
A liberdade de associação profissional ou sindical é uma das conquistas máximas da classe trabalhadora, reconhecida explicitamente e garantida pela
Constituição Brasileira e pela legislação infraconstitucional, com destaque para os dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho.
Ao se estabelecer como se fora a legítima representante dos vendedores, viajantes e propagandistas
da área farmacêutica, a FENAPROFAR prejudica as
atividades da FENAVENPRO, que há meio século representa a categoria, e com isso provoca transtornos,
confusão e dúvidas que repercutem de forma negativa entre os profissionais do ramo.
Por tudo isso, quero endossar de público o protesto da FENAVENPRO contra a atuação irregular de
entidades de classe não reconhecidas, e conclamar
os representantes da área farmacêutica, especialmente no Estado de Mato Grosso, que tenho a honra
de representar nesta Casa, a se organizarem em torno de sua legítima federação.
Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, retorno, uma
vez mais, ao tema da educação superior brasileira.
Faço-o por diversas e justificadas razões. Em primeiro
lugar, pela convicção que tenho de que um bom sistema universitário é absolutamente essencial para que
o País possa se desenvolver plenamente, minimizando as desigualdades regionais e sociais que todos
deploramos.
Além disso, são imensas as carências do setor.
De um lado, é o Poder Público que se vê impossibilitado de aumentar sua participação na área, quer criando novas instituições federais de ensino superior,
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quer promovendo a ampliação das vagas nas instituições já existentes, de modo a atender à demanda que
não cessa de crescer. De outro, a bem nutrida rede
privada que encontra sérias dificuldades para expandir-se ante o baixo poder aquisitivo de sua clientela.
A atual greve que paralisa quase todo o universo
das universidades federais, e que caminha para seu
segundo mês, é seguro indicador de que as coisas
não vão bem. Baixos salários, vagas de docentes que
não são preenchidas e reduzido montante de recursos para sua manutenção e para o financiamento da
pesquisa são, entre muitos outros, aspectos significativos da crise pela qual passa nossas universidades
públicas.
Eis alguns dos motivos que fazem da educação
superior em nosso País tema sempre atual, a exigir
de todos nós a atenção e os cuidados que só os setores estratégicos nacionais merecem. O que motiva
minha vinda à tribuna, neste momento, é um fato novo
que vem trazendo intranqüilidade aos que atuam profissionalmente na área, especialmente aos grupos
privados que nela investem. Trata-se daquilo que a
imprensa tem chamado de ”vale-tudo“ por aluno: a
desenfreada – e, ao que parece, em alguns casos, de
baixíssimo nível – competição que fazem algumas
instituições particulares de educação superior na
busca de novas matrículas.
A esse respeito, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, pude ler, há pouco tempo, extensa reportagem do jornal Folha de S. Paulo. Subordinada à
manchete ”Universidades fazem ‘vale-tudo’ por aluno“, a longa matéria, que ocupou duas páginas daquele prestigioso órgão de imprensa, já de início dava
o tom de seu conteúdo. Vejam: ”Disputa pelo mercado
do ensino superior no Brasil é marcada por acusações de espionagem e suspeitas de dumping“.
À medida que o leitor se aprofunda na leitura da
matéria, o texto vai assumindo proporções escandalosas. Exemplos? Vejam o caso da espionagem: ”Universidades são acusadas de colocar ‘espiões’ nas
concorrentes na tentativa de levar alunos para seu
campus. Os espiões oferecem descontos nas mensalidades dos alunos que aceitarem a transferência“.
E o que dizer da prática do grampo? Está lá, no
referido jornal: ”Para tentar evitar a transferência de
alunos, universidades chegam a apelar para a nova
mania nacional – o grampo. Uma delas gravou a negociação entre o representante de uma concorrente e
um aluno. Com a fita em mãos, ameaçou: ou a concor-
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rente desistia do ‘negócio’ ou a denúncia seria tornada pública“.
A coisa não seria diferente, ainda segundo a Folha, no campo da chantagem pessoal. Nesse caso,
são produzidos dossiês a serem distribuídos à larga.
Segundo o jornal, ”universidades e seus controladores são alvo de acusações embasadas em supostos
documentos comprobatórios, distribuídos por pessoas que não se identificam ou preferem permanecer no
anonimato“.
Por fim, a prática do dumping: ”universidades
acusam concorrentes de oferecer preços abaixo do
custo dos cursos para atrair alunos. No Rio, há diferença de até 350% nas mensalidades de cursos de
Direito“. Completando esse quadro de horror, em que
a ética e as boas maneiras parecem sucumbidas por
completo, em São Paulo, a disputa envolve o que por
lá se chama de ”perseguição política“. Nesse caso,
instituição acusa concorrente de fazer uso de acesso
a instâncias decisórias do Poder Público para obter
vantagens e prejudicar outrem.
Eis o quadro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores. Como não soube de qualquer contestação à
matéria publicada, sou levado a apostar em sua correção. Assim, resta-me deplorar a existência dessas
práticas, expressando meu espanto ainda maior por
se tratar da educação. Mas, para além do espanto,
fica meu desapontamento em face da reação das autoridades. A Secretária de Educação Superior do
MEC, por exemplo, safou-se de tomar uma posição
consistente, dizendo não competir ao Ministério ficar
regulando ”guerra de mercado“.
Convenhamos, Sr. Presidente, trata-se de uma
evasiva problemática se levarmos em conta os efeitos
daninhos dessa ”guerra“ sobre os estudantes e, não
sei se pior, para a mais completa banalização da educação superior no Brasil. Recuso-me a acreditar que,
na esfera do Poder Público, não haja instâncias apropriadas para exercer o papel fiscalizador na área,
com poderes para agir, coibindo excessos e atitudes
certamente incorretas.
Este meu pronunciamento teve um objetivo preciso: trazer ao debate desta Casa um tema de inquestionável importância, qual seja, alertar as autoridades
– e não necessariamente apenas as do Ministério da
Educação – para o imperioso dever de agir, sob pena
de levar ao descrédito o sistema brasileiro de educação superior. Jamais me insurgi contra a participação
da iniciativa privada nesse setor. Antes, confio em sua
capacidade e no relevante papel que pode desempe-
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nhar na ampliação das possibilidades de acesso de
um número cada vez maior de brasileiros à educação
superior. Todavia, nada justifica a omissão do Poder
Público na fiscalização, orientação, coordenação e
supervisão do sistema.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PMDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, …
Os laços cada vez mais fortes entre o Norte, Nordeste e Centro-Oeste deste País têm sido construídos
em numerosos episódios da história brasileira.
Os caminhos entre as três regiões sempre se
encontraram. É bem conhecida a aventura do cearense, tangido pela seca, “que foi surpreender a puberdade da Amazônia”; do cearense que “desce os rios
misteriosos, os igarapés marcados pela saudade e
pela morte (...).” Há muito, “A Amazônia ainda com sabor do Gênese” já se casara com “os sertões ainda
supersticiosos e rudes”.
Na Constituinte de 1988, as três bancadas selaram acordo no Congresso e se uniram para, juntas,
inscreverem na Lei Maior dispositivos que reconhecessem as regiões em desenvolvimento, que estabelecessem o critério populacional para a distribuição
do recursos orçamentários da União e que criassem o
fundo constitucional de financiamento do setor produtivo das três regiões. E foram vitoriosas!
Mas os laços entre o Norte, Nordeste e o Centro-Oeste continuam a ser todo dia mais fortalecidos.
Estamos diante de um desastre anunciado, do
iminente colapso do abastecimento d’água do Nordeste Setentrional, que compreende os Estados do
Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.
É que a demanda hídrica atual desses três Estados é de 55 metros cúbicos por segundo, ou seja, cer3
ca de 1,74 bilhão de m /ano. E a demanda tendencial
– quer dizer, a projeção com base apenas na repetição do passado no futuro – será, já em 2005, da ordem de 80 metros cúbicos por segundo.
Ora, essa demanda logo coincidirá com a oferta
garantida local máxima, conceito que incorpora todos
os mananciais, incluindo barragens e poços possíveis, tanto os existentes como os ainda a construir. E,
ainda, a distribuição espacial ótima da água, condição que não existe e que, com recursos só locais,
nunca poderá existir do ponto de vista técnico-econômico. E isso será já daqui a apenas 4 anos. Em 2005!
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Após, portanto, esta data, ou se importa a água
de outras regiões, ou se desloca a população. E aí
está a grande questão, o grande desafio!
Pode-se contra-argumentar que é viável aumentar a oferta local. Ledo engano. Como citado antes, já estão considerados nesta previsão todos os recursos hídricos disponíveis atuais e futuros. Na realidade, na quase totalidade das bacias hidrográficas
representativas da região, não se poderia mais construir açudes de porte significativo. O que se implantar
de acréscimo a montante dos grandes reservatórios
só irá reduzir a vazão global do sistema.
Este paradoxo se explica pelo fato de que o
acréscimo de vazão regularizada a se obter será menor do que o aumento do volume evaporado adicional, como comprovaram sofisticados estudos computacionais recentemente elaborados: é o caso, por
exemplo, dos açudes Castanhão, no Ceará, e Epitácio Pessoa, na Paraíba. Uma das poucas exceções
seria o Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, mas,
mesmo assim, o acréscimo não seria significativo e,
ainda por cima, o custo seria elevado, pois, para cada
metro cúbico por segundo, se teria de investir dezenas de milhões de reais.
Pode-se, também, dizer que a demanda tendencial está superestimada. Não é verdade. Nos estudos
desenvolvidos, foram considerados os critérios convencionais. Foram levados em conta o crescimento da
população, da indústria – tanto a concentrada em distritos, projetos e complexos quanto a difusa, medida
pelo número de empregos – e do turismo. Por mais rigorosa que seja a crítica a essa metodologia, a eventual alteração que venha a ocorrer, para mais ou para
menos, não será significativa.
De todo modo, por cima de tudo, temos de acabar, e de uma vez por todas, no Nordeste, com essa
história de se ter a geografia como destino! Chega de
vidas secas!
Não que a água, em si, seja a redenção do Nordeste e, especialmente, do semi-árido. Mas é um insumo básico sem o qual nada prosperará. Sem ela,
não se fixa a população nem muito menos existe qualquer atividade econômica.
A água constitui hoje no mundo um das riquezas
mais cobiçadas. E, não demorará, até mais que o petróleo! O Brasil, felizmente, é privilegiado nesse recurso natural decisivo, tendo cerca de 12% de todo o recurso renovável do planeta. Falta-lhe apenas, além do
zelo e eficiência na sua utilização, melhor distribuição
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no território nacional, visto que a região amazônica
responde por 73% da disponibilidade hídrica do País.
Era 1847 quando o deputado provincial cearense Antônio Marcos Macêdo sonhou com o projeto de
transposição das águas do São Francisco. Tratava-se,
à época, de fato, de um sonho. Era uma obra de proporções ciclópicas. Mas isso hoje não significa mais
sequer grande desafio para a engenharia nacional.
Esse projeto de século e meio de idade – no
Brasil, como demoram as providências! - passou a
ser uma bandeira dos Estados mais atingidos pela
seca, que têm a maior parte de sua superfície no
semi-árido, onde não correm rios perenes. Foram, inclusive, consignados recursos no orçamento da
União para dar início aos estudos.
No entanto, deparamo-nos com dificuldades que
julgo praticamente intransponíveis para levar adiante o
projeto. Tornou-se difícil a negociação entre doadores e
receptores, agravada, mais recentemente, pela crise de
energia e baixos níveis do Velho Chico.
E não faz nenhum sentido sacrificar a unidade
entre os estados nordestinos, se há opções que satisfazem a todos. Foi o que descobri depois de longas
reuniões com estudiosos do assunto.
Assim por que não, por exemplo, a adução das
águas do rio Tocantins diretamente para o Nordeste
Setentrional? Um canal percorreria, primeiramente, a
fronteira do Piauí com a Bahia e, em seguida, com
Pernambuco e Ceará. Já no território cearense, à altura de Jati, o canal se conectaria com o previsto no
projeto original de transposição do São Francisco.
Assim, não se retiraria mais nenhum metro cúbico d’água do São Francisco. Ao mesmo tempo que a
contribuição do Tocantins, de 70 a 150 metros cúbicos por segundo, não causaria maiores problemas
para a sua bacia. Representaria, no máximo, 5% da
vazão média do período seco!
Com essa solução, depois de um inicial de 30
metros, a adução não só gravidade como também
disponibilizaria quer dizer, em condições de chegar
igualmente por gravidade.
Um sistema, enfim, que, além de anular os
eventuais conflitos com a Chesf e todos os demais
usuários da bacia do São Francisco, seria de mais fácil operação e gestão.
Diferentemente do projeto de transposição do
São Francisco, a nova alternativa apresentaria as seguintes vantagens:
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Todo o Piauí poderia ser adicionalmente beneficiado, em especial a sua região mais semi-árida; A região do extremo noroeste da Bahia poderia ter, também, rios perenizados a um custo adicional zero; A região sul do Ceará, aí incluídas a zona árida das nascentes do rio Jaguaribe e o potencialmente rico Cariri,
seria muito beneficiada; As bacias do extremo oeste
de Pernambuco poderiam ser perenizadas desde as
suas nascentes;
Somente às novas áreas incluídas estaria associada uma população beneficiada adicional da ordem
de 2 milhões de pessoas, perfazendo, para todo o
projeto, um universo de 10 milhões de pessoas. Se for
incluída a opção complementar de abastecer Recife,
os benefícios diretos se estenderiam a 13 milhões de
pessoas;
Surgiria um novo Eixo de Desenvolvimento para
o Nordeste, especialmente para a faixa semi-árida,
que se acha hoje transformada numa “economia sem
produção”, a depender, basicamente, das transferências da previdência social e dos fundos de participação de Estados e Municípios;
Os prováveis problemas ambientais seriam minimizados.
O projeto, que se desenvolveria durante alguns
anos, mobilizaria recursos da ordem de R$4,92 bilhões de investimentos em obras de facílima construção para a engenharia nacional. Além do mais, geraria, ao longo do período, milhares de empregos numa
região cuja população é ávida por oportunidades de
trabalho.
Deve-se, ainda, ressaltar que, do ponto de vista
de custo para um nível de benefícios de mesma
abrangência, esta nova versão do Projeto, Tocantins/Nordeste Setentrional, se comparado à anterior,
Tocantins/Rio São Francisco/Nordeste Setentrional,
mostra-se mais atrativa.
Incluindo-se o abastecimento do Recife, que aumentaria em 3 milhões o número de beneficiários,
esse valor sofreria um pequeno acréscimo, face à facilidade da transposição, em um ponto favorável, do
rio Paraíba para o Capibaribe.
Para concluir, estamos, com certeza, diante de
uma nova proposta de transposição de bacia hidrográfica – a do rio Tocantins no lugar da do rio São
Francisco -, que, primeiro, procura, antes de tudo, prevenir um colapso d’água anunciado no Nordeste Setentrional para 2005.
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Segundo, essa proposta suprirá o abastecimento sem prejuízos nem da bacia doadora nem dos seus
usuários.
Terceiro, essa proposta beneficiará uma. população de 13 milhões de pessoas, 5 milhões a mais do
que a proposta original de transposição das águas do
São Francisco.
Quarto, essa proposta viabilizaria um novo Eixo
de Desenvolvimento para o Nordeste, particularmente para a região semi-árida, que sofre, regularmente,
os efeitos das secas periódicas, sem trazer ameaças
ao capital natural.
Em suma, estamos diante da integração definitiva entre o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, que
fortalece a unidade nacional, ao mesmo tempo que
resolve problemas seculares de fome e pobreza, graças a abertura de novos horizontes econômicos e sociais para 13 milhões de pessoas.
Aqui, quero enaltecer o trabalho do Governador
Siqueira Campos, no estado de Tocantins que, em
seu planejamento, dentro da “visão Brasil”, prevê na
bacia do Tocantins, uma área doadora de água para a
Região Nordeste.
Finalmente, não é demais chamar a atenção
para o quantum de recursos públicos aplicados em
medidas meramente paliativas e, muito mais que isso,
o número de vidas humanas perdidas ou mutiladas
por falta de soluções duradouras.
Foram 85 secas nos últimos 300 anos. Pode-se
dizer uma média de 3 secas em cada 10 anos! Na
seca de 1983, foram alistadas nas frentes de serviço
no Nordeste 3 milhões e 100 mil pessoas!
Na seca de 1998, por exemplo, o Governo Federal gastou no Nordeste, em recursos emergenciais, 1
bilhão e 232 milhões de reais, o que não resolve o
problema de maneira definitiva.
A Transposição do Tocantins – orçada em cerca
de 5 bilhões de reais – teria um custo equivalente ao
que seria gasto em cinco anos de secas como a de 98
na região Nordeste.
Não há, assim, nenhuma razão de ordem econômica, política e social que possa justificar qualquer
adiamento sobre essa questão. Ainda mais, quando
não se trata apenas de prevenção contra as secas
mas, também, e principalmente, de fazer face ao colapso anunciado do abastecimento d’água de três estados nordestinos: Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.
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Para nós, nordestinos, água é vida e esta condição por si só justifica o caráter emergencial que deve
ter o projeto. A fartura ou carência dos recursos hídricos pode limitar a qualidade de vida e o desenvolvimento de uma determinada região. Se a escassez é
uma das características do Nordeste, tornam-se imprescindíveis iniciativas como esta.
Já entreguei cópia do projeto de Transposição
do Tocantins/Nordeste Setentrional ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso, para que leve em consideração o caráter urgente e inadiável da obra. Confio
na sensibilidade do Senhor Presidente para que determine o início do estudo do projeto, de imediato, ao
Ministério da Integração Nacional — por meio do
DNOCS.
Esta proposta que já tem, sem dúvida, o solidário apoio das Regiões Norte e Centro-Oeste e das demais regiões do País, fortalecerá a federação brasileira, que passará, enfim, a assentar-se sobre uma economia mais sólida e equilibrada e uma sociedade
mais justa e humana.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado!
Sérgio Miranda
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, nem sempre
os deveres da função parlamentar nos fazem subir a
esta tribuna para trazer-lhes boas notícias. De fato,
com freqüência maior que a desejável, vemo-nos
premidos a vir aqui fazer denúncias, apontar para
pequenos e grandes erros do Poder Executivo ou
para necessidades urgentes das populações de
nossos Estados, quando atingidas por catástrofes
naturais ou provocadas pelo homem. Por isso, com
grande satisfação, exponho hoje fatos alvissareiros
originários lá de longe, de um canto quase esquecido de nosso País, o Oeste de meu Estado de Santa
Catarina.
Trata-se de uma verdadeira revolução produtiva que está a ocorrer nos diversos setores da atividade agrária daquela região. Revolução, Srs. Senadores, apoiada em dois pilares fundamentais: o cooperativismo e a tecnologia. Esses dois vetores vêm
demonstrando uma sinergia extraordinária, com resultados que deveriam servir de exemplo para outras
regiões.
Por um lado, o cooperativismo tem propiciado a
preservação da competitividade da pequena propriedade agrícola, evitando a falência dos produtores e
reduzindo o êxodo rural, que sufoca as cidades além
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de sua capacidade de absorver a população que deixa o campo.
Uma das cooperativas mais dinâmicas e atuantes do País, a Cooperativa Central do Oeste Catarinense Aurora, que tem cerca de 40 mil associados e
apresentou um faturamento de 766 milhões de reais
no ano passado, é fator fundamental do desenvolvimento da região. Fundada e presidida pelo agricultor
Aury Luiz Bodanese, a Cooperativa Aurora conseguiu, com sua associação aos grandes frigoríficos
Sadia e Chapecó, transformar o Oeste catarinense
de produtor primário a pólo industrializador e exportador.
Do alto de sua experiência, Bodanese, em entrevista ao Diário Catarinense, diz que o caminho
para o agricultor poder se manter na atividade passa
pela administração de sua propriedade como verdadeiro empreendimento, com uma escolha cuidadosa
do foco de sua atividade, no qual deve se especializar.
Não há, segundo Bodanese, lugar para o amadorismo no campo. Do mesmo modo, em sua opinião, as
cooperativas devem atingir um nível de eficiência e
competitividade igual ou superior ao das empresas
privadas, pois sem sucesso comercial, sem retorno
aos associados, as cooperativas sucumbem e deixam
de cumprir sua função social.
No entanto, ao lado de sua confiança na força
do cooperativismo, Bodanese adverte para a necessidade da atuação dos governos no investimento em infra-estrutura de transporte e nas áreas sociais do ensino e da saúde, provendo estradas, escolas e postos
médicos. A ação social do Governo, segundo Bodanese, é imprescindível para o aumento do conforto
das famílias rurais e para a contenção do êxodo rural.
A tecnologia vem sendo obtida por meio de parcerias dos agricultores e de suas cooperativas com a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa). Alguns exemplos dessas parcerias merecem menção neste pronunciamento, pelo que representam do sucesso da pesquisa científica e tecnológica nacional, aplicada na prática produtiva. Citarei os
casos da melhoria genética dos suínos, da criação do
frango ”verde“, das inovações no tratamento dos dejetos dos animais e do mercado de sêmen para inseminação artificial.
Desde 1996, a parceria da Embrapa com a Cooperativa Aurora vem propiciando a modernização da
produção de suínos nas pequenas propriedades rurais. Antes da introdução do porco MS-58, desenvolvido
pela Embrapa, somente os grandes conglomerados
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internacionais tinham acesso a animais geneticamente melhorados. Ano passado, nada menos que 1 milhão e 400 mil suínos descendentes de animais com
melhoria genética foram entregues às agroindústrias
por pequenos proprietários rurais. Agora, com a introdução do MS-60, uma variante nova, de maior produtividade e menor teor de gordura, a lucratividade desses criadores será ainda maior, pois estarão trabalhando com um animal com maior percentual de carne por carcaça, que alcança melhor preço.
Com o emprego dos animais geneticamente
melhorados, o número de porcos machos vendidos
passou de 195, em 1996, para 2,7 mil, no ano passado, e o de fêmeas passou, no mesmo período, de 2,9
mil para mais de 40 mil.

ção artificial pela Cooperativa Aurora em relação ao
mesmo período do ano passado. Em uma parceria da
Aurora com a Cooperativa de Rio do Peixe (Coperio),
uma unidade de produção de sêmen funciona em Joaçaba, fornecendo 3 mil das 10 mil doses de sêmen
produzidas em um total de quatro centrais existentes
no Estado.

Na avicultura, um grande desenvolvimento da
Embrapa em sua parceria com os agricultores do Oeste catarinense é a criação do frango ”verde“, ou ”orgânico“, que pode ser criado solto, sem o estresse dos
aviários e sem necessidade de agrotóxicos nem de antibióticos ou hormônios. Trata-se de um produto cujo
mercado, embora praticamente inexistente no Brasil,
vem crescendo rapidamente nos Estados Unidos e na
Europa, em decorrência da busca, por parte de consumidores de consciência ambiental mais refinada, por
um alimento ”natural“ e saudável. Isso implica melhores preços e maiores lucros com a exportação.
A parceria da Embrapa com o frigorífico Chapecó produziu um sistema de separação dos resíduos
suínos sólido e líquido, o Sidal, que reduz a poluição.
Mas é um outro projeto que a Embrapa vem desenvolvendo na granja do produtor Nélson Riva que chama
a atenção pela novidade. Ali, os porcos estão sendo
criados sobre camas sobrepostas de 50 centímetros
de maravalha, um tipo de serragem grosseira. Três lotes de animais são criados sucessivamente sobre o
mesmo leito de maravalha, que é apenas revolvido
após a venda de cada lote. Após a saída do terceiro
lote, ao final de um ano, a maravalha com os dejetos
fermentados é retirada e vendida como fertilizante
para os olericultores da região, aumentando o lucro
dos suinocultores.

Essas são, Sras. e Srs. Senadores, algumas das
conquistas do agricultor do Oeste catarinense, obtidas com sua associação em cooperativas e sua parceria com esse órgão imprescindível de pesquisa que
é a Embrapa. Trata-se de um desenvolvimento que
tem grande alcance social, pois aumenta a renda do
pequeno proprietário rural, fixando o homem ao campo e prevenindo a continuação do processo de inchamento das cidades. Mais que isso: promove o desenvolvimento do País todo ao produzir mercadoria exportável, o que alivia nosso balanço de pagamentos e
dá emprego a milhares de brasileiros.

Por meio da substituição da cobertura pela inseminação artificial, a capacidade de fecundação de um
macho passa de 20 para 150 fêmeas. Com isso, os
machos selecionados na Aurora, com mais de 60 por
cento de carne magra e ganho de peso de mais de 860
gramas por dia, podem transmitir suas características
aos animais dos cooperados, que vêm, um por um,
gradativamente optando pela inseminação artificial.

O exemplo do Oeste catarinense, Sr. Presidente, é a boa notícia que venho trazer ao conhecimento dos
membros desta Casa, e da população em geral, para
que seja imitado e para que se promova o desenvolvimento com justiça social de que o Brasil necessita.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

Segundo Riva, há ainda a vantagem de que os
porcos criados sobre a maravalha sofrem menos estresse, pois sentem-se em um ambiente mais natural.

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 190, DE 1999 – COMPLEMENTAR
(Votação nominal)

O já mencionado aprimoramento genético dos
rebanhos suínos vem recebendo um grande impulso
com o emprego da inseminação artificial. Nos seis primeiros meses de 2001, para se ter uma idéia, houve
um crescimento de 61,5 % na utilização da insemina-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 190, de 1999-Complementar, de autoria
da Senadora Marina Silva, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como suplente de can-
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didato a Senador, de parentes deste até o segundo
grau, tendo
Parecer favorável, sob nº 298, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador Jefferson Peres.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 4 de setembro último, quando teve sua votação adiada para hoje.

para acumular dois cargos públicos remunerados),
tendo
Parecer favorável, sob nº 438, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Álvaro Dias.
A matéria constou da pauta da Ordem do Dia da
sessão deliberativa ordinária de 4 de setembro último,
quando teve sua terceira sessão de discussão adiada
para hoje.

–2–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57, DE 1999
(Votação nominal)

–5–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2001

Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 57, de 1999, tendo como
primeiro signatário o Senador Ademir Andrade, que
dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal
(destinação de área de culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou de exploração de trabalho escravo),
tendo
Pareceres sob nº 755 e 1.098, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Romeu Tuma, 1º pronunciamento: favorável
à proposta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 1,
de Plenário): pela rejeição.
–3–
REQUERIMENTO Nº 501, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº
501, de 2001, do Senador Moreira Mendes, solicitando, nos termos regimentais, seja formulada consulta à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre
a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade
da apreciação, em caráter terminativo, pela Comissão
de Educação, dos projetos de decreto legislativo referentes a outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de imagens e sons.
A matéria constou da Ordem do dia da sessão
deliberativa ordinária do último dia 25 de setembro,
quando teve sua votação adiada para hoje.
–4–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 30, DE 2000
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 30, de
2000 (nº 128/95, na Câmara dos Deputados), que altera a alínea ”c“ do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal (inclui o cirurgião-dentista na permissão

Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de
2001, tendo como primeiro signatário o Senador Moreira Mendes, que acrescenta o § 3º ao art 50 da
Constituição Federal (trâmite de informações e documentos sigilosos), tendo
Parecer sob nº 972, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
–6–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 221, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 221, de 2001 (nº 985/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação de Fátima para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Osasco, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável sob nº 1.125, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Sebastião
Rocha, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
–7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 293, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 293, de 2001 (nº 1.037/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Stênio Congro para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.134, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Juvêncio da
Fonseca, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está
encerrada a sessão.
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(Levanta-se a sessão às 19 horas e 20
minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR LINDBERG CURY, NA SESSÃO
DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE 11-10-01,
QUE SE REPUBLICA PARA SANAR
INCORREÇÕES.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna para me pronunciar em
nome de cerca de 312 ex-revendedores Ford, distribuídos por este Brasil, os quais, na verdade, receberam uma séria punição por parte daquela montadora.
A Ford anunciou, para o dia 12 de outubro, a inauguração da sua fábrica em Camaçari, na Bahia. A
data coincide com o feriado, santificado pelo Papa
João Paulo II quando de sua primeira visita ao Brasil.
No calendário da Igreja Católica é o dia dedicado à
Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
A Ford, pioneira no mercado automobilístico nacional, instalando-se em solo brasileiro desde 1919 e
por mais de meio século líder absoluta na preferência
do público consumidor, negligenciou sua atuação e
perdeu espaço, detendo hoje parcos 3,93% da participação no mercado. Prestem bem atenção: 3,93% da
participação no mercado de uma fatia que outrora
fora generosa.
Com a unidade de Camaçari, a montadora norte-americana tentará recuperar espaço no mercado
brasileiro. Para isso, já anunciou que manterá seu modelo Fiesta na linha de produção. Mas não pense o
consumidor brasileiro, ávido por novidades, que será
o modelo europeu apresentado no Salão de Frankfurt. O que a Ford chama de Projeto Amazon na verdade é o mesmo Fiesta que circula no mercado hoje.
Ou seja, a Ford continua a mesma, com seu estilo de tentar enganar o consumidor, maquiando produtos saturados. O tal Projeto Amazon, que incluirá
quatro modelos, só deve ser lançado no ano que vem.
Por enquanto o consumidor fica na expectativa e o revendedor - que ainda sobrevive em algumas partes
de nosso País, vendendo propriedades para colocar
mais dinheiro no negócio, com muitas dificuldades terá, naturalmente, que se armar de muito jogo de cintura para empurrar goela abaixo do consumidor modelos sem nenhum apelo comercial, nem no preço
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A realidade que a Ford não mostra para o grande público é que com sua política de interesses que
visa tão-somente o lucro unilateral aos poucos foi esmagando os seus revendedores e destruindo uma
rede até então sólida e tradicional, tão tradicional que
ainda persistem alguns clientes fiéis ou saudosistas,
apegados à antiga imagem de luxo e conforto dos veículos da marca. Marca que não aparece mais como
uma “imagem” para o consumidor. Hoje, os apelos de
“mais baratos, modernos, fáceis de dirigir, potentes e
econômicos”, estão divididos entre as montadoras
Volkswagen, Fiat e General Motors. Apontem – isso é
um desafio que faço a todos – um veículo Ford de fabricação nacional que seja realmente objeto de desejo ou desperte comentário no mercado!
Isto porque, ao longo dos anos, a Ford perdeu a
sua característica principal de fabricante de produtos
de consumo e se fixou numa gestão unilateral onde, a
qualquer custo, o lucro é a sua meta.
Utilizando-se de uma política de abuso de poder, que não admitia o diálogo puro e simples, apesar
de proclamar-se parceira, a Ford foi impondo contratos aviltantes, em que as exigências acabavam por
sufocar a liberdade comercial e a igualdade entre as
partes.
O Sr. Álvaro Dias (Bloco/PDT – PR) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Concedo
o aparte a V. Exª, Senador Álvaro Dias.
O Sr. Álvaro Dias (Bloco/PDT – PR) – Senador
Lindberg Cury, meus cumprimentos a V. Exª pelo pronunciamento que faz desta tribuna em defesa do consumidor brasileiro. Tem razão V. Exª. As montadoras,
a indústria automobilística, têm recebido benefícios
extraordinários no nosso País e nem sempre há a
contrapartida, no exercício, de forma eficiente da função social que se exige de qualquer empresa num capitalismo que não seja selvagem. Creio que o pronunciamento de V. Exª vem em boa hora, porque a Ford
no Brasil pode começar a viver um novo momento. E
explico por quê. Não faz muito, assumiu a Presidência
da Ford o Dr. Antonio Maciel Filho, um paranaense
que passou pela Petrobrás como funcionário e esteve
no Governo Federal como Secretário no Ministério da
Indústria e Comércio; depois, foi convocado a recuperar empresas insolventes, em função de sua competência. É um jovem executivo, cuja ação é modernizadora. Temos esperanças de que ele possa revolucionar a Ford em nosso País, em benefício também do
consumidor e da nossa população. Creio que o pro-
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nunciamento de V. Exª é um alerta oportuno e chega
no momento adequado, exatamente porque temos
esperanças de que, tendo à frente um executivo competente e moderno como Antonio Maciel Filho, a Ford
possa rever a sua prática e alterar seus procedimentos, a fim de que beneficie também o consumidor de
nosso País. Antonio Maciel Filho é filho do ex-Deputado do Paraná, Antonio Maciel, tem formação política e
consciência crítica dos problemas sociais deste País.
É um modelo de executivo capaz de ter essa sensibilidade necessária para mudar a postura dessa empresa multinacional em nosso País. Evidentemente, não
depende apenas dele, mas quero daqui depositar
confiança em sua ação, sobretudo ouvindo o pronunciamento de V. Exª. Peço a V. Exª que remeta esse
pronunciamento ao Presidente da Ford, como uma
contribuição crítica, a fim de que os procedimentos
possam ser alterados e a Ford possa atender à necessidade imprescindível de se exercitar a função social como empresa beneficiada pelas concessões incríveis que o Governo brasileiro oferece.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agradeço a participação de V. Exª, Senador Álvaro Dias, que
conhece bem de perto o problema, principalmente no
Paraná. Lá, mais de 50 empresas foram descredenciadas, estão na rua da miséria, pagando caro essa
ação de um dia terem sido nomeadas, escolhidas entre todas as revendas principais da cidade. Nomearam e credenciaram revendedores e estes perderam
todos os seus recursos.
Com referência ao Presidente, houve uma expectativa muito grande com a entrada dele, mas o desastre já havia sido feito anteriormente. No Brasil, cerca de 312, conforme vou comprovar adiante, caíram
na rua da miséria – revendedores altamente credenciados e capacitados.
É uma tarefa muito árdua. A matriz americana
não investe no Brasil. Ainda na gestão do Antônio Maciel Filho, em que houve essa expectativa de reversão, caiu de 10% para 7,9% e, atualmente, está com
3,93%. Alguns revendedores que sobrevivem por este
Brasil estavam nessa expectativa de reversão.
Citarei um dado muito importante a V. Exª, Senador Álvaro Dias. E, no momento, agradeço a brilhante participação de V. Exª.
Com a criação da Auto Latina, a empresa chegou ao topo das suas intenções de aniquilamento dos
concessionários.
Sob o pretexto de criar as chamadas mega dealers , a Ford foi eliminando do seu caminho os seus
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concessionários. Só que, no caso da matriz norte-americana, que, cumprindo a legislação que lá funciona, indenizou todos os seus concessionários. Aqui,
no Brasil, a situação foi bem diferente. Confiando na
impunidade, a Ford simplesmente cortava o cordão
umbilical e valia-se de toda sorte de expedientes sujos para se refazer de seus desafetos.
O resultado disso, Senador Álvaro Dias, foi o
descredenciamento abrupto e sumário de mais de
312 concessionários, desde 1995, num universo de
427 distribuidores existentes em 1994, todos com patrimônio aniquilado à custa de pressões. Alguns deles
com dívidas impossíveis de serem liqüidadas junto ao
Banco Ford.
Prestem bem a atenção. Oitenta e cinco por
cento da rede, desde 1995, foram aniquiladas. Deve
existir algo de errado, Srªs e Srs. Senadores.
A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PT – RS) – Senador Lindberg Cury, V. Exª me permite um aparte?
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Pois não,
Senadora Emilia Fernandes.
A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PT – RS) – Senador Lindberg Cury, quero dizer que, tão logo cheguei a Brasília, conheci V. Exª como um empresário
respeitado, de renome, um batalhador pelos interesses da Capital do Brasil. Logo em seguida, tive a
oportunidade de conhecer a sua família, por quem tenho o maior respeito. A esposa de V. Exª é uma mulher batalhadora, destacada também na sociedade
brasiliense. Depois, um assunto comum, de certa forma, nos uniu e aproximou um pouco mais – a questão
da Ford, que V. Exª está abordando da tribuna. Essa
empresa multinacional, já há algum tempo, veio para
o Brasil e se estabeleceu. Conforme os números dados fornecidos por V. Exª, apenas em número de distribuidoras, havia mais de 400 concessionárias, que
faziam esse trabalho, empregando e prestando um
serviço social dentro do País.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – São mais
de 30 mil empregos diretos que foram perdidos. Fora
os indiretos, que correspondem a mais 45 mil.
A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PT – RS) – Exatamente. É importante que se preste a atenção a esses dados e números. Em todos os Estados brasileiros, inclusive na minha cidade de Santana do Livramento, havia uma concessionária, que também foi totalmente desrespeitada, dentro da visão de equilíbrio
da economia e da produção de emprego. Por outro
lado, nesses últimos anos, o Rio Grande do Sul tam-
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bém teve que olhar nos olhos da empresa Ford e perguntar qual era realmente o interesse dela ao vir para
o Brasil. Estávamos lá com a possibilidade de um
acordo com o Governo anterior para ver a viabilidade
de a Ford se estabelecer no Rio Grande do Sul. Mas,
quando nos sentamos à mesa para analisar o acordo,
ficamos simplesmente horrorizados, porque nunca se
ofereceu tanto a uma empresa multinacional como
estava sendo oferecido à Ford. Vimos um acordo de
milhões de dólares, de milhões de reais, toda uma infra-estrutura que deveria correr por conta do Governo
do Estado, em detrimento, inclusive, de uma economia sacrificada, como estava a do Rio Grande - e ainda se encontra - pois sabemos bem a situação do setor primário, a base fundamental da nossa economia.
Sabemos também do interesse e do esforço em negociar do nosso Governo do Estado, que, ao contrário
do que se procurou divulgar, não foi intransigente. Ao
contrário, houve diálogo, chamou-se a empresa, pediu-se uma revisão do acordo. Agora, construir até a
creche dentro de uma empresa da Ford, construir estrada e estacionamento, seria realmente abusar da
boa vontade da nossa capacidade produtora, dos
nossos empresários, que estavam, às vezes, clamando por um pequeno empréstimo para sobreviver. A
Ford foi intransigente, sim, no Rio Grande do Sul e as
interferências políticas ocorreram para massacrar e
tentar condenar previamente o nosso Governo. Solidarizo-me com V. Exª porque vi em V. Exª um defensor
que levantou a voz e está trazendo às claras o prejuízo que a Ford trouxe ao País em relação ao desemprego e à desestabilização do setor. Posso, inclusive,
oportunamente, passar todos os dados do acordo,
das exigências e da contrapartida a que o Governo do
Rio Grande do Sul se propôs a fazer, à qual a Ford virou as costas, retirando-se do Estado sem diálogo.
Não perdemos nada porque se trata de uma empresa
multinacional que não se responsabiliza pelo desenvolvimento brasileiro, que não tem a sensibilidade de
garantir empregos – desempregando milhares de
pessoas, como V. Exª está agora registrando – e não
deveria ficar no Rio Grande do Sul, aquele gigante
Estado, que progredirá com sua classe produtora e
empresarial. Cumprimento V. Exª pela coragem, pela
coerência e pela determinação de trazer o assunto
para que o Brasil fique sabendo desses fatos.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agradeço o brilhante aparte de V. Exª, Senadora Emilia Fernandes.
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Só no Rio Grande do Sul, perto de 60 concessionárias foram descredenciadas. Cheguei a trocar
idéias, com o Governo do Rio Grande do Sul, sobre o
que significava a Ford no mercado nacional, e o Governo foi muito lúcido ao desistir na última hora, salvou de uma gafe esse investimento no Rio Grande do
Sul e afastou de lá a Ford, graças a Deus. Hoje, o
Estado aplicou em obras esse valor que seria concentrado em cima de uma multinacional. Por que essa
multinacional não traz seu capital de fora para investir
no Brasil? É preciso incentivo do Governo, renúncia
de milhões de reais e isenção de impostos, como o
IPTU. O Rio Grande do Sul aplicou esse dinheiro em
mais de 40 mil microindústrias e microempresas e fez
uma distribuição na sua economia. Parabéns ao Rio
Grande do Sul e parabéns a V. Exª por estar sempre
atento a essas ocorrências.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Permite-me V. Exª um aparte, eminente Senador Lindberg
Cury?
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Pois não,
ilustre Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Cumprimento-o por abordar essa questão e pela sua coragem, que, aliás, não é de hoje. Mesmo antes de vir a
esta Casa – não só o Distrito Federal, mas também o
Brasil sabe -, V. Exª tem não só protegido como representado – e muito bem - muitos que estão com suas
famílias lutando, que têm representações, que têm
uma vida de caminhada, e que muitas vezes ficam à
mercê de atos dessa ordem. Tiram-lhes as representações desestabilizando as lutas empenhadas, as horas e horas de dedicação ao trabalho, os empregos,
que se perdem de um momento para o outro, repentinamente. Caso semelhante ao da Ford – lembro a V.
Exª - e que também está causando um tremendo desemprego e problemas sérios no Brasil inteiro é a junção das cervejarias Antarctica e Brahma, formando a
Ambev.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – É a mesma situação. Temos de fazer uma revisão geral, Senador.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Sei de
representantes comerciais de Santa Catarina que haviam expandido as suas representações, investido a
pedido dessas produtoras de cerveja e que, anos e
anos, têm-se dedicado às suas atividades com 20,
30, 50 caminhões, pequenos ou grandes, gerando
500, 600 ou mil empregos, estão todos à mercê dessa
situação agora. De uma hora para outra, foram dis-
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pensados. Apesar de toda uma vida de luta, não têm
mais como representar. Quer dizer, resolvem fazer
uma junção, concedem para quem quiser essa representação. Está havendo muito corre-corre, muito desemprego; os possíveis direitos de muitos anos de
trabalho desses distribuidores são retirados. Conhecemos isso no meu Estado – e não é só lá, creio que
isso ocorre no Brasil todo. A sorte é que agora, na Comissão de Assuntos Econômicos, se não estou equivocado, houve um pedido de audiência pública para
ouvir os representantes da Ambev e esses distribuidores no Brasil, será realizado um debate para ver
se o Cade pode interferir porque, ao lado de direitos,
estão os prejuízos de milhares e milhares de trabalhadores e famílias. É mais ou menos no sentido dessa tese que V. Exª está a analisar. Quero me associar
a V. Exª nesse momento porque há um clamor nacional, Senador Lindberg Cury. Esses que muitas vezes
vêm para cá, usufruem, tiram os incentivos, os direitos de muitos que constróem uma vida lutando, passando o investimento de pai para filho, e depois os
deixam à mercê, abandonados. A empresa vai embora, não investe no País; ao contrário, só leva as
vantagens, usufrui da bondade do povo brasileiro.
Por isso quero me associar, mais uma vez, ao pronunciamento de V. Exª.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agradeço à participação de V. Exª.
Srªs e Srs. Senadores, por gentileza, isso não
foi dito por mim, está publicado na revista Exame, na
última edição, dito pelo Presidente da Ford. “A Ford,
com a inauguração de uma fábrica na Bahia e prestes a lançar uma nova família de carros, tenta reverter sua queda no mercado nacional”. Vejam também
que aqui apresentam dados estatísticos da queda violenta da Ford no Brasil. Agora, quem paga por isso?
São os revendedores, aqueles que acreditaram nessa multinacional. Estão sofrendo, estão à míngua e
não têm amparo legal nenhum. Porque quando entram no mercado, participam como revendedores,
eles assinam um contrato de adesão que não dá direito a quem quer que seja. Basta executá-lo e centenas de revendedores são colocados na rua da miséria, da amargura.
Está aqui também a palavra – não é minha, Sr.
Presidente, - mas de John K. Bucker, Vice-Presidente
do Conselho de Administração da montadora: “A Ford
precisa recuperar a confiança do consumidor”. E assim por diante. Está aqui na revista Exame, sob o título “A Queda da Ford no Mercado”. Só gostaria de

121

mostrar ao Brasil os desmandos e falcatruas de uma
empresa que já teve o seu passado de glórias e hoje
chafurda na lama da desonestidade. Os concessionários atingidos criaram, no início de 2000, a Abedif,
Associação Brasileira de ex-Distribuidores Ford. E observe, Senador Romeu Tuma, o número de ex-revendedores hoje é muito maior do que os atuais distribuidores. O objetivo dos associados é lutar junto à Justiça para que a Ford devolva aos seus ex-concessionários o que lhes é de direito, ou seja, o patrimônio que
empenharam, acreditando no potencial de uma empresa cuja marca ainda é respeitada em seu país de
origem.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Permita-me V. Exª um aparte?
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) - Concedo
a palavra à Senadora Marina Silva.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Muito rapidamente, Senador Lindberg Cury, e já vou também
dar o espaço para que o Senador Romeu Tuma possa
aparteá-lo. Quero cumprimentar V. Exª pela coragem,
pelo pronunciamento e sobretudo pela visão crítica e
conhecedora da atuação dessa multinacional. Quisera os empresários, os investidores brasileiros de
boa-fé contassem com um suporte de recurso que
essa multinacional, rentável no seu país de origem,
que tem capital, que poderia muito bem estar se instalando, não para sugar a nossa frágil economia, mas
para contribuir com o seu fortalecimento. Mas o mundo desenvolvido tem uma política de não permitir a
entrada dos investidores de outros países nas suas
economias. Por outro lado, querem entrar na nossa
economia com todo o respaldo, com todo o tipo de benevolência e com toda a sorte de privilégios dos nossos governantes sempre muito ávidos por acenar
com o chapéu dos outros – e quando digo outros é o
povo brasileiro -, por oferecer meios para que essas
empresas possam se instalar, com renúncia fiscal,
em detrimento do interesse dos investidores nacionais, inclusive com prejuízo, como V. Exª acaba de mencionar, para aqueles que tinham as concessões e a
revenda da Ford. Parabenizo V. Exª. No dia da aprovação do projeto que iria beneficiar a multinacional Ford,
o Senador Gerson Camata fez um pronunciamento
segundo o qual, nos países desenvolvidos, as pessoas não entendiam como nós tínhamos crianças de
rua, como tínhamos crianças abandonadas e dávamos milhões e milhões de reais a uma multinacional
altamente rentável, que poderia estar contribuindo
com a nossa economia para diminuir a população de
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crianças de rua. Realmente ficávamos numa situação
constrangedora porque não sabíamos como responder a essa pergunta. Quero aqui parabenizar V. Exª
pelo pronunciamento que faz.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agradeço à Senadora Marina Silva por esse brilhante e esclarecedor aparte.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Permite-me V.
Exª um aparte?
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) - Concedo
a palavra ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Lindberg, pouco eu teria a falar visto a eloqüência do seu
depoimento e o seu conhecimento do assunto. Fiz,
ainda esta semana, depois de receber pedido dos pequenos acionistas e dos proprietários de depósitos
das companhias Brahma e Antarctica, solicitação
quanto à postura da Ambev, que tem um compromisso fixado no Cade de manter pelo menos os empregos e a situação econômica daqueles que há algumas dezenas de anos trabalham com a empresa. A
maioria está fechando, a maioria não consegue fazer
concorrência com a própria indústria, que elimina o
aspecto do revendedor. Se V. Exª me permitisse, eu
queria prestar homenagem a um homem que, durante décadas, foi o representante da Ford em São Paulo, um dos grandes revendedores na área automobilística do País que era a Companhia Santo Amaro
Distribuidora, o Sr. João Zarife. Emociona-me lembrar
o seu trabalho, a sua ousadia e os seus investimentos, criando uma grande organização que fez o nome
da Ford em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros
Estados; hoje está alugando os seus armazéns para
poder sobreviver. De quem é a culpa? É dele, que a
administrou mal? Não. Foi porque ele tinha que vender o carro, modelo Ka, que não dava para manter
porque não tinha renovação de produtos para concorrer com as outras indústrias que, a todo ano, estão realmente mobilizando aqueles que gostam de trocar
de carro permanentemente e não encontraram opções na Ford. Então, se V. Exª me permitir, quero fazer
esta homenagem que, para mim, representa provavelmente a situação daqueles que V. Exª traz, mais de
350 em igual situação. Obrigado.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Senador
Romeu Tuma, V. Exª foi de uma habilidade muito grande, foi diretamente ao âmago da questão. O João Zarife foi o maior revendedor da Ford na América do Sul.
Tinha propriedades e agências espalhadas pelos diversos Estados do nosso País, e esse homem hoje
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está passando por dificuldades, com um enfarte provocado por essa má gestão que a Ford imprimiu, não
apenas a ele mas a todos os revendedores do nosso
País. Quero também, do plenário do Senado, prestar
esta homenagem ao grande investidor, ao grande empreendedor João Zarife, que representa e espelha a situação dos demais revendedores da Ford neste País.
Senador Romeu Tuma, também fui dono, durante 37 anos, de uma das maiores empresas da
Ford no Brasil e, por esses desmandos, tive que encerrar as atividades, colocando na rua perto de 500
funcionários. Esse é o motivo pelo qual represento
aqui a Abedif - Associação Brasileira dos ex-distribuidores da Ford - e pediria, neste final, mais uma observação de um jurista.
Em um estudo sobre a situação da Ford em relação aos concessionários alijados, o jurista Waldírio
Bulgarelli reconheceu que cabe aos concessionários
oprimidos e prejudicados pela concedente, a Ford,
adequar os procedimentos cabíveis em termos de representação aos órgãos federais contra o abuso do
poder econômico. Essa ação está na Secretaria de
Defesa Econômica, no Cade, e lá, aprovado pela maioria absoluta dos ex-revendedores da Ford e dos atuais revendedores, corre na Justiça. As ações judiciais
de rescisão contratual, com pedido de reparação de
danos e, ainda, as de mera reparação de prejuízos e
indenização pelos lucros cessantes, além da devolução, do que entenderem, que pagaram a maior indevidamente.
Está na hora de a Ford redirecionar suas atividades para a produção e não para o seu Banco Ford.
E garantir aos distribuidores, a preços e produtos
adequados, não apenas a retomada do mercado,
como a efetivação de uma margem mínima de comercialização.
Sr. Presidente, ao encerrar esta minha participação, gostaria de fazer duas observações. Quero dar
um recado a todos os ex-revendedores de carro no
Brasil que acompanhem atentamente a atividade da
Abedif, que se unam em torno de um ideal, que é restabelecer suas empresas e fazer com que se pague
pelo alto custo imprimido às empresas nacionais, que
foram massacradas.
Vou um pouco além. Hoje não é preciso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para quem quiser saber qual é a situação da Ford, gastar recursos altos
para fazer uma pesquisa, basta olhar pela janela que
se estará diante de uma realidade.
Sr. Presidente, muito obrigado.
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Ata da 136ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 17 de outubro de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão e Antonio Carlos Valadares

EXPEDIENTE
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Alberto Silva – Álvaro Dias –
Amir Lando – Antero Paes de Barros – Antonio Carlos
Júnior – Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto –
Artur da Tavola – Bello Parga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio – Casildo Maldaner –
Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Eduardo
Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Bezerra – Fernando Matusalém – Francelino Pereira – Freitas Neto –
Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo –
Gerson Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges –
Heloísa Helena – Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jefferson Peres – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen –
José Alencar – José Coelho – José Eduardo Dutra –
José Fo ga ça – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos –
LeomarQuintanilha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra –
Lúdio Coelho – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves – Marina Silva – Marluce
Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes – Nabor Júnior – Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pau lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet –
Renan Calheiros – Ricardo Santos – Roberto Freire –
Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá –
Romeu Tuma – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Machado – Teotônio Vilela Filho – Tião Viana – Waldeck Ornelas – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– 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 Mauro
Miranda, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO
DO TRABALHO E EMPREGO
Nº 174/2001, de 10 do corrente,encaminhando as
informações em resposta ao Requerimento nº 361, de
2001, do Senador Valmir Ama ral.
As informações ficarão na Secreta ria-Geral da Mesa à disposição do requerente, para consulta.
PROJETO RECEBIDO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 100, DE 2001
(Nº 4838/2001, na Casa de origem)
De iniciativa do Presidente da Repú blica, Cria a autarquia federal Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Da Natureza Jurídica, Finalidade e Competências
Art. 1º Fica criada a autarquia federal Instituto
de Pesquisas Jardim Bo tânico do Rio de Janeiro –
JBRJ, dotada de personalidade jurídica de direito pú blico, com autonomia administrativa e financeira, vin culada ao Ministério do Meio Ambiente, com sede e
foro na cidade do Rio de Janeiro.
Art. 2º O JBRJ terá como finalidade promover,
realizar e divulgar o ensino e as pesquisas técnico-ci entíficas sobre os recursos florístico do Brasil, visan do o conhecimento e a conservação da biodiversida de, bem como manter as co leçõescientíficas sob sua
responsabilidade, competindo-lhe, em especial, em
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consonância com as diretrizes das políticasnacionais
de meio ambiente fixadas pelo Ministério do Meio
Ambiente:
I – subsidiar o Ministério do Meio Ambiente na
elaboração da Política Nacional de Biodiversidade e
de Acesso a Recursos Genéticos;
II – criar e manter pro gramas de apoio à im plantação, estruturação e de senvolvimento de jardins botânicos, nos âmbitos federal, estadual e mu nicipal;
III – manter a operacionalização e o controle
do Sistema Nacional de Registro de Jardins Botânicos;
IV – desenvolver e di fundir programas de pesquisa científica, visando a conservação da flora nacional, e estimular o desenvolvimento tecnológico
das atividades de interesse da botânica e de áreas
correlatas;
V – manter e ampliar coleções na ci o na is de referência, representativas da flora nativa e exótica,
em estruturas adequadas, carpoteca, xiloteca, herbário, co le ção de plantas vivas;
VI – manter e ampliar o acervo bibliográfico,
especializado na área da botânica, meio ambiente e
áreas afins;
VII – estimular e manter programas de formação e capacitação de recursos humanos nos cam pos da botânica, ecologia, educação ambiental e
gestão de jardins botânicos;
VIII – manter banco de germoplasma e promover a divulgação anual do index se mi num no Diário
Ofícial da União;
IX – manter unidades associadas representativas dos diversos ecossistemas brasileiros; e
X – analisar propostas e firmar acordos e convênios internacionais, objetivando a cooperação no campo das atividades de pesquisa e acompanhar a sua
execução, ouvido o Ministério do Meio Ambiente.
CAPÍTULO II
Da Constituição e Direção
Art. 3º O JBRJ será dirigido por um Presidente,
com man da to de qua tro anos, ad mi ti da a re con du ção,
e por quatro Diretores, todos de notório saber, nomeados pelo Presidente da República, por indicação do
Ministro de Estado do Meio Ambiente.
§ 1º Além das quatro diretorias, o JBRJ contará
com:
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I – uma Procuradoria-Geral;
II – uma Auditoria Interna;
III – Conselho Científico;
IV – Conselho Co munitário.
§ 2º As atribuições das diretorias e outros ór gãos que com põem o JBRJ, bem como as atri bu i ções
de seus dirigentes, serão estabelecidas em regula mento.
Art. 4º O Presidente do JBRJ será substituído,
em seus impedimentos, por um dos Diretores, por
ele designado, após anuência prévia do Ministro de
Esta do do Meio Ambi en te.
Art. 5º Aos dirigentes do JBRJ é vedado o
exercício de qualquer outra atividade profissional,
empresarial, sindical ou de direção político-partidá ria.
Parágrafo único. A vedação de que trata o ca put não se aplica aos casos de atividades profissionais decorrentes de vínculo contratuais mantidos
com entidades públicas ou privadas de ensino e
pesquisa.
CAPÍTULO III
Do Patri mô nio e das Receitas
Art. 6º À Autarquia de que trata esta lei serão
transferidos as competências, o acervo, as obriga ções, os direitos e a gestão orçamentária e financeira
dos recursos destinados às atividades finalísticas e
administrativas do Instituto de Pesquisas JBRJ, uni dade integrante da estrutura básica do Ministério do
Meio Ambiente.
Art. 7º Constituem patrimônio do JBRJ os bens
e direitos de sua propriedade, os que lhe forem con fe ri dos ou que venha a adquirir ou incorporar.
Art. 8º Constituem receitas do JBRJ:
I – as dotações orçamentárias que lhe forem
consignadas no Orçamen to-Ge ral da União;
II – os recursos provenientes de convênios,
acordos ou contratos celebrados com entidades pú blicas nacionais, estrangeiras e internacionais;
III – as doações, legados, subvenções e outros
recursos que lhe forem destinados;
IV – o produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, in clu si ve para fins de
licitação pública, de emolumentos administrativos e
de taxas de inscrições em concursos;
V – retribuição por serviços de qualquer natureza prestados a terceiros;
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VI – as rendas de qualquer natureza, resultantes
do exercício de atividades que lhe sejam afetadas ou
da explo ra ção de imóveis sob a sua jurisdição;
VII – as receitas provenientes de empréstimos,
auxílios, subvenções, contribuições e dotações de
fontes internas e externas; e
VIII – os recursos de transferência de outros
órgãos da administração pública.
Art. 9º No caso de dissolução da Autarquia,
seus bens e direitos passarão a integrar o patrimônio da União.
CAPÍTULO IV
Dos Servidores
Art. 10. Fica criado o Quadro de Pessoal Efetivo
da Autarquia JBRJ.
Parágrafo único. Ficam redistribuídos os servidores do Quadro de Pessoal Efetivo do Ministério do
Meio Ambiente, lotados na Unidade Instituto de Pesquisas Jar dim Bo tâ ni co do Rio de Janeiro, para compor o Quadro referido no caput deste ar tigo.
CAPÍTULO V
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – transferir para o JBRJ o acervo técnico e patrimonial, direitos e receitas do Ministério do Meio
Ambi en te e de seus ór gãos, ne ces sá ri os ao fun ci o namento da Autarquia; e
II – remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério do Meio Ambiente para
atender às despesas de estruturação e manutenção
do JBRJ, utilizando, como recursos, as dotações orçamentárias destinadas às atividades fins e administrativas, observados os mesmos subprojetos, subatividades e gru pos de des pe sas, pre vis tos na Lei Orçamentária em vigor.
Art. 12. A Consultaria Jurídica do Ministério do
Meio Ambiente e a Advocacia-Geral da União prestarão ao JBRJ, no âmbito de suas competências, a assistência jurídica necessária, até que seja provido o
cargo de Procurador-Geral da Autarquia.
Art. 13. A publicação da Estrutura Regimental
da Autarquia JBRJ marcará a sua instalação, e será
feita pelo Poder Executivo, no prazo de trinta dias,
contados a partir da data de publicação desta lei.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

PROJETO DE LEI INICIAL
Nº 4.838, DE 2001
Cria a autarquia federal Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Da Natureza Jurídica, Finalidade e Competências
Art. 1º Fica criada a autarquia federal Instituto
de Pesquisas Jardim Bo tânico do Rio de Janeiro –
JBRJ, dotada de personalidade jurídica de direito pú blico, com autonomia administrativa e financeira, vin culada ao Ministério do Meio Ambiente, com sede e
foro na cidade do Rio de Janeiro.
Art. 2º O JBRJ terá como finalidadepromover,realizar e divulgar o ensino e as pesquisas técnico-científicas sobre os recur sos flo rís ti cos do Brasil, visandoo conhecimento e a conservação da biodiversidade, bem
como manter as coleções científicassob sua responsabilidade, competindo-lhe, em especial, em consonância
com as diretrizes das políticas nacionais de meio ambiente fixadas pelo Ministério do Meio Ambiente:
I – subsidiar o Ministério do Meio Ambiente na
elaboração da Política Nacional de Biodiversidade e
de Acesso a Recursos Genéticos;
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II – criar e manter pro gramas de apoio à implantação, estruturação e desenvolvimento de jardins botânicos, nos âmbitos federal, estadual e municipal;
III – manter a operacionalização e o controle do
Sistema Nacional de Registro de Jar dins Bo tâ ni cos;
IV – desenvolver e difundir programas de pesquisa científica, visando a conservação da flora nacional, e
estimular o desenvolvimentotecnológico das atividades
de interesse da botânica e de áreas correlatas;
V – manter e ampliar coleções na ci o na is de referência, representativas da flora nativa e exó ti ca, em
estruturas adequadas, car poteca, xiloteca, herbário,
coleção de plantas vivas;
VI – manter e ampliar o acervo bibliográfico, especializado na área da botânica, meio ambiente e
áreas afins;
VII – es ti mu lar e man ter pro gra mas de for ma ção
e capacitação de recursos humanos nos campos da
botânica, ecologia, educação ambiental e gestão de
jardins botânicos;
VIII – manter banco de germoplasma e promover a divulgação regular do index seminum;
IX – manter unidades associadas representativas dos diversos ecossistemas brasileiros; e
X – ana li sar pro pos tas e fir mar acor dos e con vênios internacionais, objetivando a cooperação no
campo das atividades de pesquisa e acompanhar a
sua exe cu ção, ou vi do o Mi nis té rio do Meio Ambi en te.
CAPÍTULO II
Da Constituição e Direção
Art. 3º O JBRJ será dirigido por um Pre si den te e
por quatro Diretores, todos nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado
do Meio Ambiente, e contará com uma Procuradoria-Geral e uma Auditoria Interna.
Parágrafo único. Os dirigentes do JBRJ terão
suas atribuições previstas na sua estrutura regimental, aprovada em decreto.
Art. 4º O Presidente do JBRJ será substituído,
em seus im pe di men tos, por um dos Di re to res, por ele
designado, após anuência prévia do Mi nis tro de Estado do Meio Ambiente.
Art. 5º Aos dirigentes do JBRJ é vedado o exercício de qualquer outra atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção político-partidária.
Parágrafo único. A vedação de que trata o caput
não se aplica aos casos de atividades profissionais
decorrentes de vínculos contratuais mantidos com
en ti da des pú bli cas ou pri va das de en si no e pes qui sa.
CAPÍTULO III
Do Patrimônio e das Receitas
Art. 6º À Autarquia de que trata esta lei serão
transferidos as competências, o acervo, as obriga-
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ções, os direitos e a gestão orçamentária e financeira
dos recursos destinados às atividades finalísticas e
administrativas do Instituto de Pesquisas JBRJ, uni dade integrante da estrutura básica do Ministério do
Meio Ambiente.
Art. 7º Constituem patrimônio do JBRJ, os bens
e di re i tos de sua pro pri e da de, os que lhe fo rem con feridos ou que venha a adquirir ou incorporar.
Art. 8º Constituem receitas do JBRJ:
I – as dotações orçamentárias que lhe forem
consignadas no Orçamen to-Ge ral da União;
II – os recursos provenientes de convênios,
acordos ou contratos celebrados com entidades pú blicas nacionais, estrangeiras e internacionais;
III – as doações, legados, subvenções e outros
recursos que lhe forem destinados;
IV – o produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, in clu si ve para fins de
licitação pública, de emolumentos administrativos e
de taxas de inscrições em concursos;
V – retribuição por serviços de qualquer natureza prestados a terceiros;
VI – as rendas de qualquer natureza, resultantes do exer cí cio de ati vi da des que lhe se jam afe tas ou
da exploração de imóveis sob a sua jurisdição;
VII – as receitas provenientes de empréstimos,
auxílios, subvenções, contribuições e dotações de
fontes internas e externas; e
VIII – os recursos de trans fe rên cia de ou tros órgãos da administração pública.
Art, 9º No caso de dissolução da Autarquia, seus
bens e direitos passarão a integrar o patrimônio da
União.
CAPÍTULO IV
Dos Servidores
Art. 10. Fica criado o Quadro de Pessoal Efetivo
da Autarquia JBRJ.
Parágrafo único. Ficam redistribuidos os servidores do Quadro de Pessoal Efetivo do Ministério do
Meio Ambiente, lotados na Unidade Instituto de Pes quisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, para com por o Quadro referido no caput deste ar tigo.
CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 11. Fica o Po der Exe cu ti vo autorizado a:
I – transferir para o JBRJ o acer vo téc ni co e patrimonial, direitos e re ceitas do Ministério do Meio
Ambi en te e de seus ór gãos, ne ces sá ri os ao fun ci o namento da Autarquia; e
II – remanejar, transferir ou uti li zar os sal dos orçamentários do Ministério do Meio Ambiente para
atender às despesas de estruturação e manutenção
do JBRJ, utilizando, como recursos, as dotações or -
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çamentárias destinadas às atividades fins e administrativas, observados os mesmos subprojetos, subatividades e gru pos de des pe sas, pre vis tos na Lei Orçamentária em vigor.
Art. 12. A Consultoria Jurídica do Ministério do
Meio Ambi en te e a Advo ca cia-Ge ral da União, pres tarão ao JBRJ, no âmbito de suas competências, a assistência jurídica necessária, até que seja provido o
cargo de Procurador-Geral da Autarquia.
Art. 13. A publicação da Estrutura Regimental
da Autarquia JBRJ marcará a sua instalação, e será
feita pelo Poder Executivo, no prazo de trinta dias,
contados a partir da data de publicação desta lei.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasilía,

MENSAGEM Nº 522, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos
Se nho res Mi nis tros de Estado do Meio Ambiente e do
Planejamento, Orçamento e Gestão, o texto do projeto de lei que “Cria a autarquia federal Instituto de Pesqui sas Jar dim Bo tâ ni co do Rio de Janeiro, e dá outras
providências”.
Brasília, 5 de junho de 2001.– Fernando Henrique Cardoso.
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EM Interministerial nº 39 MMA/MP
Brasília, 23 de maio de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos a superior deliberação de Vossa
Exce lên cia o ane xo Pro je to de Lei que dis põe so bre a
criação da au tarquia federal Instituto de Pesquisas
Jar dim Bo tâ ni co do Rio de Ja ne i ro – JBRJ, vinculada
ao Ministério do Meio Ambiente.
2. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, unidade
integrante da estrutura básica do Ministério do Meio
Ambiente, criado por D. João VI, em 13 de junho de
1808, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional-IPHAN em face do seu significado
histórico e cultural, tem como objetivo principal a proteção da bi o di ver si da de. A Insti tu i ção tem re le vân cia na cional e internacional, exercendo papel fundamental na
conservação da natureza, realizando a classificação, a
avaliação e a uti li za ção sus ten tá vel do pa tri mô nio ge nético vegetal, promovendo a educação ambiental, além
de estudar a potencialidade dos vegetais a serem pos tos a ser vi ço da me lho ria de qua li da de de vida hu ma na.
3. No sentido de dar prosseguimento ao processo
de busca da melhor adequação de sua estrutrura aos
mais modernos modelos de gestão empreendedora, é
que foi elaborado o ane xo Pro je to de Lei, vi san do cri ar a
autarquia federal JBRJ, pois, na condição de unidade
integrante da estrutura básica do MMA, tem limitações
decorrentes da falta de autonomia administrativa e de
dotações orçamentárias adequadas, as quais tolhem o
pleno desenvolvimento de pesquisas e estudos da na tureza, a evo lu ção do nú cleo ci en tí fi co e a di fu são do resul ta do dos seus trabalhos.
4. Pretende-se, pela modernização e a adequação de sua estrutura, inclusive pela já iniciada aplica ção da in for má ti ca e do geoprocessamento, alcançar
a mais adequada consecução dos seus objetivos.
Estudos técnicos indicaram que somente a transfor mação do órgão em autarquia, na forma prevista no
art. 37, inciso XIX, da Constituição, vinculada ao Mi nistério do Meio Ambiente, proporcionar-lhe-á a flexi bilização gerencial, possibilitando, in clu si ve, a capta ção de recursos em nível internacional, indispensável
ao cum pri men to de seu pa pel como cen tro de pes quisas ci en tí fi cas para a con ser va ção da flo ra bra si le i ra.
5. Caberá à Autarquia promover, realizar e divulgar o ensino e a pesquisa técnico-científica so bre os recursos florísticos do Brasil, visando o conhecimento e a
conservação da biodiversidade. Ser-lhe-ão transferidos
os bens móveis e imóveis que estejam sob a guarda do
Instituto de Pesquisas JBRJ necessários ao exercício e
ao desenvolvimento das suas atividades.
6. Informamos, que os cargos comissionados a
serem utilizados pela Autarquia, encontram-se alocados,temporariamente, por meio do De cre to nº 3.715, de
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3 de ja ne i ro de 2001, ao Insti tu to Jar dim Bo tâ ni co do Rio
de Janeiro, até que se aprove o Projeto em evidência.
7. Ressaltamos que os recursos destinados à
estruturação e manutenção do JBRJ encontram previsão na dotação orçamentária do Ministério do Meio
Ambi en te, para o pre sen te exer cí cio, os qua is lhes serão transferidos, quando da aprovação da presente
proposta Complementarmente a tais recursos a Instituição conta, ainda, com as receitas patrimoniais provenientes de acordos e parcerias nacionais e internacionais, cobrança de ingressos, de prestação de serviços, auxílios, contribuições, doações, legados e
subvenções, concedidas por entidades de direito público e privado, nacionais e internacionais.
8. Ade ma is, por não ha ver ge ra ção de des pe sas
adicionais, não se aplicam as disposições constantes
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
9. Diante de todos os fatos acima evidenciados, a
relevância dessa circunstânciafoireconhecida e admitida como plausível pelossignatários desta Exposição de
Motivos, uma vez que o JBRJ passará a ter uma Estrutura Organizacional adequada para condução das políticas de governo sob sua responsabilidade.
10. São essas, Senhor Presidente, as razões
que nos levam a submeter o anexo Projeto de Lei à
consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente, José Sarney Fi lho, Ministro
de Estado do Meio Ambiente – Martus Tavares, Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, e de Assuntos Sociais.)

PARECERES
PARECER Nº 1.158, DE 2001
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 79,
de 2000, de autoria do Senador Paulo
souto, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
Relator: Senador Lúcio Alcântara
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado nº 79, de 2000, de
autoria do Senador Paulo Souto, define novas regras
para as transferências da União destinadas ao financiamento de ações e serviços do Sistema Único de
Saúde, a serem executadas pelos estados, municípios e o Distri to Fe de ral.
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Para tan to, acres cen ta dois pa rá gra fos ao art. 33
e um parágrafo ao art. 35 da Lei Orgânica da Saúde,
além de revogar o § 1º da Lei nº 8.142, de 28 de de zembro de 1990, de tal forma que tais transferências
passem a ser feitas:
a) diretamente e de forma regular e automática, em
conformidadecom co tas pre vis tas em pro gra ma ção e cronograma aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde;
b) dis pen sa da a ce le bra ção de con vê ni os ou outros instrumentos jurídicos; e
c) em montantes determinados segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, in dependentemente de qualquer procedimento prévio
(essa regra alcança 75% do total anual de recursos
destinados a estados, DF e municípios).
O projeto se propõe como uma contribuição ao
avan ço do pro ces so de des cen tra li za ção em cur so no setor saúde e um mecanismo para alterar a situação de ”desequilíbrio institucionalizado“, segundo a qual os estados
mais ricos e com mais recursos assistenciais recebem,
proporcionalmente, mais recursos que os mais pobres e
me nos de sen vol vi dos, em ser vi ços e tec no lo gia de sa ú de.
Encontra-se em apreciação por esta Comissão
em caráter terminativo e, decorrido o prazo regimen tal, não foi objeto de emenda.
II – Análise
Independentemente do mérito da proposição,
um fato novo altera a perspectiva segundo a qual
essa matéria deve ser tratada neste momento nesta
Comissão e no Congresso Nacional: a aprovação da
º
Emenda à Constituição n 29, de 2000, dando novas
diretrizes para o financiamento da saúde.
O novo § 3º acrescido ao art. 198 da Constituição
Federal – que trata do financiamento do Sistema Único
de Saúde – determina que o estabelecimento de ”critéri os de ra te io dos re cur sos da União vin cu la dos à sa ú de
destinados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, objetivando a progressiva redução das dispari dades regionais" será feito por uma lei complementar.
III – Voto
Em vista do exposto, consideramosque o Projeto
de Lei do Senado nº 79, de 2000, fica Prejudicado pela
apro va ção e san ção da Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de
2000, – especificamente em vista do que dispõe seu art.
6º –, em razão do que o voto é pelo seu Arquivamento.
Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. – Romeu Tuma, Presidente – Lúcio Alcântara, Relator –
Tião Vi a na – Ro me ro Jucá – La u ro Cam pos – Ju vêncio da Fonseca – Maria do Carmo Alves – Ademir
Andrade – João Alberto Souza – Moreira Mendes –
Waldeck Ornelas – Maguito Vilela – Nabor Júnior –
Emília Fernandes – Sebastião Rocha – Geraldo
Cândido – Mauro Miranda – Osmar Dias – Geraldo
Althoff – Leomar Quintanilha – Marluce Pinto.
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LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 2000*
Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e
198 da Constituição Federal e acrescenta
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os
recursos mínimos para o financiamento
das ações e serviços públicos de saúde.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º A alí nea e do inciso VII do art. 34 passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 34. .................................................
............................................................."
“VII – ...................................................
............................................................."
“e) aplicação do mínimo exigido da re ceita resultante de impostos estaduais, com preendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino
e nas ações e serviços públicos de saúde.
Art. 2º O inciso III do art. 35 passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 35. .................................................
............................................................."
III – não tiver sido aplicado o mínimo
exigido da receita municipal na manutenção
e desenvolvimento do ensino e nas ações e
serviços públicos de saúde;"
Art. 3º O § 1º do art. 156 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 156................................................”
“§ 1º Sem prejuízo da progressividade
no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:”
“I – ser progressivo em ra zão do valor
do imóvel; e”
“II – ter alíquotas diferentes de acordo
com a localização e o uso do imóvel.”
“............................................................"
Art. 4º O parágrafo único do art. 160 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 160 ...............................................”
“Parágrafo único. A vedação prevista
neste artigo não impede a União e os Esta dos de condicionarem a entrega de recursos:
* Pu bli ca da no Diário Oficial, de 14 de se tem bro de 2000.
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“I – ao pagamento de seus créditos, in clu si ve de suas autarquias;”
“II – ao cumprimento do disposto no
art. 198, § 2º, incisos II e III.”
Art. 5º O inciso IV do art. 167 passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 167. ...............................................
............................................................."
“IV – a vinculação de receita de impos tos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas
a repartição do produto da arrecadação dos
impostos a que se referem os arts. 158 e
159, a destinação de recursos para as
ações e serviços públicos de saúde e para
manutenção e desenvolvimento do ensino,
como determinado, respectivamente, pelos
arts. 198, § 2º, e 212, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º,
bem como o disposto no § 4º deste artigo;
“............................................................”
Art. 6º O art. 198 passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 2º e 3º, numerando-se o atual parágra fo único como § 1º:
“Art. 198. ...............................................
............................................................"
“§ 1º (parágrafo único original) ..........."
“§ 2º A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:”
“I – no caso da União, na forma defini da nos termos da lei complementar prevista
no § 3º;”
“II – no caso dos Estados e do Distrito
Federal, o produto da arrecadação dos im postos a que se refere o art. 155 e dos re cursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a , e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos
Municípios;”
“III – no caso dos Municípios e do Dis trito Federal, o produto da arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.”
“§ 3º Lei Complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá:”
“I – os percentuais de que trata o § 2º;”
“II – os critérios de rateio dos recursos
da União vinculados à saúde destinados aos
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Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios, objetivando a progressiva redução
das disparidades regionais;”
“III – as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas
esferas federal, estadual, distrital e municipal;”
“IV – as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União.
“Art. 7º O Ato das Disposições Constitucionais
Tran si tó ri as pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te art. 77:
”Art. 77. Até o exercício fi nanceiro de
2004, os recursos mínimos aplicados nas
ações e serviços públicos de saúde serão
equivalentes:“
”I – no caso da União:“
”a) no ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde
no exercício financeiro de 1999 acrescido
de, no mínimo, cinco por cento;“
”b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor
apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto – PIB;“
”II – no caso dos Estados e do Distrito
Federal, doze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art.
155 e dos recursos de que tratam os arts.
157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas
aos respectivos Mu ni cí pi os; e“
”III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da
arrecadação dos impostos a que se refere o
art. 156 e dos recursos de que tratam os
arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º“
”§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios que apliquem percentuais in feriores aos fixados nos incisos II e III deverão elevá-los gradualmente, até o exercício
financeiro de 2004, reduzida a diferença à
razão de, pelo menos, um quinto por ano,
sendo que, a partir de 2000, a aplicação
será de pelo menos sete por cento.“
”§ 2º Dos recursos da União apurados
nos termos deste artigo, quinze por cento,
no mínimo, serão aplicados nos Municípios,
segundo o critério populacional, em ações e
serviços básicos de sa ú de, na for ma da lei.“
“§ 3º Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às
ações e serviços públicos de saúde e os
transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de
Saúde que será acompanhado e fiscalizado
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por Conselho de Saúde, sem prejuízo do
disposto no art. 74 da Constituição Federal.”
“§ 4º Na ausência da lei complementar
a que se refere o art. 198, § 3º, a partir do
exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á a
União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios o disposto neste artigo.”
Art. 8º Esta EmendaConstitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de setembro de 2000.
A Mesa da Câmara dos Deputados: Michel Te mer, Presidente – Heraclito Fortes, 1º Vice-Pre sidente – Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente –
Ubiratan Aguiar, 1º Secretário – Nelson Trad, 2º Secretário – Jaques Wagner, 3º Secretário – Efraim
Morais, 4º Secretário.
A Mesa do Senado Federal: Antonio Carlos
Magalhães, Pre si den te – Geraldo Melo, 1º Vice-Pre sidente – Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente – Ronaldo Cunha Lima, 1º Secretário – Carlos Patrocínio, 2º Secretário – Nabor Júnior, 3º Secretário.
Redação Anterior
Art. 34, VII:
“e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.”
Art. 35:
“III – não tiver sido aplicado o mínimo
exigido da receita municipal na manutenção
e desenvolvimento do ensino;”
Art. 156:
“§ 1º O imposto previsto no inciso I po derá ser progressivo, nos termos de lei muni ci pal, de for ma a as se gu rar o cum pri men to
da função social da propriedade.”
Art. 160:
“Parágrafo único. A vedação prevista
neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos
ao pagamento de seus créditos, inclusive de
suas autarquias.“
Art. 167:
“IV – a vinculação de receita de impos tos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas
a repartição do produto da arrecadação dos
impostos a que se referem os arts. 158 e
159, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como de terminado pelo art. 212, e a prestação de ga rantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º,
bem assim o disposto no § 4º deste artigo;”
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Art. 198:
”Art. 198. As ações e serviços públicos
de saúde integram uma rede regionalizada
e hierarquizada e constituem um sistema
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III – participação da comunidade.
Parágrafo único. O sistema único de
saúde será financiado, nos termos do art.
195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de ou tras fontes.“
PARECER Nº 1.159, DE 2001
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 184,
de 2000, de autoria do Senador Arlindo
Porto, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Cerimonialista e
suas correlatas, cria o Conselho Federal
e os Conselhos Regionais, e dá outras
providências.
Relator: Senador Valmir Amaral ( art. 84 III)
I – Relatório

Encontra-se em exame, nesta Co mis são, o Projeto de Lei do Senado nº 184, de 2000, de autoria do
nobre Senador Arlindo Porto. Trata-se de proposição
que objetiva regulamentar as profissões de cerimonialista, técnico de cerimonial e auxiliar de cerimonial,
além de criar conselho federal e conselhos regionais
para exercer a fiscalização do exercício dessas atividades.
Afirma-se, justificando a iniciativa, que houve
um aumento na demanda por essas atividades e,
conseqüentemente, há um número ma i or de pes so as
ocupadas nesse tipo de trabalho, bem assim um número crescente de interessados na defesa dos interesses desses profissionais. Daí a necessidade de
estabelecer parâmetros re gulamentares para o exercício dessa profissão: “assim, precisamos estabelecer os direitos e as obrigações de todos que desenvolvem esse trabalho, para o qual estão migrando
profissionais das mais diversas profissões e formações. Não podemos im pe dir o que a na tu re za pro duz.
São inú me ros os exem plos que te mos em de ze nas de
profissões que buscaram especialização devido à
grande demanda”.
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Na visão exposta, a existência de uma regulamentação servirá como um instrumental especifica mente voltado para a realização de um bom trabalho.
Também há registro de que já estão sendo preparados, além dos cursos pro fissionalizantes de nível mé dio e fundamental, cursos de nível superior na área
de cerimonial. Pretende-se, finalmente, que o Brasil
seja modelar nessa área.
É o relatório.
II – Análise
A matéria disciplinada na proposição – regulamentação de profissões – inclui-se en tre aquelas de
iniciativa comum, prevista no art. 61 da Constituição
Federal. A competência para legislar sobre o tema é
do Congresso Nacional, nos termos do art. 48 da
mes ma Car ta. Com re la ção à ini ci a ti va e com pe tên cia
para legislar, portanto, não há impedimentos formais
constitucionais.
Quanto ao mérito, firmamos en tendimento favorável à aprovação da matéria. Os argumentos justifi cadores do projeto, expostos pelo ilustre proponente,
são inteiramente procedentes. Trata-se de uma ativi dade em crescente expansão e que já está merecen do o reconhecimento do legislador. Além disso, são
inúmeros os benefícios que podem advir de uma re gulamentação clara para a profissão de Cerimonialis ta, fundamental para a di plo ma cia e para o estabele ci men tos de re gras de con ví vio nas re la ções en tre autoridades e na realização de eventos.
Na legislação brasileira são muitas as categorias de traba lha do res que con se gui ram a re gu la men tação das respetivas profissões: há lei para disciplinar a
atividade de médicos, advogados, músicos, jogado res e téc ni cos de fu te bol, além de ou tras. A exis tên cia
de normas específicas para o exercício de cada ativi dade contribuiu para o desenvolvimento da técnica,
da cultura e das artes. A instalação de conselhos, por
sua vez, permite que o exercício dessas atividades
seja parcialmente regulado pelos próprios membros
da corporação, democratizando o debate sobre os
objetivos comuns e as expectativas pro fissionais.
Muitas atividades profissionais não podem ser
entregues a qualquer in teressado,desprovido de co nhecimento especializado. O cerimonial exige serie da de e pro fis si o na lis mo. A exigência de qua li fi ca ção e
o es ta be le ci men to de al gu mas res tri ções ao exer cí cio
profissional de leigos certamente são necessários
para o desempenho satisfatório do trabalho dos ceri monialistas, dos técnicos em cerimonial e do auxiliar
de cerimonial.
Assim, em face da inexistência de vício de in constitucionalidade ou juridicidade e da procedência
das razões de mérito expostas, a regulamentação da
profissão de cerimonialista e a criação do “Conselho
Federal de Cerimonial” e dos “Conselhos Regionais
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de Cerimonial”, além de serem decorrência da evolução da realidade do mercado de trabalho, representam, na nossa visão, uma medida justa para com esses profissionais e um estímulo efetivo ao exercício
das atividades que desempenham.
III – Voto do Relator
Com essas considerações a respeito do Projeto
de Lei do Senado nº 184, de 2000, em hora oportuna
apresentado pelo nobre Senador Arlindo Porto, opinamos pela sua aprovação.
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Sala das Comissões, 10 de outubro de 20001. –
Ro meu Tuma, Pre si den te – Val mir Ama ral, Re la tor –
Maria do Carmo Alves – Maguito Vilela – Ademir
Andrade – Juvêncio da Fonseca – Nabor Júnior –
Geraldo Cândido – Lauro Campos – Tião Via na
(abstenção) – Waldeck Orne las (vencido) – Emília
Fernandes – Marluce Pinto – Sebastião Rocha –
João Alberto Souza – Mo reira Mendes (vencido) –
Ma u ro Mi ran da – Romero Jucá – Lindberg Cury –
Leomar Quintanilha.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
I – sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de rendas;
II – plano plurianual, diretrizes or çamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida pública ee mis sões de cur so for ça do;
III – fi xa ção e mo di fi ca ção do efe ti vo das For ças
Armadas;
IV – planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
V – li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé reo e
maritimo e bens do domínio da União;
....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribu na is Su pe ri o res,
ao Procu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................
DOCUMENTO
ANEXADO
SECRETARIA-GERAL DA MESA

PELA

MINUTA
PARECER Nº , DE 2001
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 184,
de 2000, que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de Cerimonialista e
suas correlatas, cria o Conselho Federal
e os Conselhos Regionais, e dá outras
providencias”.
I – Relatório
Encontra-se em exame, nesta Co mis são, o Projeto de Lei do Senado nº 184, de 2000, de autoria do
nobre Senador Arlindo Por to.
Trata-se de proposição que objetiva regulamentar as pro fis sões de ce ri mo ni a lis ta, téc ni co de ce ri mo-
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ni al e au xi li ar de ce ri mo ni al, além de cri ar con se lho federal e conselhos regionais para exercer a fiscaliza ção do exercício dessas atividades. Afirma-se, justifi cando a iniciativa, que houve um aumento na demanda por essas atividades e, conseqüentemente, há um
número maior de pessoas ocupadas nesse tipo de
trabalho, bem as sim um nú me ro cres cen te de in te ressados na defesa dos in te res ses desses profissionais.
Daí a ne ces si da de de es ta be le cer pa râ me tros re gu lamentares para o exercício dessa profissão: “assim,
precisamos estabelecer os direitos e as obrigações
de todos que desenvolvem esse trabalho, para o qual
estão migrando profissionais das mais diversas pro fissões e formações. Não podemos impedir o que a
natureza produz. São inúmeros os exemplos que te mos em de ze nas de pro fis sões que bus ca ram es pe cialização devido à grande demanda”.
Na visão exposta, a existência de uma regulamentação servirá como um instrumental especifica mente voltado para a realização de um bom trabalho.
Também há registro de que já estão sendo preparados, além dos cursos pro fissionalizantes de nível mé dio e fundamental, cursos de nível superior na área
de cerimonial. Pretende-se, finalmente, que o Brasil
seja modelar nessa área.
É o relatório.
II – Análise
A matéria disciplinada na proposição – regulamentação de profissões – incluí-se entre aquelas de
iniciativa comum, prevista no art. 61 da Constituição
Federal. A competência para legislar sobre o tema é
do Congresso Nacional, nos termos do art. 48 da
mes ma Car ta. Com re la ção à ini ci a ti va e com pe tên cia
para legislar, portanto, não há impedimentos formais
constitucionais.
Qu an to ao mé ri to, en tre tan to, fir ma mos en ten dimento contrário a aprovação da matéria. Os efeitos
práticos de sua aprovação se ri am uma maior rigidez
do ordenamento do trabalho, criação de entraves e
estruturas burocráticas e consolidação de reservas
de mer ca do. Esses efe i tos são tí pi cos das re gu la menta ções pro fis si o na is.
Nos termos do inciso XIII do art. 5º da Cons ti tu ição, “é li vre o exer cí cio de qual quer tra ba lho, ofi cio ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei es ta be le cer”. Te mos, en tão, que a re gra ge ral
é a da ple na li ber da de de exer cí cio de qual quer pro fissão, não necessitando a grande maioria das ativida des da criação de conselhos para fiscalização ou de
regulamentação le gal para de sen vol ver-se sa tis fa to riamente.
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Na legislação brasileira, entretanto, são muitas
as categorias profissionais que conseguiram inserir
nor mas apli cá ve is aos seus pa res: há lei para dis ci plinar a ati vi da de dos mú si cos, dos jo ga do res e téc ni cos
de futebol, etc. Percebe-se claramente que, em alguns casos, houve excesso na regulamentação, crian do-se uma bu ro cra cia des ne ces sá ria e pro pi ci an do
uma repartição do mercado de trabalho, verdadeiros
feudos, onde algumas corporações reservam para si
os benefícios do exercício profis si o nal.
Por ou tro lado, al gu mas ati vi da des pro fis si o na is,
no entendimento da maioria dos estudiosos do tema,
não podem ser entregues a qualquer interessado. A
exigência de alguma qualificação e o estabelecimento de algumas restrições ao exercício profissional de
leigos certamente são necessários para o desempenho da advocacia, da medicina, da engenharia etc.
Ainda mais, toda a discussão sobre a regulamentação das profissões desenvolve-se dentro de
um contexto econômico e político maior. Tem sido
aceito, consensualmente, que a regulamentação exces si va re tar da o desenvolvimento eco nô mi co e ini be
a criação de novos empregos. Acrescente-se a isso a
aceleração das mudanças tecnológicas que exige,
cada vez mais, mercados de trabalho flexíveis e
adaptáveis às novas circunstâncias de produção.
Em consideração à na tureza do trabalho cerimonial, que não afeta a liberdade, a saúde e a segurança das pessoas, somos levados a crer que o exercício da profissão de cerimonialista não exige qualificação e regulamentação profissional es pe ci al.
Em conseqüência, menos necessária ainda
seria a criação de “Conselhos Federais e Conselhos
Regionais”.
De qualquer forma, não há inconstitucionalidade flagrante na criação de conselhos, em bora o tema
não esteja de todo pacificado na doutrina.
Entretanto, ainda que possa ser reconhecida a
constitucionalidade das iniciativas nesse sentido, ou
corrigidas eventuais normas inconstitucionais, entendemos que a profissão de cerimonialista não necessita de regulamentação, nem da institucionalização de conselhos.
Ainda que ausentes vícios de inconstitucionalidade, a regulamentação da profissão de cerimonialista e
a criação do “Conselho Federal de cerimonial” e dos
“Conselhos Regionais de Cerimonial” representam, na
nossa visão, um aumento na rigidez da legislação que
rege o exercício das profissões que, em face dos ar gumentos expostos, me re ce ser rejeitada.
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III – Voto do Relator
Feitas essas con si de ra ções a respeito da iniciativa, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei do Se nado nº 184, de 2000.
Sala das Comissões, Mozarildo Cavalcanti,
Relator.
PARECER Nº 1.160 DE 2001
Da Comissão de Constituição, Justi ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 39, de 2001 (nº 467/99, na Casa
origem), que Altera a Lei nº 1.060, de 5 de
fevereiro de 1950, que estabelece normas
para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, para conceder a
gratuidade do exame de DNA, nos casos
que especifica.
Relator: Senador Sebastião Rocha
I – Relatório
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania examina, nesta oportunidade, o Projeto de Lei da
Câmara nº 39, de 2001 (nº 467, de 1999, na origem),
que tem por escopo acrescentar inciso ao art. 3º da
Lei nº 1060, de 1950, que estabelece normas para a
concessão da assistência judiciária aos necessita dos. Con so an te o teor da pro pos ta, to mar-se-á isen ta
de re co lher cus tas e emo lu men tos pro ces su a is a par te que, não po den do ex pen der com o exa me de pa reamento cromossômico (DNA), integra ação de inves ti ga ção de pa ter ni da de ou de ma ter ni da de. A isen ção,
se acolhida a proposta, estará compreendida no rol
que tam bém dis pen sa as cus tas ini ci a is para o aju i zamento de ação judicial, despesas com publicação de
atos pro ces su a is, in de ni za ção a teste mu nha, ho no rá rios de advogado e de perito, entre ou tras.
A proposta sob exame é composta de dois dispositivos e o segundo deles contém a cláusula de vi gência.
II – Análise
A Constituição Federal, em seu art. 227, § 6º, garante aos filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias
relativas à filiação. Assim, dizer-se filho legítimo como o
nascido de genitores casados en tre si, ou fi lho ile gí ti mo,
para de sig nar o con trá rio, é fru to de cir cuns tân ci as so ciais anteriores a 5 de outubro de 1988, quando ainda
não existiam tais garantias constitucionais.
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Porém, mesmo após a promulgação da Carta
Republicana, perdura a incerteza a respeito da paternidade, que é presumida (Código Civil, art. 338), e,
bem as sim, em cer tos ca sos, so bre a pró pria ma ter nida de, pois fra u des são per pe tra das na de sig na ção da
mãe biológica, com a atribuição dessa condição a
pessoa que nem sequer experimentou a gestação, e
que registra – como sua – criança alhe ia.
Além dos aspectos fáticos apontados, que precisam ser sanados, há outros, em favor da proposta,
firmados tanto pela Constituição Federal quanto por
leis es pe cí fi cas. Na Cons ti tu i ção tem-se que a cri an ça
e o adolescente go zam de es pe ci al pro te ção do Estado, em razão dos princípios de brevidade, excepcionalidade e res pe i to à con di ção pe cu li ar da pes soa em
desenvolvimento (CF, art. 227, §, 3º, inciso V ).
Essa condição, transitória e excepcional, deve
gerar para os civilmente incapazes, isto é, para crianças e adolescentes, o direito de investigar e conhecer
a paternidade verdadeira e, em conseqüência, fruir
dessa condição, pois é quando dependem de outrem
para o seu sustento e educação, por se encontrarem
em sua mais acentuada fase de vulnerabilidade. E
mesmo as pessoas maiores de vinte e um anos, portanto capazes, devem ter acesso pleno à Justiça, ainda que não tenham supor te fi nan ce i ro para o processo.
A Lei nº 8.560, de 29 de dezembro de 1992
(que regula a investigação de paternidade dos filhos
havidos fora do casamento), conquanto ofereça a
possibilidade investigativa da paternidade, não con tém previsão de gratuidade da investigação, que se
impõe e pode ser obtida mediante aprovação da
proposta ora examinada, pois é a Lei nº 1.060, de
1950, que contempla as isenções de custas processuais diretas e indiretas.
Desta ma neira, tem-se a garan tia constitucional, mas fal ta a previsão legal que lhe dê exeqüibilidade, e essa lacuna acrescenta dificuldade às incertezas ine rentes à pró pria existência, como o
cer ce a men to ao direito à ciência da identidade paterna ou ma terna, o que equivale a ne gar dignidade à pessoa humana, afrontar o art. 1º, inciso III,
da nossa Carta, e excluir da apreciação do Poder
Judiciário le são ao di reito de conhecer a própria
origem (CF, art. 5º inciso XXXV).
Fica evidente que o direito em discussão é
constitucionalmente assegurado e a norma receptora só pode ser a Lei nº 1.060, de 1950, que trata da
isenção de custas e outros procedimentos judiciais.
Acrescente-se que os ônus da investigação de pa -
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ternidade com o emprego da técnica do pareamento
cromossônico (DNA) – que compara células do filho
às do pai presumido, ou às da mãe, hoje, após o
transcurso de quase dez anos, desde que começou
a ser empregada no País – passou a ter valor finan ceiro mais acessível em razão da difusão do seu
emprego, e da popularização, e mostra-se muito
mais eficaz que qualquer outra, pois atinge grau de
certeza próximo de 100% (cem por cento).
De fato, o elevado grau de certeza do exame
cromossômico tor na ob so le tas as téc ni cas de com paração fenotípica, que analisam os ângulos e dimensões do nariz, o formato das orelhas e dos olhos, ou,
simplesmente, a existência de sinais particulares.
Dispensa, igualmente, as provas testemunhais pro duzidas por pessoas que viram os supostos genito res, sob investigação, em atitude que poderia fazer
presumir eventual conjunção carnal, em dia ou mês
compatível com o da fecundação, considerada a data
de nascimento do interessado. Em suma, o exame
cromossômico repele as meras suposições e dá sus tentação científica às relações de paternidade e ma ter ni da de.
Por fim, a cele ri da de de procedimentos judiciais
e laboratoriais da investigação de paternidade, ou de
ma ter ni da de, com o em pre go de DNA, é fa tor que, por
si, justifica sua aplicação em lugar de outras técnicas,
que, estas sim, por sua morosidade e dificuldade de
realização, representam elevado custo para a socie dade, pois exigem o acionamento da máquina Judi ciária por longos períodos, e apresenta resultados
questionáveis, de quase impossível revisão, pois ge ram a coisa julgada material. Logo, a isenção de que
trata a proposta representará economia processual e
me lhor for ma de pa ci fi ca ção das li des.
III – Voto
O Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2001 (nº
467, de 1999, na origem), reveste-se de constitucionalidade e juridicidade, e apresenta-se de acordo
com os preceitos regimentais. Votamos por sua Apro vação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001. –
Bernardo Cabral, Presidente – Sebastião Rocha,
Relator – Jefferson Péres – Roberto Requião –
Osmar Dias – Le o mar Qu in ta ni lha – José Eduardo
Dutra – José Agripino – Bello Parga – Maguito Vi lela – Maria do Carmo Alves – Antônio Carlos Jú nior – José Fogaça – Romeu Tuma – Ademir
Andrade – Iris Rezende.
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LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união in dis so lú vel dos Esta dos e Muni cí pi os e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Di re i to e tem como fundamentos:
I – a soberania;
....................................................................................
III – a dignidade da pes soa hu ma na;
Art. 5º Todos são igua is pe ran te a lei, sem dis tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeirosresidentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos se guintes:
....................................................................................
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à ali mentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
con vi vên cia fa mi li ar e co mu ni tá ria, além de co lo cá-los
a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
....................................................................................
§ 3º – O di re i to a pro te ção es pe ci al abran ge rá os
seguintes aspectos:
....................................................................................
V – obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de
qualquer medida privativa da liberdade;
....................................................................................
§ 6º – Os filhos, havidos ou não da relação do
casamento, ou por ado ção, te rão os mesmos direitos
e qua li fi ca ções, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
LEI Nº 8.560, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1992
Regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento
e dá outras providências. Lei nº 3.071, de
1º de janeiro de 1916
Código Civil
Art. 338. Presumem-se concebidos na constância do casamento:
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I – os filhos nascidos 180 (cento e oi ten ta) dias,
pelo menos, depois de estabelecida a convivência
conjugal (art. 339);
II – os nascidos dentro nos 300 (trezentos) dias
subseqüentes à dissolução da sociedade conjugal
por morte, desquite, ou anulação.
PARECER Nº 1.161, DE 2001
Da Comissão de Constituição,justi ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 59, de 2000 (nº 855/99, na Casa
de origem) que “Altera a Lei nº 9.503, de
23 de dezembro de 1997, de forma a obrigar a realização de exame psicológico
periódico para os motoristas profissionais”. (Em reexame, nos termos do Requerimento nº 464, de 2001).
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2000 (PL
nº 855, de 1999, na origem), destina-se a al te rar a Lei
nº 9.503, de 23 de dezembro de 1997, o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), para impor, aos motoristas
profissionais, a exigência da realização periódica de
exames psicológicos.
Fun da do no ar gu men to de que a gran de ma i o ria
das empresas de transporte, à falta de exigência le gal, tem negligenciado a avaliação psicológica de
seus profissionais, o projeto em causa mereceu o
exame e a aprovação da Comissão de Viação e
Transportes e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação da Câmara dos Deputados. Segundo o
au tor, à épo ca da pri me i ra ha bi li ta ção, úni ca opor tu nidade em que o CTB exige “a avaliaçãopsicológica do
condutor”, não se pode detectar, pela própria condi ção inaugural da autorização para conduzir, desvios
de comportamento que, muitas vezes, advém do pró prio exercício da profissão de motorista.
Informa ainda, o autor, que várias pesquisas
identificam “o estresse, a insatisfação crônica, a de pressão e outras anomalias observadas em exames
psicológicos” como fatores de “influência decisiva na
ocorrência da maior parte” dos acidentes de trânsito.
Assim, pres si o na dos por con di ções es ta fan tes de trabalho e desobrigados da avaliação psicológica perió dica, os motoristas profissionais estariam pessoal mente vulneráveis e exporiam a graves riscos os serviços de transporte de cargas e de passageiros.
Submetido ao exame desta Co missão no último
dia 20 de junho, o projeto foi rejeitado nos termos de
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Voto em Separado de auto ria do Senador Roberto
Freire. Aber to o pra zo re gi men tal, foi in ter pos to o Recurso nº 16, de 2001, de iniciativa do Senador Lúcio
Alcântara e outros Senhores Senadores. Por sua
vez, incluído na Ordem do Dia, o Recurso nº 16, de
2001, ensejou a aprovação do Requerimento nº 464,
de 2001, de autoria do Se na dor Íris Re zen de, que solicitou o adiamento da deliberação do Plenário a fim
de que a proposição fosse reexaminada por esta Comissão.
É o que nos cumpre fazer.
II – Análise
O parecer desta Co mis são, que ago ra se re e xamina, decorreu de Voto em Separado que, embora
gravado pelos reconhecidos méritos de seu autor,
fun da-se em três ar gu men tos es sen ci a is que não nos
parecem suficientes para que o Senado rejeite a proposição em ca u sa. Na ver da de, os pró pri os ar gu mentos de que se valeu o Voto em Separado para contradi tar a pro po si ção po de ri am ser uti li za dos de ma ne i ra
a apo iá-la, como bem menciona a nota técnica elaborada na Consultoria Legislativa e citada como justificação do requerimento que determinou o reexame
em curso:
“1 – Se a defesa da avaliação psicológica ”não
está ba se a da em es ta tís ti cas claras a respeito", também assim não está o argumento contrário apresentado: o de que a redução de acidentes relatada não
decorreu da aplicação do exame, “mas foi o resultado
de uma série de ações de prevenção de acidentes”.
Ainda que fosse assim, a avaliação psicológica periódi ca se ria uma des sas efi ca zes me di das pre ven ti vas;
2 – O segundo argumento o de que a Lei nº
9.602, de 1998, e a Resolução nº 80, de 1998, do
Contran, tornam a avaliação psicológica preliminar
obrigatória para a primeira habilitação e para os candidatos a mudança de categoria – contrasta com a
tese fundamental da proposição: a avaliação psicológica inaugural, seja na primeira habilitação, seja para
a mudança de categoria, não afere as alterações
comportamentais havidas ao longo da atividade profissional dos condutores;
3 – Por fim, a última contestação à necessidade
do projeto, a de que a mencionada resolução do Contran também já exige “a avaliação psicológica do infrator contumaz e envolvido em acidentes com vítima”, e em si mesma contraditória. Se o objetivo do
projeto é a prevenção de acidentes, não há como entender-se suficientes as avaliações a posteriori de
infratores contumazes. As circuns tân ci as que se pretende evitar já teriam en tão acon te ci do."
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Assim, Senhores Senadores, re iteramos o que
vimos, de muito, afirmando. Não há dúvida de que a
insegu ran ça a que es tão su je i tos os mo to ris tas, pas sageiros e pedestres nas ruas e estradas brasileiras me rece a permanente preocupação das autoridades pú blicas. Ainda que um enorme passo tenha sido dado
com a im plan ta ção do novo Có di go de Trân si to Bra si leiro (CTB), outros aperfeiçoamentos precisam ser in corporados à legislação com vis tas a melhorar sua efi cácia no que respeita à prevenção de acidentes.
Dados do Sistema Nacional de Estatística de
Trânsito (SINET) do Departamento Na cional de Trân si to (DENATRAN) cons ta tam que, a des pe i to da re dução do número de acidentes que decorreu do rigor
tra zi do pela nova lei, hou ve, após sua vi gên cia, um rápido recrudescimento do índice de mortes apurado
com relação a cada grupo de dez mil veículos. Esse
índice, que atingira seu ponto mais elevado em 1982
(dezenove mortes para cada grupo de dez mil veícu los) e decrescera até oito, em 1998, voltou a subir
para qua se doze, em 1999, e ten dia a al can çar de zesseis no ano 2000.
Entidades e associações de psicólogos e educa do res de trân si to atri bu em essa brus ca ele va ção ao
que consideram um dos poucos pontos falhos do
novo CTB: a inexigência de avaliação psicológica. De
fato, a par tir de 1982, quan do, em de cor rên cia de gestões dos Conselhos Regionais e Federal de Psicolo gia, os Departamentos de Trân si to (DETRAN) pas saram a regular com maior eficácia as perícias de avali ação psicológica, o número de acidentes fatais pas sou a decrescer. Em 1989, o Conselho Nacional de
Trânsito (CONTRAN) passou a exigir a avaliação psi cológica periódica para os motoristas profissionais
que transportassem cargas perigosas. A me di da acelerou a redução que já se verificava nos índices de
mortes, que continuaram a decrescer constantemen te até 1998, pri me i ro ano de vi gên cia do novo Có di go.
A edi ção do novo CTB, ape sar de tra zer o ins trumen tal ne ces sá rio para pre ve nir e pu nir as in fra ções e
cri mes de trân si to, de i xou de exi gir, em ra zão de veto
presidencial, o exame psicológico como condição
para a ha bi li ta ção. Esse dano foi adi an te par ci al men te
compensado pela edição da Lei nº 9.602, de 21 de janeiro de 1998, que, por iniciativa do próprio Poder
Executivo, introduziu mo dificações no CTB para im por a renovação periódica do exame de aptidão física
e mental e exigir, apenas na “primeira habilitação”, a
avaliação psicológica dos candidatos.
Nesse passo, configurou-se o ordenamento legal hoje vigente: a despeito da reavaliação periódica
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a que estão sujeitos todos os condutores no que
respeita à saúde física e mental, seu perfil psicológico é tido como inalterado, vez que é aferido apenas
por ocasião da primeira ha bilitação e, de forma complementar, quando ocorre mudança na categoria da
habilitação.
O que pretende, em boa hora, a proposição
em causa é a extensão da exigência da avaliação
psicológica inaugural, tornando-a periódica para os
condutores profissionais. Esses trabalhadores, sub metidos às estressantes condições em que exercem
sua profissão, podem desenvolver desvios comportamentais que obviamente não podem ser percebidos na “primeira habilitação”, seja na categoria inicial, seja na habilitação obtida por alteração de categoria.
Nesse sen tido, segundo a Soci e da de Brasileira de Psicólogos e Educadores de Trânsito, pesquisa re alizada em 1996 pela Polí cia Ro doviária
Federal demonstrou que, em 70% dos casos, os
motoristas que provocam acidentes têm mais de
seis anos de habilitação, o que, mais uma vez, sugere a necessidade da avaliação periódica e não
apenas a re ferente à primeira habilitação ou à mudança de cate go ria.
O projeto sob reexame opera, por tanto, em
proveito tanto da segurança pessoal dos condutores
profissionais quanto daquela que deve proteger os
passageiros e cargas por eles transportados.
III – Voto
Somos, pelas razões expostas, favoráveis a
que esta CCJ, reexaminando a matéria, aprove o
PLC nº 59, de 2000, disposto adequadamente no
que respeita aos preceitos de constitucionalidade,
juridicidade e regimentalidade. Quanto à técnica legislativa, contudo, torna se ne cessário, por meio de
emendas de redação, adequá-lo às exigências da
Lei Complementar nº 95, de 1998, para apor a ex pressão “(NR)” ao dispositivo alterado pelo art. 1º e
transformar o art. 2º em norma acrescida à Lei nº
9.503, de 1997.
Votamos, as sim, pela Aprovação do PLC nº
59, de 2000, nos termos das seguintes emendas
de redação:
EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1 – CCJ
Aponha-se ao final da nova redação proposta,
pelo art. 1º do projeto, para o § 3º do art. 147 da Lei nº
9.503, de 1997, a expressão “(NR)”.
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EMENDA DE REDAÇÃO Nº 2 – CCJ
Dê-se ao art. 2º do projeto a seguinte redação:
“Art. 2º Fica o art. 147 da Lei nº 9.503,
de 1997, acrescido do seguinte dispositivo:
“Art. 147. ...............................................
..............................................................
§ 5º O condutor que exerce atividade
remunerada ao veículo terá essa informação
incluída na sua Carteira Na cional de Habilitação, conforme especificações do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN". (NR)
Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. –
Bernardo Cabral, Presidente – Romeu Tuma, Relator – Maria do Carmo Alves – Osmar Dias –
Antonio Carlos Júnior – Maguito Vilela – José
Eduardo Dutra – Sebastião Rocha – Bello Parga
– João Alberto – José Agripino – Jefferson Pé res, (Abstenção) – Íris Rezende.
DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO.
REQUERIMENTO Nº 464, DE 2001
Adiamento da discussão para reexame de Comissão.
Nos ter mos do art. 279, in ci so II, do Re gi men to
Interno, re queiro adiamento da discus são do Proje to de Lei da Câmara nº 59, de 2000 (855/99, na
Casa de origem), que al te ra a Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, de forma a obrigar a realização
de exame psicológico periódico para os motoristas
profissionais, a fim de que a referida pro posição
seja reexaminada pela Comissão de Cons tituição,
Justiça e Ci dadania, pelas razões constantes da
nota técnica em anexo.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2001. –
Iris Rezende.
PARECER Nº 714, DE 2001
Da Comissão de Constituição, Justi ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 59, de 2000, que ”altera a Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, de
forma a obrigar a realização de exame
psicológico periódico para os motoristas
profissionais“.
Relator: Senador Roberto Freire
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I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2000, de
autoria do Deputado Geovan Freitas, ”altera a Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, de forma a obrigar
a realização de exame psicológico periódico para os
motoristas profissionais“. O autor defende a realização periódica de tal exame com o argumento de que
muitas anomalias comportamentais são oriundas do
próprio exercício da profissão de motorista, não po dendo ser detectadas à época da primeira habilitação, única oportunidade em que o novo Código de
Trânsito Brasileiro exige a avaliação psicológica do
con du tor.
O relator, ilustre Senador Romeu Tuma, conside rou que a pro pos ta aper fe i çoa o Có di go de Trân si to
Brasileiro, com vistas ao alcance da eficácia na prevenção de acidentes. Defende, juntamente com o autor do pro je to, o ar gu men to de que a ele va ção do ín dice de mortes no trân si to é re sul ta do da ine xi gên cia da
avaliação psicológica periódica para motoristas profissionais. Lembra ainda que foi na edição do novo
CTB que se deixou de exigir, em razão de veto presidencial, o exame psicológico como condição para a
habilitação, presumível dano parcialmente compensa do pela edi ção da Lei nº 9.602, de 1998, que impôs
a renovação periódica do exame de aptidão física e
mental e exigiu, apenas na ”primeira ha bilitação“, a
avaliação psicológica do candidato.
II – Voto
Todo legislador deve atentar para que novas legislações e alterações das leis existentes devam estar baseadas em fatos e não em especulações. Corre-se o risco, assumindo a feitura de leis a par tir de hipó te ses pou co em ba sa das, de se le gis lar de ma si a damente sem alcançar-se a eficiência desejada.
A defesa da avaliação psicológica periódica
para motoristas profissionais não está baseada em
estatísticas claras a respeito. A cor po ra ção dos psi cólogos de trânsito relaciona a diminuição de acidentes
ocorrida na década de 60 com a aplicação do exame,
mas despreza o fato de que essa diminuição certamente foi o resultado de uma série de ações de prevenção de acidentes, não sendo portanto monocausal. Também a diminuição das ocor rên ci as de aci dentes na dé ca da de 90, des ta ca da pelo Re la tor da ma téria, deu-se mais pela implementação do Código de
Trânsito Brasileiro, por investimentos em educação
para o trânsito e campanhas na mídia do que com a
aplicação de exigência posta no Projeto.
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Devemos igual men te lem brar que, além da ci ta da
Lei nº 9.602/98,estabelecedora do exame psicológico
para a primeira habilitação, vige a Resolução nº 80, de
1998, do Contran. Em seu anexo II, item 1.1., torna o
exame de Avaliação Psicológica Preliminar obrigatório,
eliminatório e complementar para os condutores e candi da tos à obtenção e mudança de cate go ria.
Tam bém em seu item 1.3., a ava li a ção psi co ló gica do infrator contumaz e envolvido em acidentes
com ví ti ma é obri ga tó ria e fo ca li za rá pre fe ren ci al mente a análise das situações de risco ou acidente em
que o mesmo tenha se envolvido, visando orientação
de encaminhamento es pe cí fi co, para me lho ria de sua
conduta. De forma que a legislação em vigor já esta be le ce for mas de pre ven ção de aci den tes, ao abor dar
a ques tão dos in fra to res con tu ma zes e en vol vi dos em
acidentes com vítimas.
Por tais razões, nosso voto é pela rejeição do
PLC nº 59, de 2000.
Sala das Sessões, 20 de junho de 2001. Bernardo Cabral, Presidente – Roberto Freire, Relator
– Maria do Carmo Alves – Francelino Pereira –
José Agripino – Alvaro Dias – Romeu Tuma – Se bastião Rocha – Gerson Camata – Bello Parga –
José Eduardo Dutra – José Fogaça – Ademir
Andrade – Marluce Pinto – Moreira Mendes.
RECURSO Nº 16, DE 2001
Requeremos, nos termos do art. 254 , parágrafo
úni co do Re gi men to Inter no, o pros se gui men to da tramitação do Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2000
(855/99, na Casa de origem), que altera a Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, de for ma a obri gar
a realização de exame psicológico periódico para os
motoristas profissionais.
Sala das Sessões, junho de 2001. – Lúcio
Alcântara – Pedro Simon – Heloísa Helena – Tião
Viana – José Sérgio Machado – Jo nas Pinheiro –
Iris Re zen de – Pa u lo Har tung – Ro meu Tuma – Mauro Miranda.
RECURSO Nº , DE 2001
Requeremos, nos termos do art. 254, parágrafo
úni co do Re gi men to Inter no, o pros se gui men to da tramitação do Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2000
(855/99, na Casa de origem), que altera a Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, de for ma a obri gar
a realização de exame psicológico periódico para os
motoristas profissionais.
Sala das Sessões, junho de 2001. – Fernando
Matuzalem – Maguito Vilela – Renan Calheiros.
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Voto em separado vencido do Senador Romeu Tuma na Comissão de Cons tituição, Justiça e Cidadania, so bre o Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2000, que
”Altera a Lei nº 9.503, de 23 de dezembro
de 1997, de forma a obrigar a realização
de exame psicológico periódico para os
motoristas profissionais".
I – Relatório
De autoria do Deputado Geovan Freitas, o Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2000 (PL nº 855, de
1999, na origem), destina-se a alterar a Lei nº 9.503,
de 23 de dezembro de 1997, o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), para im por, aos mo to ris tas pro fis si onais, a exigência da realização pe rió di ca de exames
psicológicos.
Fun da do no ar gu men to de que a gran de ma i o ria
das empresas de transporte, à falta de exigência legal, tem negligenciado a avaliação psicológica de
seus profissionais, o projeto em causa mereceu o
exame e a aprovação da Comissão de Viação e
Transportes e da Co mis são de Constituição e Justiça
e de Re da ção da Câ ma ra dos De pu ta dos. Se gun do o
au tor, à épo ca da pri me i ra ha bi li ta ção, úni ca opor tu nidade em que o CTB exige ”a avaliaçãopsicológica do
condutor“, não se pode detectar, pela própria condição inaugural da autorização para conduzir, desvios
de comportamento que, muitas vezes, advêm do próprio exercício da profissão de motorista.
Releva ainda o autor, em proveito da proposição, que várias pesquisas identificam ”o estresse, a
insatisfação crônica, a depressão e outras anomalias
observadas em exames psicológicos" como fatores
de “influência decisiva na ocorrência da maior parte”
dos acidentes de trânsito. Assim, pressionados por
condições estafantes de trabalho e desobrigados da
avaliação psicológica periódica, os motoristas profissionais estariam pessoalmente vulneráveis e exporiam a graves riscos os serviços de transporte de cargas e de passageiros.
Trazida ao exame do Senado Federal em 25 de
outubro úl ti mo, o pro je to foi distribuído a esta Comissão
para, nos termos do art. 101 do RegimentoInterno, opinar sobre sua constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade e, ainda, quanto ao mérito da iniciativa.
II – Análise
Não há dúvida de que a insegurança a que estão sujeitos os motoristas, passageiros e pedestres
nas ruas e estradas brasileiras merece a permanente
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preocupação das autoridades pú bli cas. Ain da que um
enor me pas so te nha sido dado com a im plan ta ção do
novo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), outros
aperfeiçoamentos precisam ser incorporados à legis lação com vistas a melhorar sua eficácia no que res peita à prevenção de acidentes.
Dados do Sistema Nacional de Estatística de
Trânsito (SINET) do Departamento Nacional de
Trânsito (DENATRAN) constatam que, a despeito da
redução do número de acidentes que decorreu do ri gor trazido pela nova lei, houve, após sua entrada
em vigência, um rápido recrudescimento do índice
de mortes apurado com relação a cada grupo de
dez mil veículos. Esse índice, que atingira seu ponto
mais elevado em 1982 (dezenove mor tes para cada
grupo de dez mil veículos) e decrescera até oito, em
1998, voltou a subir para quase doze, em 1999, e
tende a alcançar dezesseis no ano corrente.
Entidades e associações de psicólogos e educadores de trânsito atribuem essa brusca elevação
ao que consideram um dos poucos pontos falhos do
novo CTB: a inexigência de avaliação psicológica.
De fato, a partir de 1982, quando, em decorrência
de gestões dos Conselhos Regionais e Federal de
Psicologia,
os
Departamentos
de Trânsito
(DETRAN) passaram a regular com maior eficácia
as perícias de avaliação psicológica, o número de
acidentes fatais passou a decrescer. Em 1989, o
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) passou
a exigir a avaliação psicológica periódica para os
motoristas profissionais que transportassem cargas
perigosas, o que acelerou a redução que já se verifi cava nos índices de mortes, que continuaram a de crescer constantemente até 1998, primeiro ano de
vigência do novo Código.
A edi ção do novo CTB, ape sar de tra zer o ins trumen tal ne ces sá rio para pre ve nir e pu nir as in fra ções e
cri mes de trân si to, de i xou de exi gir, em ra zão de veto
presidencial, o exame psicológico como condição
para a ha bi li ta ção. Esse dano foi adi an te par ci al men te
compensado pela edição da Lei nº 9.602, de 21 de ja neiro de 1998, que, por iniciativa do próprio Poder
Executivo, introduziu mo dificações no CTB para im por a renovação periódica do exame de aptidão física
e mental e exigir, apenas na “primeira habilitação”, a
avaliação psicológica dos candidatos.
Nesse passo, configurou-se o ordenamento legal hoje vi gen te: a des pe i to da re a va li a ção pe rió di ca a
que es tão su je i tos to dos os con du to res no que res pe ita à sa ú de fí si ca e mental, seu perfil psi co ló gi co é tido
como inalterado, vez que é aferido apenas por oca -
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sião da primeira habilitação e, de forma complementar, quando ocorre mudança na categoria da habilitação. O que pretende, em boa hora, a proposição em
causa é a extensão da exigência da avaliação psicológica ina u gu ral, tor nan do-a periódica para os condutores profissionais. Esses traba lha do res, sub me ti dos
às estressantes condições em que exercem sua profissão, po dem de sen vol ver desvios comportamentais
que obviamente não podem ser percebidos na “pri meira habilitação”, seja na categoria inicial, seja na
habilitação ha vi da por al te ra ção de ca te go ria. A ini ci ativa opera, portanto, em proveito tanto da segurança
pessoal dos condutores pro fissionais quanto daquela
que deve proteger os passageiros e cargas por eles
transportados.
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PARECER Nº 1.162, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Con trole, sobre o Diversos nº 128, de 1995 (nº
1.683/95, na origem), do Procurador-Geral
da República, que encaminha ao Senado
Federal, para conhecimento e providências cabíveis, có pia de Relatórios Preliminares das Perícias Técnicas Contábeis e
Médicas, realizadas em procedimentos
instaurados na Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em atendimento às recomendações da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a
apurarirregularidades no INAMPS/SUS.

III – Voto
Somos, pelas razões expostas, favoráveis à
aprovação do projeto em pauta, disposto adequadamente no que respeita aos preceitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Quanto à
técnica legislativa, contudo, torna-se necessário, por
meio de emen das de re da ção, ade quá-lo às exi gên cias da Lei Complementar nº 95, de 1998, para apor a
expressão “(NR)” ao dispositivo alterado pelo art. 1º e
trans for mar o art. 2º em nor ma acres ci da (AC) à Lei nº
9.503, de 1997.
Votamos, assim, pela aprovação do PLC nº 59,
de 2000, com as seguintes emendas de redação:
EMENDA DE REDAÇÃO Nº – CCJ
Aponha-se ao final da redação pro posta, pelo
art. 1º do projeto, para o § 3º do art. 147 da Lei nº
9.503, de 1997, a expressão “(NR)”.

Relator: Senador Luiz Otávio
I – Relatório
1.1. Histórico
O Procurador-Geral da República ”encaminha
ao Senado Federal, para conhecimento e providênci as cabíveis, cópia de Relatórios Preliminares das Pe rícias Técnicas Contábeis e Médicas, realizadas em
pro ce di men tos ins ta u ra dos na Pro cu ra do ria da Repú blica no Estado de São Paulo, em atendimento às re comendações da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a apurar ir regularidadesno Inamps/SUS“ 1.
Recebida em, 28 de novembro de 1995, a matéria foi
encaminhada para a Comissão de Fiscalização e
Controle, no dia seguinte, sob a denominação de Di versos nº 128, de 1995. O conjunto foi originalmente
composto de três relatórios preliminares, versando
sobre:
a) os repasses dos Fatores de Estímulo à Municipalização – FEM e de Apoio à
Municipalização – FAM e os adiantamentos
de Autorização de Internação Hospitalar e
adiantamentos por serviços já efetuados –
fls. 10 a 62²;
b) a perícia técnica médi ca – fls. 63 a 76³
c) a perícia técnica contábil – fls. 77 a
14644

EMENDA DE REDAÇÃO Nº – CCJ
Dê-se ao art. 2º do projeto a seguinte redação:
“Art. 2º Fica o art. 147 da Lei nº 9.503, de 1997,
acrescido do seguinte dispositivo:
Art. 147..................................................
..............................................................
§ 5º O condutor que exerce atividade
remunerada ao veículo terá essa informação
incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme es pecificações do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. (AC)"
Sala da Comissão. – Presidente – Romeu
Tuma, Relator.

1

Ofí cio/PGR/GAB nº 1.683, de 24-11-1995, na ori gem.
Objeto do Inqué ri to Ci vil Pú bli co nº 3/93, de 27-7-1995, e da Repre sen ta ção nº 153/95
3
Objeto de Inquérito Ci vil Pú blico nº 1/95 e das Representações
nº 21 e 22/95.
4
Tam bém ob je to do Inqué ri to Ci vil Público nº 1/95 e das Re presen ta ções nº 21 e 22/95.
2
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Na verdade, o Procurador-Geral informa da instauração, por parte do Ministério Público Federal em
São Paulo, de di ver sos in qué ri tos ci vis pú bli cos e outros expedientes investigatórios, em face das recomen da ções da que la CPI. Segundo os resultados parciais obtidos, ”embora ainda não concluídos os trabalhos, já é possível identificarinúmeras irregularidades
que devem merecer a atenção de todas as autoridades res pon sá ve is pela ges tão e con tro le dos re cur sos
públicos destinados à área da Saúde.“ (fls. 6)
1.1.1. Relatório Preliminar FAM/FEM/AIH
Com o objetivo de estimular e apoiar a municipalização das ações de saúde, o Ministério da Saúde e o
Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência
So ci al – INAMPS, ór gão ex tin to em 1993, re pas sa ram a
municípios do Estado de São Paulo, entre 1991 e 1993,
recursos equivalentes a R$35 milhões (43,9 milhões de
UFIRs), a título de FEM e FAM.
Insta do a se ma ni fes tar por meio de sua Con sultoria Jurídica, o Ministério da Saúde não apontou o
tex to le gal au to ri za ti vo dos re pas ses a tí tu lo de FEM e
FAM nem a fonte orçamentária específica, permitindo-se suspeitar da ilegalidade de tais procedimentos.
Durante a gestão do Ministro Alceni Guerra, do total
de 370 municípios beneficiados, 203 receberam recursos em descumprimento à legislação em vigor,
isto é, sem assinatura de con vê nio, fa tos que tipificam
ato de improbidade administrativa. Não foram detectados novos repasses desse tipo durante as gestões
Adib Jatene e Jamil Hadad. Dos municípios que receberam recursos, 66 não prestaram contas ao Ministério da Sa ú de, fato in di ca ti vo de mal ver sa ção de re cursos públicos. O relatório questiona os critérios pelos
quais se beneficiaram com verbas federais apenas
uma parcela dos municípios paulistas, em detrimento
de outros em igualdade de condições, aventando hipóteses de que esses critérios foram políticos, e não
técnicos ou legais, e de que houve intermediação de
verbas.
Outra irregularidade apontada é a de que, entre
1991 e 1993, o Mi nis té rio da Sa ú de li be rou, a tí tu lo de
adi an ta men to de AIH ou de adiantamentos por serviços já efetuados, quantia superior a 35 milhões e setecentas mil UFIR, para hospitais públicos e filantrópicos do Esta do de São Pa u lo, mu i tos dos qua is res ti tu iram va lo res me no res que o de vi do. Tam bém aqui o relatório questiona a natureza dos critérios que presidiram a concessão de tais adiantamentos para alguns
hospitais e não para outros, e dos indultos. A maioria
desses adiantamentos foi autorizada pelo Secretário
de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, contrariando dispositivo legal, uma vez que as despesas
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da administração pública devem estar expressamen te pre vis tas na Lei Orça men tá ria, e sua exe cu ção exige expressa autorização ministerial.
1.1.2. Relatório Preliminar de Perícia Técnica
Médica
Os trabalhos que serviram de base à elaboração desse relatório constituem-se na verificação de
documentos de atendimento hospitalar, com o objeti vo de apurar a compatibilidade entre o procedimento
médico cobrado do Ministério da Saúde e o efetiva mente realizado pelas unidades hospitalares pericia das. Na impossibilidade de investigação de todos os
ser vi ços, a pe rí cia abran geu uma amos tra de hos pi tais públicos, privados e filantrópicos, em relação ao
mês de competência, setembro de 1994, incluindo as
unidades apontadas no relatório da CPI. A freqüência
de ir re gu la ri da des de tec ta das va ri ou de zero (Insti tu to
de Infectologia Emí lio Ri bas) ou per cen tu a is pró xi mos
a zero (Hospital Ipiranga e Fundação Faculdade de
Medicina) a 61,04% dos prontuários avaliados, como
foi o caso da Fundação Adib Jatene.
Foram encontradas freqüências elevadas de irregularidades (en tre 10% e 27% dos pron tuá ri os avali a dos) em seis das onze uni da des pe ri ci a das. As ir regularidades mais freqüentemente encontradas con sistiram em: cobrança indevida de procedimento de
ma i or va lor; co bran ça de pro ce di men to não-re a li za do
ou não-comprovado;dupla emissão ou emissão indevida de AIH; cobrança indevida de cirurgia múltipla;
cobrança de materiais de OPM não utilizados ou em
quantidade acima da utilizada; e internações desne cessárias.
1.1.3. Relatório Preliminar de Perícia Técnica
Contábil
Esse relatório examina a gestão e a aplicação
de recursos públicos nas ações e serviços de saú de
quanto à le galidade, economicidade e legitimidade,
bem como faz avaliação dos controles internos exis ten tes, com vis tas à com pro va ção de sua efi ciên cia e
eficácia. Os trabalhos de perícia técnica contábil
abran ge ram a Se cre ta ria de Esta do da Sa ú de de São
Paulo (SESSP), a Secretaria Municipal de Saúde de
São Paulo (SMSSP), a Fundação do Remédio Popu lar (FURP), a Fundação Adib Jatene (FAJ), a Funda ção do Fígado (FF), o Centro de Estu dos e Pes qui sas
Dr. João Amorim (CEPJA), o Hospital Humberto Pri mo (HHP) e os Escritórios Regionais de Saú de
(ERSA) nºs 3 e 5, no período de 1991 a 1994. Tam bém aqui foram detectados indícios de irregularida des nos di ver sos ór gãos e en ti da des peri ci a das, en tre
os quais se apon tam:
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a) demora injustificada no ingresso do recurso
repassado pelo Ministério da Saúde nas contas correntes bancárias dos prestadores de serviços, com
aplicação dos recursos no mercado financeiro e suspeita de destinação indevida;
b) inexistência de convênio e/ou termo aditivo
entre o Ministério da Sa ú de e as Se cre ta ri as de Sa úde do Esta do de São Pa u lo e do Mu ni cí pio de São Paulo, o que caracteriza ilegalidade do procedimento;
c) descontrolegerencial, dificultando a fiscalização do fluxo e ouso dos recursos por parte do
Inamps/Ministério da Sa ú de;
d) au sên cia de re gis tros con tá be is e de controle
interno (SMSSP);
e) inexistência de fiscalização, de prestações e
de to ma das de con tas por par te do Mi nis té rio da Sa úde e da Se cre ta ria de Esta do da Sa ú de de São Pa u lo;
f) cobrança indevida de reembolso de despesas
com medicamentos de alto custo por parte da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo;
g) au sên cia de pres ta ção de con tas por par te da
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo;
h) irregularidade dos procedimentos licitatórios,
isto é realização de compras sem licitação, de compras direcionadas e superfaturadas e abuso da dis pen sa de li ci ta ção sob ale ga ção de ur gên cia por par te
da Secretaria de Estado da Sa ú de de São Pa u lo e irregularidadesprocessuais no caso da FURP;
i) concessão indevida de suprimento de fundos
a ser vi do res por par te da Se cre ta ria de Esta do da Saúde de São Paulo;
j) aquisição e não instalação de grandes volumes de bens por parte da Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo;
k) inexistência de controle patrimonial por parte
da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo;
l) existência de grandes estoques de medicamentos vencidos (SMSSP); superfaturamento e não
entrega, por parte da FURP, de grande parte dos medicamentos vendidos à SESSP;
m) utilização indevida dos recursos do Sistema
Único de Saúde – SUS (SESSP e SMSSP).
1.1.4. Relatório Preliminar da situação das
Fundações
No caso das fundações, além da de tec ção de irregularidades na compra de equipamentos (sem licitação e com superfaturamento, por parte da FAJ, ou
desnecessários, por parte da FEPJA), nas prestações de contas e no controle patrimonial, a perícia
evidenciou a venda de serviços que a instituição não
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executa ou em desobediência às respectivas leis de
criação e estatutos e a aplicação do dinheiro fora do
objetivo do convênio, em especial para o pagamento
de pes so al.
A FURP, que foi criada para a fabricação de medicamentos e produtos afins, vem dando prioridade à
revenda de produtos fabricados por laboratórios pri vados, atividade essa que, em 1994, representou
67,13% da receita total da Fundação. Chama a aten ção o fato de que foram superfaturados os produtos
vendidos à SESSP, novamente contrariando a lei de
criação e o estatuto da entidade, como também não
os entregou. Valendo-se da implantação do Plano
Real, reajustou de forma irregular o preço de seus
produtos em va lo res en tre 100% e 826%.
Por sua vez, a Fundação do Fígado (FF) assinou con vê ni os com o Mi nis té rio da Sa ú de (Ex-Inamps
e Fundo Nacional de Saúde) e com a Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo para prestação de
serviços na área de saúde, relativos a doenças do fí gado, serviços es tes que constariam segundo os termos dos referidos convênios – em projeto específico
que nunca foi elaborado. Mesmo assim os repasses
de recursos foram feitos. Os recursos transferidos à
FF pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo foram utilizados no
pagamento de despesas administrativas, de pessoal,
de encargos sociais e serviços de terceiros, contrari an do a le gis la ção per ti nen te a con vê ni os. Pa gou sa lários de seus servidores, de servidores do Hospital
das Clínicas e da Fundação Faculdade de Medicina
da USP, e dos hospitais Vila Penteado, Mandaqui e
Presidente Pru den te, no exer cí cio de 1992 a 1994. Os
recursos do SUS pa garaminclusive a con tatelefônica
do aparelho instalado na residência do presidente da
Fundação, o Dr. Silvano Mário Atílio Raia.
A Fundação Adib Jatene, (FAJ) apesar de não
ter a assistência médico-hospitalar como uma de
suas finalidades definidas em estatuto, tem recebido
recursos financeiros do SUS, por força de convênio,
para prestar serviços daquela natureza. Os repasses
financeiros do SUS para a FAJ constituíram, em mé dia, 85,5% da re ce i ta des ta nos anos de 1991 a 1994,
tendo sido utilizados para o pagamento de pessoal
(79% dos repas ses), en car gos sociais, juros bancári os, con sul to ri as e ou tras des pe sas alhe i as a ações de
assistência médico-hospitalar. Igualmente utilizou es ses recursos para o pagamento de pessoal de outros
hospitais. A perícia apurou que as despesas irregula res realizadas pela FAJ somam um total de mais de
23 milhões de UFIR, o que corresponde, em valores
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atuais, a cerca de 18 milhões de reais, que devem ser
devolvidos aos cofres pú bli cos.
O Centro de Estudos e Pesquisa Dr. João Amorim (CEPJA) é uma entidade privada e administra,
sem autorização legislativa, o Centro de Referência
da Mulher e da Nutrição, Alimentação e Desenvolvimento Infantil, hospital da rede pública estadual de
saúde. Os recursos do SUS destinados ao Centro de
Referência da Mulher são creditados em contas do
CEPJA, sendo administrados sem observância às
normas aplicáveis à administração pública, isto é,
sem or ça men ta ção, sem em pe nho de des pe sas, sem
licitação para aquisição de bens e serviços, com contratação de pessoal sem concurso público e com ausên cia de con tro le pa tri mo ni al. Tam bém nes sa ins ti tuição detectou a perícia que 74,31% dos recursos repassados pelo SUS, no pe río do de 1991 a 1994, fo ram
destinados ao pagamento de pessoal e outras despesas ad mi nis tra ti vas. Ou tra gra ve ir re gu la ri da de apon tada pela pe rí cia no CEPJA foi a aqui si ção de um nú mero significativo de bens, alguns de ori gemestrangeira,
parte dos quais encontrada abandonada, ainda com
embalagens de fábrica, depósito do Centro e no porão
do Centro de Referência, e a não localização um
grande número de equipamentos adquiridos.
1.1.5. Esclarecimentos prestados pela FAJ
No pleno exercício da ampla defesa, a FAJ dirigiu cor res pon dên cia ao Se na do Fe de ral, con tes tan do
o seu envolvimento com os indícios de irregularidades apontados. Foi reconhecido como irregular, apenas, a cobrança indevida de serviços prestados ao
SUS, cujo reembolso já ocorreu, após acerto amigável com o Ministério da Sa úde.
1.2. Análise
Compete à CFC, sem prejuízo das atribuições
das demais comissões, “exercer a fiscalização e o
controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta”, consoante o art. 102-A do
RISF. O relatório identifica inúmeras irregularidades,
que merecerem a atenção desta Co mis são.
A CPI destinada a apurar as inúmeras irregularidades no Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social – INAMPS/SUS foi proposta em
1991, mas só instalada em 1994, pela Câmara dos
Deputados. Destinava-se a apurar as irregularidades
denunciadas no INAMPS, autarquia transferida do
Sistema Nacional de Previdência Social para o âmbito do Ministério da Saúde e pos te ri or men te ex tin ta. O
relatório da mencionada CPI, divulgado em 22 de novembro de 1994, considerou um conjunto de fatos de
grande abrangência, concluindo pela veracidade e
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pela gravidade dos desmandos denunciados, que re presentaram, “somente em 1994, um total de perda
na faixa de 1,6 bilhão de dólares”, correspondente a
23% do va lor to tal de gas tos pú bli cos com as sis tên cia
médica naquele ano. Os fatos relatados demonstram
a intermediação de recursos públicos pelas funda ções privadas, o que não deve ser um fenômeno que
esteja ocorrendo apenas no Estado de São Paulo. O
relatório da CPI concluiu também por fazer um elevado número de encaminhamentos e recomendações à
Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Públi co Federal, à Polícia Federal, ao Tribunal de Contas
da União, ao Ministério da Saúde, às Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde, ao Ministério da
Fa zen da, ao Ban co Cen tral e aos Con se lhos Fe de ra is
de Medicina e Enfer ma gem.
Reconhecendo a in suficiência da ado ção do critério populacional, o re latório da CPI recomendava,
entre outras coisas, que o Ministério da Saúde procedesse aos estudos e adotasse as medidas necessári as à regulamentação do art. 35 da Lei nº 8.080, de 19
de setembro de 1990 – Lei Orgânica da Saúde, e à
substituição do atual sistema de pagamento atual,"por
uma forma mais justa e menos vulnerável a fraudes".
Desconhece-se que tais estudos e providências te nham sido realizados pelo Ministério da Saúde.
Aliás, dado o tempo já transcorrido dos fatos relatados e a superveniência de ou tros, se ria pru den te atualizar o conhecimento da matéria, mormente junto ao
Ministério Público, ao Ministério da Saúde e ao TCU.
Considerando as prerrogativas da Comissão de
Assuntos Sociais, seria aconselhável também colocá-la
a par do con te ú do do pro ces sa do, in clu si ve para a eventualidade de promover futuras reuniões conjuntas. Por
fim, considerando tratar-se de desdobramento de CPI
instaurada pela Câmara dos Deputados, bem como a
gravidade dos indícios de irregularidades apontados, fi gura apropriado dar a conhecer o conteúdo do proces sado também para a Comissão de Fiscalização Finan ceira e Controle da Câmara dos Deputados.
2. Voto
Em vis ta do ex pos to, so mos do pa re cer que esta
Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Fe deral, no exercício de suas atribuições regimentais,
adote as seguintes providências:
a) so li ci te do Ministério Público para que
informe o estágio atual das investigações, encaminhando-lhe cópia deste parecer;
b) oficie o Ministério da Saúde para
que informe o estágio atual das providênci-
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as adotadas a propósito dos indícios referidos, encaminhando-lhe cópia deste parecer;
c) solicite ao TCU que informe o estágio atual das investigações acerca das irregularidades referidas, en ca mi nhan do-lhe cópia deste parecer;
d) envie cópia do processado e do presente parecer à Comissão de Assuntos Sociais e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados,
para conhecimento e providências cabíveis;
e) aguarde os desdobramentos das
providências
supra referidas, anexando a documentação per ti nen te ao processado;
f) delibere definitivamente sobre a matéria após o conhecimento atu al da sua situação junto aos órgãos oficiados.

Sala da Comissão, 3 de outubro de 2001. –
Ney Suassuna, Presidente – Luiz Otávio, Relator
– Freitas Neto – Romero Jucá – Geraldo Althoff
– Juvêncio da Fonseca – Wellington Roberto –
Antonio Carlos Júnior – Valmir Amaral.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios,
segundo análise técnica de programas e pro je tos:
I – perfil demográfico da região;
....................................................................................
PARECER Nº 1.163, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização Controle, sobre o Aviso nº 182, de 2000 (nº
6.168/2000, na origem), do Tribunal de
Contas da União, que encaminha cópia
da Decisão nº 778/2000, referente à auditoria realizada no Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas – DNOCS, so bre a construção da Barragem do Açude
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Público Castanhão, localizado no município de Alto Santo – CE.
Relator: Senador Wellington Roberto
I – Relatório
I.1 – Histórico
Vem a esta Comissão de Fis ca li za ção e Controle o Aviso nº 6.168-SGS-TCU, de 22 desetembro de
2000, mediante o qual o Tribunal de Contas da União
– TCU encaminha ao Senado Federal cópia da Deci são nº 778/2000, referente à auditoria realizada no
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas –
DNOCS, sobre a construção da Barragem do Açude
Público Cas tanhão, localizada no Estado do Ceará.
O documento sob apreciação foi encaminhado
pelo TCU ao Se na do Fe de ral para conhecimento, se guindo o procedimento que vem sendo ultimamente
adotado por aquela Instituição de enviar cópia de to dos os seus julgamentos a esta Casa.
A auditoria foi realizada pela SECEX/CE – Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará, em
2000, no intuito de subsidiar a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização no exa me da proposta orçamentária para o exercício finan ceiro de 2001.
O Aviso foi recebido no Senado, em 26 de setem bro de 2000, e en ca mi nha do a esta Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le – CFC, em 28 de se tem bro de
2000.
I.2 – Análise da Matéria
O programa de trabalho em comento foi objeto
de análise de ta lha da quan do da tramitação do Proje to de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de
2000, re sul tan do sua exe cu ção or ça men tá ria ve da da.
A li be ra ção dos re cur sos es ta ria con di ci o na da à elu cidação dos óbices apontados em obras com indícios
de irregularidades graves, segundo as informações
encaminhadas à Comissão Mista de Planos, Orça mentos Públicos e Fiscalização pelo TCU.
Os questionamentos levantados pela equipe
de auditoria estavam re lacionados com o acréscimo
de quantitativos alicerçados nos seguintes instru mentos: Portaria 82/DG/PGE, 5º Termo Aditivo
18/99 e o 6º Termo Aditivo 26/99.
O voto do Exmº Ministro-Relator acolheu as
conclusões elaboradas pela Secex/CE, com o aval
da Procuradoria do TCU, no sentido de que houve
regularidade técnica e ju rídica nos procedimentos
adotados pelos administradores públicos na condu ção do contrato concernente às obras da Barragem
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do Açude Público Castanhão. È pertinente reproduzir os excertos mais importantes:
“Faço consignar neste meu Voto o
oportuno registro do representante do Ministério Público no tocante ao fato de ter o
DNOCS firmado um 6º Termo Aditivo ao
Contrato original já referido, ao invés de fa zer nova licitação para conclusão das obras.
Neste mister, assim se pronunciou o Ministério Público: ”No presente caso concreto,
verifica-se que a decisão de não realizar a
licitação para os trabalhos de conclusão da
obra e celebrar o 6º Termo Aditivo, mesmo
extrapolando, à primeira vista, os limites le gais, realiza interesses públicos relevantes,
como os que seguem:
a) antecipa a acumulação de água na
Barragem em, pelo menos, um ano, contribuindo, a partir daí, para a regularização do
abastecimento de água para dois milhões e
meio de habitantes da Grande Fortaleza
(fls. 335/336), além do beneficiamento à população sertaneja, que muito sofre com a
inexistência de recursos hídricos na região
(fl. 338);
b) antecipa também a possibilidade de
irrigação de 43 mil hectares de terra, a produção de 3.800 toneladas de pescado por
ano e a geração de 22,5MW de energia,
além da possibilidade do controle das cheias do baixo vale do Jaguaribe e das inundações que tanto afligem as populações ribeirinhas (fl. 338);
c) elimina também o tempo que seria
gasto para uma nova licitação e contratação,
estimado, em bases otimistas, em um ano,
lembrando-se, entretanto que a licitação-contratação original foi concluída em
dois anos (fls. 338/339);
d) reduz os custos da conclusão da
obra em 20%, se considerados os atuais
preços de tabela do DNOCS (fl. 335, alí nea b);
e) elimina os custos de mobilização/desmobilização das empresas construtoras estimados em R$1.769.000,00 (fl. 335,
alínea a);
f) elimina os custos de uma nova licitação e contratação, não estimados (fl. 335);
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g) não dilui a responsabilidade e a ga rantia dessa grandiosa obra entre duas
construtoras (fl. 335).
Como se vê, a decisão tomada traz be nefícios relevantes e urgentes aos brasileiros, sobretudo aos mais carentes, daquela
região."
Desse modo, o Tribunal prolatou a Decisão nº
778/2000, acolhendo as alegações explanadas no
voto já citado, nos seguintes termos:
“8.1. determinar, com fundamento no
art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/92, à
SECEX-CE o acompanhamento da execução físico-financeira do Contrato PGE 9/91
firmado pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas – DNOCS e a em presa Construtora Andrade Gutierrez S/A,
bem como de seus respectivos aditivos, atinentes à cons tru ção da Barragem do Açude
Pú bli co Castanhão, localizado no Município
de Alto Santo, Estado do Ceará, até a sua
conclusão;
8.2. autorizar, com fulcro no in ci so II do
artigo 8º da Lei Complementar nº 75/93; na
alínea b do inciso I do artigo 26 da Lei nº
8.625/93; no inciso II do b do inciso I do artigo 26 da Lei nº 8.625/93; nos termos do inci so II do artigo 8º da Lei Complementar nº
75/93; da alínea b do inciso I do ar ti go 26 da
Lei nº 8.625/93; na cláusula segunda do
Convênio de Cooperação Técnica e Assis tência Mútua celebrado entre o TCU e o Ministério Público Federal e no artigo 30 da
Resolução nº 36/95-TCU, o encaminhamento de cópia integral do presente processo à
Procuradoria da República no Ceará, em
atendimento ao Ofício nº 2.246/2000–
MPF/PRDC/CE daquela Instituição.“
II – Voto do Relator
Diante do exposto e tendo em vista tratar-se
de matéria situada no âmbito das competências do
Tribunal de Contas da União, mas por tratar-se obra
incluída entre aquelas constantes da Relação de
Obras com indícios de Irregularidades prevista no
Orçamento Geral da União para 2002, opinamos
que se oficie o Tribunal de Contas da União, solici tando seja realizada nova inspeção na obra objeti vando verificar se a execução físico-financeira está
de acordo com o previsto no Contrato PGE 9/91,
bem assim de seus aditivos, e que suas conclusões
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sejam encaminhadas a essa Comissão de Fiscalização e Controle para reavaliação posterior.
Sala da Comissão, Ney Suassuna , Pre si den te
– Wellington Roberto, Relator – Freitas Neto –
Romero Jucá – Geraldo Althoff – Juvêncio da
Fonseca – Luiz Otávio – Antônio Carlos Júnior –
Valmir Amaral.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
....................................................................................
LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 43. Ao proceder à fiscalização de que trata
este capítulo, o Relator ou o Tribunal:
I – determinará as providências estabelecidas
no regimento interno, quando não apurada transgressão a norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e pa trimonial, ou for constatada, tão-somente, falta ou
impropriedade de caráter formal;
....................................................................................
LEI Nº 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993
Institui a Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público, dispõe sobre normas
gerais para a organização do Ministério
Público dos Estados e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I – instaurar inquéritos ci vis e ou tras me di das e
procedimentos administrativos per tinentes e, para
instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento
ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva,
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as
prerrogativas previstas em lei;
b) requisitar informações, exames periciais e
documentos de autoridades federais, estaduais e
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municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Dis tri to Fe de ral e dos Municípios;
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 75
DE 20 DE MAIO DE 1993
Dispõe so bre a or ga ni za ção
Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o
Ministério Público da União poderá, nos procedimen tos de sua competência:
I – notificar tes te mu nhas e re qui si tar sua con dução coercitiva, no caso de ausência injustificada;
II – requisitar informações, exames, perícias e
documentos de autoridades da Administração Públi ca direta ou indireta;
....................................................................................

PARECER Nº 1.164, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Con trole, sobre o Aviso nº 94, de 2001 (nº
2.343/2000, na origem), do Tribunal de
Contas da União, que encaminha cópia
da Decisão nº 318/2001, referente à auditoria realizada na Secretaria de Políticas
de Saúde do Ministério da Saúde.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
I.1 – Histórico
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Controle
o Avisonº 2.343-SGS-TCU, de 30 de maio de 2001, medi an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União – TCU – encaminha ao Senado Federal cópia da Decisão nº
318/2001, adotada pelo Plenário daquela Corte, bem
como Relatório e Voto que a fundamentam (TC nº
012.774/2000-5), referente à auditoria realizada na Se cretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde.
A Decisão em comento foi encaminhada pelo
TCU ao Senado Federal, seguindo o procedimento,
que vem sendo ultimamenteadotado por aque la Instituição, de enviar cópia de todos os seus julgamentos
a esta Casa.
I.2. Decisão do TCU
O Tribunal Pleno do TCU, reunido em sessão
Plenária, ante as razões ex pos tas pelo Re la tor, adotou a Decisão nº 318/2001, com relação ao Processo
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TC012.774/2000-5, que, resumidamente, trans cre vemos a seguir:
”1. recomendar ao Ministério da Saúde
que:
• identifique os municípios que não
empregam os recursos do Incentivo ao
Combate às Carências Nutricionais – ICCN,
nas ações de alimentação e nutrição e adote as providências aplicáveis ao caso;
• promova treinamentos para gestores
do SUS, visando obter seu envolvimento e
comprometimento com as atuais diretrizes
da política de saúde, voltadas para ações de
alimentação e nutrição, conforme a Lei nº
8.080/90;
• adote providências para que o Datasus conclua o Sistema de Gerenciamento
de Informações do ICCN–SICCN, de modo
a permitir sua implantação em todos os municípios que aderiram ao Incentivo;
2. recomendar à Secretaria de Políticas de Sa ú de que:
• institua o acompanhamento, ao nível
municipal, das seguintes informações: apli cação dos recursos repassados, inclusive
de contrapartida, se houver; supervisões e
treinamentos realizados; e indicadores de
desempenho definidos pela Área Técnica de
Alimentação e Nutrição – ATAN;
• condicione a transferência de recursos à remessa das informações de que trata
a alínea anterior à ATAN;
• divulgue a Lei nº 8.080/90 aos estados e municípios;
• incentive o treinamento dos profissionais de saúde que atuam no ICCN e dos
agentes comunitários de saúde em assuntos específicos do Incentivo ao Combate às
Carências Nutricionais; e
• oriente as secretarias estaduais de
Saúde para que:
a) cumpram o previsto na Lei nº
8.080/90; e
b) incentivem a criação, nas diretorias
regionais de saúde, de salas de situação,
que contenham informações acerca dos in dicadores de desempenho utilizados para
avaliar o ICCN;
3. recomendar à Área Técnica de Ali mentação e Nutrição do Ministério da Saúde
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que adote uma série de providências com
vistas a otimizar a aplicação de recursos públicos em sua área de atuação;
4. recomendar aos Presidentes de
Conselhos de Secretários Municipais de Saúde – COSEMS – que:
• distribuam cópia desta Decisão, bem
como dos respectivos Relatório e Voto, aos
respectivos Se cretários Municipais de Saúde;
• alertem os gestores municipais da
necessidade de as sumirem a execução dos
serviços de alimentação e nutrição, conforme preconizado na Lei nº 8.080/90;
5. determinar ao Ministério da Saú de
que realize, por intermédio do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, auditoria
no repasse e na aplicação dos recursos do
ICCN;
6. determinar à Área Técnica de Ali mentação e Nutrição do Ministério da Saúde
que remeta ao Tribunal, no prazo de 60
dias:
• o relatório conclusivo sobre a avaliação por amostragem do ICCN, realizado
junto aos estados no exercício de 2000;
• o conjunto de metas correspondentes aos indicadores de desempenho re comendados, contemplando o prazo para seu
atingimento, e cronograma de implementação das deliberações da presente Decisão,
contendo atividades, prazo de implementação e nome do responsável;
7. encaminhar cópia desta Decisão,
bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam, para os titulares de vários órgãos e entidades da área da Saúde;
8. autorizar a conversão destes autos
em acompanhamento e encaminhá-los à
Seprog para o monitoramento da implementação dessas recomendações exaradas
pelo Tribunal;
9. incluir no monitoramento acima re ferido o Programa Bolsa Alimentação, lançado
pelo Ministério da Saúde, aproveitando os
indicadores e as questões levantadas quanto ao Incentivo de Combate às Carências
Nutricionais; e
10. autorizar a in clusão da pre sente
auditoria na Pu blicação Auditorias do
TCU.“
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Não consta dos autos deste processo se foram
prestadas, pelas entidades mencionadas, informações a respeito das providências recomendadas para
cumprir as determinações do TCU.
II – Voto do Relator
Diante do exposto e tendo em vista tratar-se de
matéria si tu a da no âm bi to das com pe tên ci as do TCU,
opi na mos que a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
dela tome conhecimento e que seja encaminhada ao
Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saúde cópia deste
parecer, para que, mais uma vez, tome conhecimento
das recomendações do Tribunal de Contas da União,
contidas na sua Decisão nº 318/2001 em análise, encaminhando em seguida este Processo ao arquivo.
Sala da Comissão, Ney Suassuna, Presidente
– Juvêncio da Fonseca, Relator – Freitas Neto –
Romero Jucá – Ge ral do Althoff – Wel lin ton Ro berto – Luiz Otávio – Antônio Carlos Júnior – Valmir
Amaral.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Vala dares) – A Presidência comunica ao Ple ná rio que o Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2001 (nº 467/99, na
Casa de origem), que al te ra a Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece nor mas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados,
para conceder a gratuidade do exame de DNA, nos
casos que especifica, cujo parecer foi lido anteriormen te, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is,
a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II,
d, do Regimento Inter no do Se na do Fe de ral.
Sobre a mesa, ofícios que se rão li dos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Se nador Mauro Miranda.
São lidos os seguintes:
OF. Nº 064/01 – PRES.CAS
Brasília, 11 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que
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esta Comissão, em reunião no dia 10 de outubro de
2001, aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2000, que “Dispõe sobre a
regulamentação da profissão de Cerimonialista e
suas correlatas, cria o Conselho Federal e os Conse lhos Regionais, e dá outras providências”, de autoria
do Senador Valmir Amaral, com votos vencidos dos
Senadores Waldeck Orne las e Moreira Mendes e
abstenção do Senador Tião Viana.
Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma, Presidente.
OF. Nº 065/01 – PRES.CAS
Brasilia, 11 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que
esta Comissão, em reunião no dia 10 de outubro de
2001, rejeitou o Projeto de Lei do Senado nº 79, de
2000, que “Alte ra a Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de
1990, que dispõe sobre as condições para a promo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú de, a or ga ni za ção
e o funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências”, de autoria do Senador Paulo
Souto, em vista da aprovação do parecer, pelo arqui vamento da matéria (art. 133, III, § 1º RISF).
Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Com referência aos expedientes lidos anterior men te, a Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do art. 91, §§ 3º e 5º, do Regimento Interno,
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposi ção de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que os Projetos de Lei do Senado n.ºs 79
e 184, de 2000, cujos pareceres foram lidos anterior men te, se jam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mauro Miran da.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 605, DE 2001
Nos termos do ar tigo 152 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeremos a prorrogação de
prazo, por mais 180 (cento e oitenta) dias, da Comis são Parlamentar de Inquérito, criada pela Requeri mento nº 146, de 2001, destinada a apurar as demar cações de terras indígenas na Amazônia, notada mente na Faixa de Fronteira.
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Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. – Mozarildo Cavalcanti, PFL-RR – Moreira Mendes –
João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – Arlin do Porto – Mar lu ce Pin to – Ge ral do Melo – Ro meu Tuma –
Waldeck Ornellas – Lúdio Coelho – Roberto Saturni no – Ri car do San tos – Lind berg Curi – Iris Re zende – MaguitoVilela – Luíz Otávio – Carlos Patrocínio – Valmir Amaral – Jorge Borhausen – Geraldo
Altoff – Bello Parga – Hugo Napoleão – Lúcio
Alcân ta ra – Anto nio Car los Jú ni or – Te o tô nio Vi le la
– Mauro Benevides – Freitas Neto – Osmar Dias –
Bernardo Cabral – Nabor Júnior – Amir Lando.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – O requerimento lido contém subscritores em
número suficiente para a prorrogação solicitada. Nos
termos do art. 152 do Regimento Interno, será publicado para que produza os devidos efeitos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma
vez fin do o pra zo fi xa do no pa rá gra fo úni co do art. 254
do Regimento Interno, sem interposição do recurso
ali previsto, determinou o arquivamento definitivo das
seguintes matérias:
– Proposta de Fisca li za ção e Controle n.º 3, de
1999, de autoria do Senador Geraldo Melo, que dispõe sobre os assuntos referidos nos Requerimentos
dirigidos aos Ministros da Aeronáutica e Educação
que solicita informações a respeito das medidas formais adotadas para proteger os recursos federais
aplicados no Estado do Rio Grande do Norte; e
– Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de
1999, de autoria do Senador Geraldo Althoff e outros
senhores Se nadores, que altera seção à parte permanente da Constituição Federal, dispondo sobre a
atividade de perícia oficial.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Vala dares) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que du rante o prazo único previsto no art. 122, II, b , combinado
com o art. 375, inciso I, do Regimento Interno, foram
apresentadas, perante a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, dez emendas ao Projeto de Lei
da Câ ma ra nº 89, de 2001 (nº 5.075/2001, na Casa de
origem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
estabelece normas de controle e fiscalização sobre
produtos quí micos que direta ou indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem
dependência física ou psíquica, e dá outras providências.
As referidas emendas vão à publicação no Diário do Senado Federal e em avul sos para distribui-
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ção às Senhoras e aos Senhores Senadores, na for ma regimental.
A matéria volta à Comissão de Constituição,
Jus ti ça e Cidadania, e, simultaneamente, à de Assuntos Sociais, para exame do Projeto e das emendas.
São as seguintes as emendas apre sentadas:
EMENDAS APRESENTADAS
PERANTE A COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 89, DE 2001, NO PRAZO ÚNICO
PREVISTO NO ART. 122, II, b, COMBINADO COM
O ART. 375, I, DO REGIMENTO INTERNO
EMENDA SUPRESSIVA Nº 1
Suprima-se o Artigo 8º do Projeto
de Lei.
Justificação
O ar tigo 8º, que institui a obrigatoriedade de
Guia de Trânsito para o acompanhamento do trans porte de produtos químicos controlados, deve ser su primido do Projeto de Lei uma vez que cria enorme
burocracia e agrega “indiretamente” custos elevados
aos pro du tos, sem re sul tar na am pli a ção da efi ciên cia
dos controles.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Piva.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89/2001
(PL nº 5.074/2001 na Câmara dos Deputados)
EMENDA SUPRESSIVA Nº 2
Suprima-se o inciso IX do Art. 13 do
Projeto de Lei.
Justificação
O inciso IX do Artigo 13, que caracteriza como
infração administrativa a realização de transporte
sem Guia de Trânsito, deve ser suprimido em conse qüência à supressão do Artigo 8º.
O Artigo 8º, que institui a obrigatoriedade de
Guia de Trânsito para o acompanhamento do trans porte de produtos químicos controlados deve ser su primido do Projeto de Lei uma vez que cria enorme
burocracia e agrega “indiretamente” custos elevados
aos pro du tos, sem re sul tar na am pli a ção da efi ciên cia
dos controles.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Piva.
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XII – deixar de informar um laudo técni co ou nota fiscal, e quando for o caso, em local visível da embalagem e do rótulo, a concentração do produto químico controlado."

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89/2001
(PL nº 5.074/2001 na Câmara dos Deputados)
EMENDA MODIFICATIVA Nº 3
Altera-se o inciso VII do Artigo 13 do Projeto de
Lei, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 13. .................................................
.............................................................
VII – deixar de informar qualquer suspeita de desvio de produto químico controlado, para fins ilícitos".

Justificação
Desse modo, a redação proposta facilita a ação
fiscalizadora bem como am plia os me i os de iden ti fi cação do produto.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Piva.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 89/2001
(PL 5.074/2001 na Câmara dos Deputados)

Justificação
Des se modo, a re da ção pro pos ta não se res tringe somente à denúncia de qualquer suspeita de desvio de produto químico controlado para a preparação
ilícita de substâncias entorpecentes, psi co tró pi cas ou
que determine dependência física ou psíquica mas
tam bém a qual quer ati vi da de para fins ilí ci tos, que envolvam es ses pro du tos.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Piva.

EMENDA ADITIVA Nº 6
Inclua-se o § 3º no artigo 15 do Projeto de Lei,
com a seguinte redação:
“Art. 15. .................................................
§ 3º Das sanções aplicadas caberá re cursos, na forma e prazos a serem estabelecidos em regulamento."

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89/2001
(PL nº 5.074/2001 na Câmara dos Deputados)
EMENDA MODIFICATIVA Nº 4
Altera-se o inciso XI do Art. 13 do
Projeto de Lei, que pas sa a ter a se guin te
redação:
Artigo 13. ..........................................................
..........................................................................
XI – adul te rar la u dos técnicos, notas fiscais, rótulos e embalagens de produtos químicos controlados visando a burlar o controle e a fiscalização.
Justificação
O Artigo 13, inciso XI, que caracteriza como infração administrativa adulterar rótulos e embalagens
de produtos químicos controlados visando a burlar o
controle e a fiscalização, deve ser alterado objetivando ampliar as possibilidades de outras modalidades
de infração, como as adulterações de la u dos téc ni cos
e notas fiscais.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Piva.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89/2001
(PL 5.074/2001 na Câmara dos Deputados)
EMENDA MODIFICATIVA Nº 5
Altera-se o inciso XII do artigo 13 do Projeto de
Lei, que passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 13. .............................................
..............................................................
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Justificação
A in clusão do § 3º no artigo 15 visa assegurar
aos litigantes em processos administrativos, em ins tância superior, o direito à ampla defesa, conforme
estabelece o artigo 5º, LV, da Constituição Federal de
1988.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Piva.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 89/2001
(PL 5.074/2001 na Câmara dos Deputados)
EMENDA SUPRESSIVA Nº 7
Su pri ma-se o in ci so III do ar ti go 20 do Pro je to de
Lei.
Justificação
O in ci so III do art. 20, que ins ti tui a Taxa de Contro le e Fis ca li za ção de Pro du tos Qu í mi cos no va lor de
R$106,41 (cento e seis reais e quarenta e um centa vos) para a Emissão de Autorização Prévia de Importação; Autorização Prévia de Exportação; e Autoriza ção Prévia de Reexportação deve ser suprimido ten do em vista que configura barreira não-tarifária no
caso das importações e, adi ci o nal ao cha ma do “Custo Brasil” nas exportações e nas reexportações.
Ressalte-se que a cobrança na Autorização
Prévia de Importação pode ser questionada junto a
Organização Mundial do Co mér cio – OMC como uma
barreira não-tarifária.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Piva.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89/2001
(PL 5.074/2001 na Câmara dos Deputados)
EMENDA SUPRESSIVA Nº 8
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b) emissão de segunda via de Autorização Especial."
Justificação

O inciso V do artigo 20, que institui a Taxa de
Controle e Fiscalização de Produtos Químicos no valor de R$10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) para a emissão de Guia de Trânsito e de Segunda Via de Guia de Trânsito deve ser suprimido em
con se qüên cia da supressão do artigo 8º.
O artigo 8º, que institui a obrigatoriedade de
Guia de Trânsito para o acompanhamento do transporte de produtos quími cos con tro la dos, deve ser suprimido do Projeto de Lei uma vez que cria enorme
burocracia e agrega “indiretamente” custos elevados
aos pro du tos, sem re sul tar na am pli a ção da efi ciên cia
dos controles.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Piva.

Objetivando a melhor adequação, a prática do
ato de “alteração de Registro Cadastral” foi transferi da do inciso II para o inciso I, uma vez que o inciso I
trata exclusivamente de taxas referentes a Registro
Cadastral.
Para garantir e as se gu rar a ar re ca da ção dos recur sos – face a su pres são dos in ci sos III e V do Arti go
20 – que irão com por o or ça men to ne ces sá rio ao Programa de Fortalecimento do Controle de Precursores
Químicos do Departamento de Polícia Federal, pro grama este que busca o fortalecimento institucional
para o controle descentralizado de precursores quí micos em todo o País, mediante a aquisição de equi pamentos de laboratórios para a identificação de dro gas, veículos apropriados, criação de sistema infor matizado e treinamento das forças po liciais em ativi dade de controle, os valores das taxas constantes
nos incisos acima foram redimensionados.
Sala das Sessões, – Pedro Piva.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 89/2001
(Pl 5074/2001 na Câmara dos Deputados)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2001
(PL nº 5074/2001 na Câmara dos Deputados)

EMENDA MODIFICATIVA Nº 9

EMENDA ADITIVA Nº 10

Dê-se ao caput do Artigo 20 e seus incisos, a
seguinte redação:

Acrescente ao Artigo 20 do Projeto de Lei, o seguinte parágrafo único:
Artigo 20. ...........................................
Parágrafo único – Os valores constan tes nos itens I e II deste artigo serão reduzidos de 70% (setenta por cento) e de 40%
(quarenta por cento) quanto se tratar, respectivamente, de microempresa e empresa de
pequeno porte, definidas como tais em lei."

Su pri ma-se o in ci so V do ar ti go 20 do Pro je to de
Lei.
Justificação

Artigo 20. A Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos é devida pela
prática dos seguintes atos de controle e fiscalização:
I – no valor de R$500,00 (quinhentos
reais) para:
a) emissão de Cer tificado de Registro
Cadastral;
b) emissão de Segunda via de Certificado de Registro Cadastral; e
c) alteração de Registro Ca dastral.
II – no valor de R$1.500,00 (um mil e
quinhentos reais) para:
a) emissão de Certificado de Licença
de Funcionamento;
b) emissão de segunda via de Certificado de Licença de Funcionamento; e
c) renovação de Licença de Funcionamento.
III – no valor de R$50,00 (cinqüenta reais) para:
a) emissão de Autorização Especial; e

Justificação
O Pa rá gra fo úni co vem mol dar-se à Cons ti tu i ção
de 1988 em seu art. 179, onde reza que os Entes Fe de ra dos de vem dis pen sar tra ta men to ju rí di co di fe renciado às microempresas e empresas de pequeno
porte, assim de fi ni das em lei, com o es co po de in centivá-las pela simplificação de suas obrigações admi nistrativas, tributarias, previdenciárias e creditícias.
Sala das Sessões, – Pedro Piva.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Presidência recebeu, do Supremo Tribunal
Federal, o Ofício nº S/39, de 2001 (nº 110/2001, na
origem), de 16 do corrente, encaminhando, para os
fins previstos no art. 52, inciso X, da Constituição Fe deral, cópia da Lei Com ple men tar nº 467, de 2 de ju lho de 1986, do Estado de São Paulo, do Parecer da
Procuradoria-Geral da República, da versão do regis -
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tro taquigráfico do julgamento, da certidão de trânsito
em julgado e do acórdão proferido por aquela Corte,
nos autos do Recurso Extraordinário nº 174184, que
declarou a inconstitucionalidade do art. 25 e parágrafo único da referida lei estadual (reajuste de vencimentos, remuneração, salários, proventos e pensões
dos servidores estaduais pela variação do IPC).
O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Vala dares) – A Presidência recebeu, da Prefeitura do Município de São Paulo (SP), o Ofício nº S/40, de 2001 (nº
3.725/SPP/01, na origem), de 16 do corrente, solicitando ao Senado Federal a ratificação das autorizações para contratação de operações de crédito junto
ao Banco Na ci o nal de De sen vol vi men to Econô mi co e
Social – BNDES, concedidas pela Resolução nº 26,
de 2000, especialmente no tocante ao financiamento
do Programa de Modernização da Administração Tributária e dos Setores Básicos de Saúde – PMAT e do
Programa Prioritário de Transportes Urbanos
A matéria, anexada ao processado da Resolução nº 26, de 2000, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mauro Miranda.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 211, DE 2001
Estabelece prazo para que a União
firme convênios com Estados e Municípios com vistas ao cumprimento de disposições constitucionais e legais e acres centa dispositivo à Lei nº 7.210 de 11 de
julho de 1984.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º No prazo de cento e vinte dias contados
da publi ca ção des ta lei, a União, mediante convênios
com os Estados, com o Distrito Federal e com os Muni cí pi os, pro mo ve rá a ade qua ção dos es ta be le ci mentos penais existentes, bem como a construção de novos, em todo o país, com vistas ao cumprimento do
disposto nos incisos II, III, XLVI, e, XLVIII, XLIX, L,
LXXIV e § 1º do art. 5º da Constituição Federal e às
disposições da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
Art. 2º O Procurador-Geral da República, decorrido o pra zo fi xa do no art. 1º, sob pena de res pon sa bilidade, adotará as providências cabíveis e necessárias à responsabilização das autoridades pelo não
cum pri men to da le gis la ção re la ti va à exe cu ção pe nal.
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Art. 3º Os arts. 63 e 201 da Lei nº7.210, de 1984,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 63. O Conse lho Na ci o nal de Políti ca Criminal e Penitenciária será integrado
pelos Secretários de Segurança dos Esta dos e do Distrito Federal e presidido pelo
Ministro de Estado da Justiça.
Parágrafo único. Fica criada, como ór gão de assessoramento do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, uma
Comissão Executiva composta de, no máximo, cinco membros, escolhidos e designados pelo Ministro da Justiça dentre especialistas da área de Direito Penal, Processual
Penal, Penitenciário e ciências correlatas.
Art. 201..................................................
Parágrafo único. De acordo com a
classificação do condenado, a pena poderá
ser cumprida em estabelecimento fora da
comarca onde ocorrer a condenação, ainda
que em outra unidade da Federação.“ (NR)
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
Muito já foi dito sobre a fartura de leis em nosso
país, te mos leis óti mas, leis boas, leis ca su ís ti cas, leis
inócuas e, sobretudo, leis que, no dizer po pu lar, ”não
pegam“. Infelizmente, a Lei de Execuções Penais, a
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, é uma delas,
Sem dúvida, um diploma legal que marcou extraordi nário avanço em relação aos objetivos pretendidos, é
ela, decorridos mais de treze anos, pouco mais que
letra morta no universo do nosso direito objetivo.
Todavia, o esquecimento, o descaso, quando
não o desconhecimento das suas disposições, não
representam fato isolado O constituinte de 1988 inse riu na vigente Cons tituiçãoFederal, no Capítulo I, dos
di re i tos e de ve res in di vi du a is e co le ti vos, vá ri os dispositivos que estão diretamente relacionados com a Lei
de Execução Penal, como se deduz da leitura dos ci tados a seguir:
“Art. 5º......... ..........................................
II – ninguém será submetido a tortura
nem a tratamento desumano ou degradante;
III – todos têm direito a re ceber dos ór gãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
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XLVI – não haverá penas:
........................... ..................................
e) cruéis;
........................... ...................................
XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do de li to, a ida de sexo do ape na do;
XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
L – às presidiárias serão asseguradas
condições para que possam permanecer
com seus filhos durante o período de ama mentação;
............................ ..................................
LXXIV – o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
............................. .................................
§ 1º As normas defi ni do ras dos direitos
e garantias fundamentais têm aplicação
imediata.
............................. .................................
Infe liz men te e em que pese a von ta de do cons tituinte, decorridos quase treze anos da promulgação
da Consti tu i ção Fe de ral, prin ci pal men te no que se refere à questão carcerária, os direitos e garantias fundamentais continuam a ser desrespeitados e ignorados.
Há tortura nas delegacias e nas pri sões. Mi lhares de presos estão submetidos a tratamento desuma no e de gra dan te e a gran de ma i o ria de les não tem
qualquer informação a respeito do tempo de pena a
cumprir, bem como do regime em que isso deve ser
feito. Afinal, a au sência de um ade qua do e indispensável método de controle impede o fiel cumprimento
da Lei de Execução Penal, em face da inexistência de
classificação dos condenados, com reflexos na correta aplicação das chamadas progressões e regressões dos regimes prisionais, bem como as respectivas conversões. Indiscutivelmente, a grande maioria
dos condenados cum pre pena em si tu a ção que con figura ex tre ma cru el da de, uma vez as ce las re sul ta ram
transformadas eem depósitosinfectos onde, não raro,
os detentos dormem sentado ou mesmo de pé pela
absoluta falta de espaço.
Diante de quadro semelhante, é inimaginável a
existência de estabelecimentos onde a pena possa
ser cumprida levando-se em consideração a na tu re za
do delito e a idade do apenado. Como conseqüência,
a integridade física e moral de milhares de presos é
ig no ra da. Não fos se isso bas tan te, o Esta do não cumpre o seu dever de pres tar as sis tên cia ju rí di ca integral
e gratuita àqueles encarcerados que não dispõem de
recursos financeiros. Faltam juízes, faltam promoto-
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res, faltam defensores públicos, falta até mesmo um
quadro administrativo com profissionais preparados
para o mister.
Assim, os direitos e as garantias fundamentais,
que deveriam ter apli caçãoimediata, se gun do o mandamento constitucional inserto no § 1º do art. 5º da
CF, são violentados diariamente em dezenas de cár ceres em todo o país.
Algo precisa ser feito. E rápido. Não é possível
que continuemos impassíveis e alheios a esta dura e
triste realidade. Afinal, a le tra do art. 144 da Cons ti tu ição Federal determina “A segurança pública, dever
do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exer ci da para a pre ser va ção da or dem pú bli ca e da incolumidade das pessoas e do patrimônio...” Todavia,
não é o que se constata. A se gu ran ça pú bli ca está em
plano secundário nas prioridades dos go ver nos, principalmente dos Estados e do Distrito Federal.
O corre que a segurança pública está diretamente relacionada com o siste ma car ce rá rio. A inefi ciência deste resulta em maiores ín dices de reinci dência cri minal. E é o lógico. Nas condições atuais
dos nossos presídios, como dizem juristas, psicólo gos e sociólogos, temos institucionalizadas verdadei ras universidades do crime.
A presente proposição não inova. A rigor, seria
mesmo desnecessária, pois, se aprovada, constituirá
uma lei obrigando o cumprimento de outra lei. Pode
parecer estranho, mas es pe ra mos que os eminentes
membros do Congresso Nacional não entendam as sim. O Poder Legislativo precisa agir com urgência e
veemência. Este, que aqui apontamos, é o caminho:
conceder ao Executivo um prazo para que adote as
providências já tardias que o problema exige. É preci so que o Presidente da República e os governadores
atentem com seriedade para esta questão.
Convênios bem estruturados e que en vol vam os
Executivos dos três níveis da Federação propiciarão
melhor aproveitamento dos presídios existentes e a
alocação de recursos para a construção de novos.
Mais que a definição dos espa ços fí si co dos cárceres,
tais convênios permitirão o estabelecimento de crité rios para a adequação deles com vistas ao cumpri mento das penas, levando-se em consideração a na tureza do de li to, a ida de e o sexo dos ape na dos, como
determina a norma constitucional cita da. Para fa ci li tar
a elaboração desses convênios bem como o estabe lecimento de critérios para a distribuição dos apena dos, acrescentamos ao projeto de lei um dispositivo
que permite o cumprimento da pena em estabeleci mento pe nal fora da co mar ca onde ocor re ra con de nação, ainda que em outra unidade federativa.
Também, tivemos a preocupação de inserir no
presente projeto de lei um dispositivo que al te ra a Lei
de Execução Penal em seu art. 63. Com a nova reda ção, pretendemos que o Conse lho Na ci o nal de Políti -
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ca Cri mi nal e Pe ni ten ciá ria seja in te gra do por aque las
autoridades que vivenciam o problema: os Secretários de Segurança dos Estados e do Distrito Federal.
No en tan to, a al te ra ção pro pos ta não re ti ra do Con selho os especialistas em Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e outros especialistas de áreas
afins. Se aprovada a nos sa su ges tão, in te gra rão eles
uma Comissão Executiva que fun ci o na rá como órgão
de assessoramento superior.
Por fim, buscamos chamar o Ministério Público
à sua responsabilidade institucional no que se relaciona ao cumprimento da ordem jurídica relativamente
à questão penitenciária. Fin do o prazo para a realização dos convênios e ine xis tin do qual quer ação efe ti va
no sentido de se enfrentar o problema, sob pena de
responsabilidade, deverá o Procurador-Geral da Repú bli ca ado tar as pro vi dên ci as ca bí ve is e ne ces sá ri as
ao cumprimento da lei.
Com certeza de que esta proposição será aperfeiçoada em sua tra mi ta ção nas duas Casas do Congresso Nacional, confiamos que receba a aprovação
para, então ,se constituir no primeiro passo e mais
que isso, na ação possível e concreta do Po der Le gislativo no rumo da solução de questão tão difícil.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. –
Carlos Bezerra.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984
Institui a Lei de Exe cu ção Pe nal.
....................................................................................
Art. 63. O Conselho Na cional de Política Criminal e Penitenciária será in te gra do por 13 (tre ze) membros de sig na dos atra vés de ato do Mi nis té rio da Jus tiça, dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da co munidade e dos Minis té ri os da área social.
Parágrafo único. O mandato dos membros do
Con se lho terá du ra ção de 2 (dois) anos, re no va do 1/3
(um terço) em cada ano.
....................................................................................
Art. 201. Na falta de es ta be le ci men to adequado,
o cum pri men to da pri são ci vil e da pri são ad mi nis tra tiva se efe ti va rá em se ção es pe ci al da Ca de ia Pú bli ca.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
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TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei ros e aos estrangeirosresidentes no País a inviolabili dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se gurança e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
III – nin guém será sub me ti do a tor tu ra nem a tratamento desumano ou degradante;
....................................................................................
XLVI – a lei re gu la rá a individualização da pena
e adotará, entre outras, as seguintes:
a) pri va ção ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) sus pen são ou interdição de direitos;
....................................................................................
XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito,
a idade e o sexo do apenado;
XLIX – é as se gu ra do aos pre sos o res pe i to à integridade física e moral;
L – às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos
durante o período de amamentação;
....................................................................................
LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos;
....................................................................................
§ 1º As nor mas de fi ni do ras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 212, DE 2001
“Dá nova redação ao § 1º do art. 19
da Lei nº 10.260 de 12 de julho de 2001,
para atribuir prioridade ab soluta aos alunos afrodescendentes.”
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo lº do art. 19 da Lei nº 10.260,
de 12 de ju lho de 2001, pas sa a vi go rar com a se guinte redação:
”Art. 19. .................................................
§ 1º A seleção dos alunos a se rem be ne fi ci a dos
nos termos do caput dará prioridade ab soluta aos
alunos afrodescendentes e será realizada em cada
instituição por uma comissão constituída paritariamente por representantes da direção, do corpo docente e da entidade de representação discente.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
O presente projeto de lei, que ora submeto à
apreciação desta Casa, tem como propósito assegurar prio ri da de ab so lu ta aos alunos afrodescendentes
na con ces são de bol sas de es tu dos, a tí tu lo de as sistência social, pelas entidades particulares de ensino,
mediante modificação do parágrafo 1º do art. 19 da
Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001.
Conforme essa norma, as instituições de ensino
sem fins lucrativos que estão isentas das contribuições à Seguridade Social são obrigadas a conceder
bolsas de estudo a alunos comprovadamente carentes.
A seleção dos alu nos a se rem be ne fi ci a dos re aliza-se em cada instituição, por comissão composta
de representantes da direção, do corpo docente e da
entidade de representação discente. A relação dos
no mes dos alu nos se le ci o na dos deve ser en ca mi nhada ao Ministério da Educação (MEC) e ao Instituto
Nacional de Seguridade So cial (INSS).
Os alunos afrodescendentes, em sua maioria,
enfrentam fortes dificuldades financeiras, agravadas
pelo preconceito racial. De fato, embora os negros
correspondam a 45,3% da população brasileira, re presentam apenas 2% do total de alunos de cursos
superiores. Torna-se, portanto, im pe ri o sa a utilização
de formas de ação compensatória para facilitar o ingresso e a permanência desses jovens, em especial
no ensino su pe ri or, onde cer ca de 60% das va gas encontram-se em instituições privadas, cujas mensalidades elevadas inviabilizam o acesso dos mais ca rentes.
O art. 19 da Lei nº 10.260 introduziumodificação
no sistema de subsídios concedidos às instituições
particulares de en si no. Tra ta-se da isen ção co nhe ci da
como “filantropia”, que ficou estabelecida em um mínimo de 50% dos encargos educacionais cobrados
por essas en ti da des para cada aluno, po den do no entanto ser integral. Tratando-se de um favor fiscal concedido pela União e, nes se caso par ti cu lar, in de vi damen te à con ta da Pre vi dên cia So ci al, mas para fins de
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Assistência – e, portanto, a estudantes carentes –
pode e deve o Po der Pú bli co es ta be le cer re gras e critérios de prioridade a serem observadas.
Nada mais justo, pois, que se utilize um mecanismo já vigente para focá-lo em um expressivo seg mento populacional que precisa de uma po lí ti ca ati va
de promoção social. É, sem dúvida, o caso dos afro descendentes, o mais evidente, dentre todos os seg mentos sociais do País, como aquele que, apesar de
sua expressão numérica, permanece contido em sua
ascensão social.
Dessa forma, esses jovens, que ingressam no
sistema de en sino, particularmente no caso do nível
superior por mérito próprio, não seriam forçados,
como ocor re com fre qüên cia, a aban do nar os es tu dos
devido à falta de recursos financeiros. Mas proporcio nará também o presente projeto, o acesso a todo o
sistema de ensino, do fundamental (esse já pratica mente universalizado) ao médio e ao superior, uma
vez que unidades educacionais de todos os graus de
en si no têm o subsídio concedido pela lei.
O aumento da escolaridade desse contingente
populacional irá fa ci li tar o aces so dos afro des cen dentes a empregos mais qualificados, a novas oportuni dades de trabalho, à melhoria do seu nível de renda,
assegurando-lhes igualdade de oportunidades e, as sim, contribuir para a superação das desigualdades
existentes no País, tornando-o mais justo e mais soli dário.
A aprovação deste projeto de lei fará também
com que o Brasil dê uma demonstração clara e ine quívoca do seu compromisso com as po si ções de fendidas na recente Conferência Mundial das Nações
Uni das Con tra o Racismo, Discriminação Racial, Xe nofobia e Intolerância Correlata, realizada em Dur ban.
Sala das Sessões, 17 de ou tu bro de 2001. – Senador Waldeck Ornélas.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.260, DE 12 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre o Fundo de Financia men to ao es tu dan te de Ensi no Su pe ri or e
dá outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
Art. 19. A partir do primeiro semestre de 2001,
sem prejuízo do cumprimento das demais condições
estabelecidas nesta lei, as instituições de ensino en quadradas no art. 55 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, ficam obrigadas a aplicar o equivalente à
contribuição calculada nos termos do art. 22 da referi da lei na concessão de bolsas de estudo, no percen tual igual ou superior a 50% dos encargos educacio -
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nais cobrados pelas instituições de ensino, a alunos
comprovadamente carentes e regularmente matriculados.
§ 1º A seleção dos alunos a se rem be ne fi ci a dos
nos termos do caput será realizada em cada instituição por uma comissão constituída paritariamente por
representantes da di re ção, do cor po do cen te e da entidade de representação discente.
§ 2º Nas instituições que não ministrem ensino
superior caberão aos pais dos alunos regularmente
matriculados os assentos reservados à representação discente na comissão de que trata o parágrafo
anterior.
§ 3º Nas ins ti tu i ções de en si no em que não houver representação estudantil ou de pais organizada,
caberá ao dirigente da instituição proceder à eleição
dos representantes na comissão de que trata o § 1º.
§ 4º Após a conclusão do processo de seleção,
a instituição de ensino deverá encaminhar ao MEC e
ao INSS a relação de to dos os alu nos, com en de re ço
e dados pessoais, que receberam bol sas de es tu do.
§ 5º As instituições de ensino substituirão os
alunos beneficiados que não efetivarem suas matrículas no prazo regulamentar, observados os critérios
de seleção dispostos nes te ar ti go.
....................................................................................
....................................................................................
(Às Comissões de Educação e de
Constituição, Justiça e Cidadania – cabendo
à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 213, DE 2001
Altera a redação do art. 11 da Lei nº
8.387, de 30 de dezembro de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, passa a vi go rar com as se guin tes al te rações:
“Art. 11. São criadas, nos Municípios
de Macapá e Santana, ambos no Estado do
Amapá, e no Município de Boa Vista, no
Estado de Roraima, áreas de livre comércio
de importação e exportação, sob regime fiscal especial, estabelecidas com a finalidade
de promover o desenvolvimento das regiões
fronteiriças do extremo nor te da queles Estados e de incrementar as relações bilaterais
com os países vizinhos, segundo a política
de integraçãolatino-americana.
§ 1º O Poder Executivo demarcará, no
prazo de noventa dias, áreas contínuas
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onde serão instaladas as áreas de livre comércio, incluindo locais próprios para entrepostamento de mercadorias a serem nacionalizadas ou reexportadas.
§ 2º Aplicam-se às áreas de que trata
o caput deste artigo os incentivos fiscais
previstos nos arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, e
alterações posteriores, do Decreto-Lei nº
288, 28 de fevereiro de 1967." (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Com o advento da Constituição de 1988, o Território de Roraima foi transformado em Esta do. Com 15
municípios, ele ocupa 225.116km2.
Se gun do o Cen so De mo grá fi co de 2000, o Estado tem 324.152 habitantes. Apesar de Roraima ser o
Esta do me nos po pu lo so, o flu xo mi gra tó rio é sig ni fi cativo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a cada dia, 16 pessoas migram
para o Estado.
Com o asfaltamento da BR-174, que une Manaus, Boa Vista e Venezuela, Ro ra i ma pas sou a ser vi sitado por ecoturistas e ci entistas de alto nível, que
apre ci am a rica bi o di ver si da de lá exis ten te, com exó tica fa u na e flo ra. No Sul de Ro ra i ma, exis te uma flo resta tro pi cal den sa e abun dan te; na par te cen tral, há buritizais e igarapés, e, também, nessa região, está lo calizada a capital, Boa Vista; e no Norte, a paisagem
vai mu dan do até a fron te i ra que é uma re gião ser ra na.
Roraima é povoado por sulistas, nordestinos e nortis tas de todos os Estados e, ainda, é o habitat de tribos
indígenas, inclusive a dos Yanomami.
Roraima detém 0,1% do Produto Interno Bruto
(PIB) do Brasil, o menor do País, cuja composição é
assim: 48,7% (serviços; 25,9% (agropecuária); e
25,4% (indústria). O Governo estadual confere incen tivos fiscais a indústrias interessadas em se instala rem no Esta do e, para au men tar a sua re ce i ta, ini cia o
pro ces so de pri va ti za ção de em pre sas pú bli cas. A ter ra a preços módicos, o clima sem variações, a
BR-174, bem como a outorga de incentivos fiscais
contribuem para o crescimento da produção de soja.
O propósito do Governo estadual é viabilizar a expor tação de soja para a Venezuela a preços abaixo aos
dos Estados Uni dos, da Bo lí via ou da Argen ti na.
Como se vê, é mister incrementar o desenvolvimento de Roraima, mediante a criação de uma área
de livre comércio capaz de propulsionar a economia
roraimense.
Dado que, além da proximidade com o Suriname e a Gu i a na Fran ce sa, Ro ra i ma tem fron te i ra com a
Guiana e a Venezuela, sendo que só a população ve nezuelana já atin giu, no ano de 2000, mais de 24 mi -
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lhões de habitantes. Vale observar a possibilidade de
esses vizinhos virem a constituir um mercado natural
para o escoamento da produção industrial roraimense, não podendo ser desprezado tal po ten ci al de consumo.
Em virtude da localização de Roraima, na região amazônica e na extremidade norte do Brasil, e
longe das metrópoles, torna-se necessária a criação
de um pólo industrial e comercial voltado para a exportação. É, pois, de re al çar a re le vân cia de se ins ti tuir a Área de Livre Co mér cio de Boa Vis ta e de se estenderem os benefícios fiscais concedidos pelo De cre to-Lei nº 288, de 1967 que tan to con cor re ram para
o progresso de Manaus.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos
ilustres Pares para a aprovação deste projeto de lei,
que, se convertido em lei, beneficiará substancialmente a população do Estado de Roraima.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. – Senador Romero Jucá.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 3.387, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Dá nova redação ao § 1º do art. 3º aos
arts. 7º e 9º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de
fevereiro de 1967, ao caput do art. 37 do
Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976
e ao art. 10 da Lei nº 2.145, de 29 de de zembro de 1953, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 11. É criada, nos Municípios de Macapá e
San ta na, no Esta do do Ama pá, área de li vre co mér cio
de im por ta ção e ex por ta ção, sob re gi me fis cal es pe cial, estabelecida com a finalidade de promover o desenvolvimento das regiões fronteiriças do extremo
norte daquele Estado e de incrementar as relações
bilaterais com os países vizinhos, segundo a política
de integraçãolatino-americana.
§ 1º O Poder Executivo demarcará, no prazo de
noventa dias, área contínua onde será instalada a
área de livre comércio, incluindo locais próprios para
entrepostamento de mercadorias a serem nacionalizadas ou reexportadas.
§ 2º Aplica-se à área de livre comércio, no que
couber, o disposto na Lei nº 8.256, de 25 de novembro de 1991.
....................................................................................
DECRETO Nº 1.885, DE 26 DE ABRIL DE 1996
Regulamenta o § 3º do art. 2º da Lei
nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e o
§ 5º do art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de
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28 de fevereiro de 1967, com a redação
dada pela Lei nº 8.387, de 1991, nas condições que específica, e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 288,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Altera as disposições da Lei nº
3.173 de 6 de junho de 1957 e regula a
Zona Franca de Manaus.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 1.435,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1975
Altera a redação dos arts. 7º do De creto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de
1967, e 2º do Decreto-Lei nº 356, de 15 de
agosto de 1968, e dá outras providências.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos
às Comissões competentes.
So bre a mesa, Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu -i
ção que será lida pelo Sr. 1º Secretário exercício, Se nador Mauro Miranda.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 43, DE 2001
Altera o inciso II, do § 1º, do art. 40 da
Constituição Federal, a fim de fixar em se tenta e cinco anos a idade limite para aposentadoria compulsória no serviço público.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons titu i ção Fe de ral, promulgam a se guin te emen da ao texto constitucional:
Art. 1º O inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
”Art. 40. ................................... .............
§ 1º .......................................................
..............................................................
II – compulsoriamente, aos setenta e
cinco anos de idade, com proventos proporci o na is ao tem po de contribuição;“
Art. 2º Esta emenda entra em vigor na data de
sua publicação.
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Justificação

A não ser por mera opção de política legislativa,
nada jus ti fi ca, em nosso entender, a presunção legal
estabelecida no art. 40, § 1º, II, da Lei Maior, de que o
servidor encontra-se incapacitado para continuar
exercendo as atribuições do cargo que ocupa tão-só
pelo fato de completar setenta anos de idade.
A bem da verdade, inú me ros são os ca sos de cidadãos que, muitos anos após completarem a idade
limite em questão, continuam em perfeitas condições
de higidez física e mental e, portanto, com plena capacidade de permanecerem emprestando sua relevante colaboração ao serviço público e à sociedade.
Ademais, trata-se de pessoas em que, a par da
bagagem intelectual, ressalta a experiência haurida
ao longo de várias décadas de atividade e conhecimento especializado, das quais o serviço público simplesmente passa a prescindir apenas a partir de um
critério de faixa etária que, a nosso ver, já reclama
uma certa atualização, sobretudo tendo em vista o
crescimento, ano a ano, da expectativa média de vida
do brasileiro.
À vista dessa realidade, formulamos a presente
proposta de emenda à Constituição, na qual preconizamos que a idade limite para a aposentadoria compulsória no serviço público seja elevada de setenta
para setenta e cinco anos.
Com isso, esperamos es tar fa zen do um mínimo
de justiça àqueles brasileiros que, após longa e profícua vida profissional, julgando-se prestantes e úteis,
ainda desejem continuar, por mais algum tempo, no
serviço público, que só terá a ganhar com essa permanência.
Finalmente, parece-nos ainda oportuno ressaltar que a elevação proposta em nada prejudicará
qualquer direito ou expectativa de direito de quem
pretenda aposentar-se mais cedo, porquanto, como é
de conhecimento geral, a Constituição, logo no inciso
III do mesmo § 1º do art. 40, alberga o instituto da
aposentadoria voluntária, que pode ser concedida ao
homem após os sessenta e cinco anos e, para a mulher, após esta com ple tar os ses sen ta anos de ida de.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. – Senadora Marluce Pinto (PMDB – RR) – Re nan Ca lheiros – Geraldo Cândido – Casildo Maldaner – José
Fogaça – Jonas Pinheiro – Waldeck Ornelas – Gilvam Rocha – João Alberto Souza – Alvaro Dias –
Luiz Otávio – Amir Lando – Francelino Pereira –
Bello Parga – Luiz Pontes – Sérgio Machado –
Alberto Sil va – Ney Su as su na – Sa tur ni no Bra ga –
Paulo Souto – Antero Paes de Barros – Maria do
Carmo Alves – Sebastião Rocha – Juvêncio da Fonseca – ????? – José Eduardo Dutra – Arlindo Porto
– ?????? – Hugo Napoleão – Wellinton Rocha.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 40.* Aos servi do res ti tu la res de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contri butivo, observados critérios que preservem o equilí brio financeiro e atuarial e o disposto neste ar tigo.
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência de que trata este artigo serão aposenta dos, cal cu la dos os seus pro ven tos a par tir dos va lo res
fi xa dos na forma do § 3º:
I – por invalidez per manente, sendo os proventos pro por ci o na is ao tem po de con tri bu i ção, ex ce to se
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissi onal ou doença grave, contagiosa ou incurável, espe cificada em lei;
II – compulsoriamente, aos se ten ta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contri buição;
III – vo lun ta ri a men te, des de que cum pri do tem po
mí ni mo de dez anos de efe ti vo exer cí cio no ser vi ço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de
idade e trinta de contribuição, se mulher;
b) sessenta e cin co anos de ida de, se ho mem, e
sessenta anos de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por oca sião de sua con ces são, não po de rão exce der a re mu ne ra ção do res pec ti vo ser vi dor, no car go
efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu
de referência para a concessão da pensão.
§ 3º Os proventos da aposentadoria, por oca sião da sua concessão, serão calculados com base
na remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se der a aposentadoria e, na forma da lei, correspon derão à totalidade da remuneração.
§ 4º É ve da da a ado ção de re qui si tos e cri té ri os diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressal vados os casos de ati vi da des exer ci das ex clu si va men te
sob condições especiais que pre ju di quem a sa ú de ou a
integridade física, definidos em lei complementar.
§ 5º Os re qui si tos de ida de e de tem po de con tribuição serão re du zi dos em cin co anos, em re la ção ao
disposto no § 1º, III, a, para o pro fes sor que com pro ve
exclusiva*EC nº 3/93 e EC nº 20/98.
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(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Vala dares) – A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes
do art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será despachada à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Vala dares) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Mauro Miranda.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 188/Plen
Brasília, 10 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia a
fim de indicar, como titular, o Deputado JOSÉ
PIMENTEL, PT/CE, em substituição ao Deputado
FERNANDO GABEIRA, PT/RJ, na Comissão Mis ta destinada a examinar e emitir parecer à Medida Provisória
nº 2.196-3, que ”Estabelece o Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais e autoriza
a criação da Empresa Gestora de Ativos – EMGEA“.
Atenciosamente, De pu ta doWalter Pinheiro, Líder do PT.
Ofício nº 1.441-L-PFL/2001
Brasília, 16 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado
URSICINO QUEIROZ para, como membro suplente,
fazer par te da Comissão Mista des ti na da a emitir pare cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, que “Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho
de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, e dá outras providências”, em
substituição ao Deputado Santos Filho.
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do Bloco Parlamentar, PFL/PST.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofícios que se rão li dos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Se nador Mauro Miranda.
São lidos os seguintes:
OF.PSDB/884/2001
Brasília, 16 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do ADOLFO
MARINHO como membro suplente, para integrar a
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Comissão Mista de Planos, de Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
Atenciosamente, Deputado Juthay Junior, Lí der do PSDB.
OF. PSDB/I/Nº 886/2001
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado JOVAIR
ARANTES , como membro suplente, para integrar a
Comissão Mista de Planos, de Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
Atenciosamente, Deputado Jutahy Júnior, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Pre si dên cia de sig na os Srs. De pu ta dos Adolfo Marinho e Jovair Arantes, como suplentes, indica dos pela Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados, para comporem a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mauro Miranda.
É lido o seguinte:
OF/BLOCO/Nº 038/01
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Air ton
Cascavel/PPS, para ocupar a vaga de titular, na Co mis são Mis ta de Planos, Orçamentos Públicos e Fis calização, em substituição ao Deputado Pedro Eugê nio.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bue no,
Líder do Bloco PDT/PPS.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Será feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, ofícios que se rão li dos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Mauro Miranda.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 102/01-GLPSDB
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos
regimentais, encaminhar-lhe em anexo, as alterações
na composição do Bloco PSDB/PPB na Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura desta Casa.
– Incluir o Senador Lúdio Coelho, como titular,
em vaga já existente;
– Incluir o Senador Eduardo Si queira Campos,
como titular, em vaga já existente;
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– Substituir o Senador Leomar Quintanilha pelo
Senador Luiz Otávio, como titular; e
– Subs ti tu ir o Se na dor Sér gio Ma cha do pelo Senador Romero Jucá, como suplente.
Atenciosamente, – Se na dor Geraldo Melo, Lí der do Bloco PSDB/PPB.
Ofício nº 119/01-GLPSDB
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos
regimentais, encaminhar-lhe, em anexo, as alterações na composição do Bloco PSDB/PPB na Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa.
– Substituir o Senador Geraldo Melo pelo Senador Freitas Neto, como titular:
– Substituir o Senador Romero Jucá pelo Senador Ricardo Santos, como titular:
– Subs ti tu ir o Se na dor Sér gio Ma cha do pelo Senador Romero Jucá, como suplente:
– Passar o Senador Geraldo Melo, para suplente em vaga já existente; e
– Substituir o Senador Osmar Dias pelo Senador Siqueira Campos, como suplente.
Atenciosamente, – Se na dor Geraldo Melo, Lí der do Bloco PSDB/PPB.
Of. nº 120/01-GLPSDB
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para nos termos
regimentais, encaminhar-lhe, em anexo, as alterações na composição do Bloco PSDB/PPB na Comissão de Assuntos Sociais desta Casa.
– Substituir o Senador Osmar Dias pelo Senador Teotônio Vilela, como titular;
– Substituir o Senador Leomar Quintanilha pelo
Senador Fernando Matusalém, como titular;
– Incluir o Senador Artur da Távola como titular,
em vaga já existente;
– Subs ti tu ir o Se na dor Álva ro Dias pelo Se na dor
Pedro Piva, como suplente;
– Incluir o Senador Luiz Otávio como suplente,
em substituição ao Senador Teotônio Vilela;
– Inclu ir o Se na dor Fre i tas Neto, como su plen te
Atenciosamente, – Se na dor Geraldo Melo, Lí der do Bloco PSDB/PPB.
Ofício nº 121/01-GLPSDB
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos
regimentais, encaminhar-lhe, em anexo, as altera-
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ções na com po si ção do Blo co PSDB/PPB na Comis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia des ta Casa.
– Subs ti tu ir o Se na dor Álva ro Dias pelo Se na dor
Eduardo Siqueira Campos, como titular;
– Substituir o Se nador Osmar Dias pelo Senador Luiz Pontes, como titular;
– Passar o Senador Pedro Piva para titular em
substituição ao Senador Leomar Quintanilha;
– Incluir o Senador Luiz Otávio, como titular, em
vaga já existente;
– Subs ti tu ir o Se na dor Sér gio Ma cha do pelo Senador Freitas Neto, como suplente;
– Incluir o Senador Artur da Távola como su plen te, em subs ti tu i ção ao Se na dor Pe dro Piva.
Atenciosamente, – Senador Geraldo Melo, Lí der do Bloco PSDB/PPB.
Ofício nº 122/01-GLPSDB
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos
regimentais, encaminhar-lhe, em anexo, as altera ções na com po si ção do Blo co PSDB/PPB na Comis são de Educação desta Casa.
– Subs ti tu ir o Se na dor Álva ro Dias pelo Se na dor
Fre i tas Neto, como titular;
– Incluir o Senador Artur da Távola, como titular,
em vaga já existente;
– Substituir o Senador Teotônio Vilela pelo Senador Eduardo Siqueira Campos, como titular;
– Passar o Senador Teotônio Vilela, para a suplên cia em subs ti tu i ção ao Senador Osmar Dias; e
– Substituir o Senador Leomar Quintanilha pelo
Senador Luiz Otávio, como suplente.
Atenciosamente, – Senador Geraldo Melo, Líder do Bloco PSDB/PPB.
Ofício nº 123/01-GLPSDB
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos
regimentais, encaminhar-lhe, em anexo, as alterações
na composição do Bloco PSDB/PPB na Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional desta Casa.
– Incluir o Senador Artur da Távola, como su plen te, em vaga já exis ten te;
– Subs ti tu ir o Se na dor Álva ro Dias pelo Se na dor
Fre i tas Neto, como suplente; e
– Substituir o Senador Leomar Quintanilha pelo
Senador Luiz Otávio, como suplente.
Atenciosamente, – Senador Geraldo Melo, Lí der do Bloco PSDB/PPB.
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Ofício nº 124/01-GLPSDB
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos
regimentais, encaminhar-lhe, em anexo, as alterações na composição do Bloco PSDB/PPB na Comissão de Fiscalização e Controle desta Casa.
– Substituir o Senador Geraldo Melo pelo Senador Eduardo Siqueira Campos, como titular; e
– Subs ti tu ir o Se na dor Sér gio Ma cha do pelo Senador Freitas Neto, como suplente
Atenciosamente, – Se na dor Geraldo Melo, Lí der do Bloco PSDB/PPB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Serão feitas as substituições solicitadas.
O Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
O SR. JEFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
tem a palavra, pela ordem.
O SR. JEFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM.
Pela ordem) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição
para uma comunicação inadiável, no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Na prorro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª terá as se gu rado o uso da palavra, por cinco minutos, para uma comunicação inadiável, nos termos do art. 158, § 2º, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro nuncia o seguin te dis cur so. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na última segunda-feira, juntei minha voz e minha solidariedade
às jus tas ho me na gens pres ta das por este Ple ná rio ao
Dia do Professor.
Hoje, gos ta ria de enal te cer ou tra va lo ro sa e sacrificada categoria de homens e mulheres que tam bém fazem da esperança uma profissão de fé e de
amor ao nos so Bra sil. Tra ta-se dos mi cro em pre sá ri os,
que, a despeito de to dos os obs tá cu los tri bu tá ri os, burocráticos, creditícios e técnicos, são os grandes res-
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ponsáveis pela geração de empregos e pela distribui ção de renda na economia nacional.
Nesse sentido, valeria a pena refletir sobre os
resultados de recente pesquisa empreendida por co nhecida firma internacional de consultoria, a Ernst &
Young, em 21 países.
Para espanto da queles menos familiarizados
com a ”garra“, o dinamismo e a criatividade de nossa
gente, o Brasil emergiu do estudo com a população
mais empreendedora do mundo!
Isso mesmo, Sr. Presidente! De acordo com
aqueles re sultados, 16% da população economica mente ativa brasileira (PEA) tem negócio próprio, su perando as marcas obtidas pela Coréia do Sul, com
14%; os Esta dos Uni dos, 13%; o Ca na dá, 8%; a Índia,
7%; a Itália e a Argentina, ambas com 6%; a Alema nha e o Reino Unido, com 5% cada um.
A pesquisa considerou as empresas com mais
de dois anos de vida, a maior parte das quais perten cen tes ao ramo agro in dus tri al, de ali men ta ção, be bidas e tecnologia.
Entretanto, o lado mais sombrio e problemático
do nosso empreendedorismo se manifesta na altíssi ma “taxa de mor ta li da de” des ses pe que nos negócios:
35% fecham as portas antes de um ano; 46%, até
dois anos; e 56%, até três anos.
É bem verdade que, além de jovem (boa parte
dos ne gó ci os está sen do aber ta por pes so as en tre 18
e 25 anos), o microempresário brasileiro é, antes de
tudo, um teimoso. As estatísticas raramente dão con ta dos inúmeros casos de pequenos comerciantes ou
industriais que, depois do primeiro fracasso, reúnem
forças, juntam os últimos trocados da família, dão a
vol ta por cima e re a brem seus em pre en di men tos, muitas vezes sob nova razão social.
Outra dificuldade com esses nú meros consiste
naquelas microempresas que só con se guem so bre vi ver na informalidade, sem, portanto, poderem apare cer nas pesquisas, uma vez que se vêem prisioneiras
do cruel dilema: ou permanecer clandestinas ou pa gar os inúmeros impostos e taxas e a falir por causa
disso.
Até mesmo na hora de fechar, são tan tas as formalidades burocráticas e despesas que, segundo da dos do Se brae-SP, mais de 60% das em pre sas en cerradas não dão ba i xa na Jun ta Comercial. Afi nal, para
o empreendedor que chega a esse limite físico e psi cológico de cansaço, exasperação e angústia, não
sobra dinheiro sequer para os honorários do conta dor!
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao longo
de minha vida, tive a honra de conhecer e tornar-me
amigo de dezenas desses heróis anônimos do trabalho, da honestidade e da dedicação ao sonho do próprio negócio. Daí poder afirmar, com segurança, que
o in su ces so de tan tos de les não se deve ape nas à falta de experiência para administrar racionalmente a
mão-de-obra ou gerenciar o escasso capital giro,
como se comprazem em sentenciar aqueles arrogantes tecnocratas encastelados em seus gabinetes, os
quais jamais enfrentaram na vida o desafio de honrar
uma fo lha de pa ga men to – so bre tu do quan do mais de
100% do va lor dos sa lá ri os é con su mi do por encargos
tributários, trabalhistas e previdenciários!
Irracional é a estrutura de impostos em cascata,
que onera a produção, mas segue intocada por um
governo que elevou a car ga tri bu tá ria a patamares insuportáveis para ro lar uma dí vi da in ter na já su pe ri or à
metade do nosso PIB!
Irracional é a burocracia, que consome de 60 a
90 dias numa via crucis de alvarás e certidões para
au to ri zar a aber tu ra de uma sim ples lan cho ne te, ofi cina ou confecção, ao passo que, nos Estados Unidos,
“xangrilá” ideológico de nossa eli te tec no crá ti ca, essa
licença sai em 24 horas a 48 horas!
Irracional é a falta de efetivo apoio oficial a um
sistema de microcrédito nacionalmente capilarizado,
que forneça, a juros subsidiados, aquela pequena
quantia ca paz de aju dar o de sem pre ga do na com pra
de uma carrocinha de pipoca ou cachorro-quente,
sal van do as fa mí li as em pre en de do ras das gar ras dos
agiotas (O retorno, afinal, seria garantido graças ao
proverbial zelo dos pobres em honrar seus compromis sos e não ma cu lar a pró pria re pu ta ção na pra ça)!
Irracional é a estrutura ofi ci al de as sis tên cia técnica e gerencial às pequenas e microempresas, a
qual se expande pelo território nacional quase sempre em prédios faraônicos e instalações luxuosas
para seus gerentes, diretores e assessores, ao mesmo tem po que, para o co mer ci an te da es qui na, fal tam
re cur sos até mesmo para alugar um ponto ou adquirir
um balcão frigorífico!
É de justiça assinalar, Sr. Presidente, que o Gover no Fe de ral, mais re cen te men te, vem dan do al guns
passos relevantes para assistir esse vasto e sofrido
segmento, mediante a consolidação, no Ministério da
Ciência e Tecnologia de dez fundos setoriais em operação e mais quatro já prestes a serem criados, a fim
de capitalizar novos negócios em áreas dinâmicas
como agroindústria, saúde e biotecnologia, com re cursos da ordem de R$650 milhões.
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Ou tro exem plo é o pro gra ma Bra sil Empre en dedor, voltado a qualificar microempresários para finan ciamentos governamentais, depois de ha bilitá-los na
gestão de negócios envolvendo artesanato, exporta ção/importação e novas tecnologias.
Em menos de um ano, mas de 110 mil pessoas
passaram pelo programa, e os financiamentos supe raram o dobro do previsto.
Porém, se o Executivo pretende mesmo cons tru ir um ho ri zon te de con fi an ça, es ta bi li da de e su cesso para mi lhões de bra si le i ros do ta dos de es pí ri to empreendedor, deve, an tes de tudo, ou vir com aten ção a
voz deles, o clamor que parte de suas próprias agru ras. O ponto de partida poderia ser estudos como o
que acabo de re fe rir. Ne les, os entrevistados brasilei ros apontam, insistentemente, a falta de capital de
giro, a carga tributária elevada e a inadim plên cia ca u sada pela recessão econômica como suas principais
dores de cabeça.
Em poucas pa la vras, para pros se gui rem em sua
missão de produzir mercadorias, serviços, oportuni dades de trabalho, esperança e prosperidade, os pe quenos empreendimentos no Brasil necessitam de
mais crédito e menos im postos.
Apro ve i to o mo men to fi nal do meu dis cur so para
denunciar o abuso que o Go ver no de Goiás está co metendo contra empresários pequenos, médios e
grandes, com a absurda cobrança an tecipada de tri butos estaduais. Essa medida infeliz, aliada à ausên cia de linhas de crédito, faz aumentar a informalidade
no Estado. Segundo números da Associação Goiana
do Pequeno Empresário (AGPE), existem hoje em
Go iás cer ca de 120 mil pe que nas e mé di as em pre sas
formais e pouco mais de 200 mil informais. Resumin do: para cada em pre sa re gu lar, exis tem duas ir re gu lares no Estado.
Se, por um lado, demonstra voracidade na cobrança antecipada dos tributos, o atual Governo de
Goiás não age da mesma forma quando o assunto é
de interesse dos microempresários. Não há outra
constatação para explicar a falta de empenho dos de putados governistas, que são a maioria na Assem bléia Legislativa, quanto a demora na aprovação do
pro je to que cria um fun do para ava li zar o fu tu ro mi croempresário, evi tan do a ne ces si da de da apresentação
de um imóvel como garantia.
Numa cruel ironia, esse é o mesmo Governo
que gasta páginas e mais pá gi nas co lo ri das de publi cidade nas maiores revistas do País para anunciar
“pacotes de incentivos fiscais” destinados à atração
de empresas e investimentos de fora. Quanta contra dição, quanto desperdício, quanta mentira têm de su -
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portar os empreendedores, os microempresários e o
povo goiano!
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao nobre Senador Iris Rezende, por 20
minutos.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pronuncia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na segunda-feira, as
companhias elétricas co me ça ram a efe tu ar o cor te no
fornecimento de energia elétrica dos clientes que não
conseguiram se ajus tar às co tas de ra ci o na men to determinadas pelo Governo. As equipes estão nas ruas
de todo o País, ape nan do do nas de casa e em pre sá rios que, por motivos diversos, viram-se impossibilitados de economizar o suficiente para fugir da medida
constrangedora. O apagão nas residências e empresas punidas dura três dias.
Esses cortes, como se sabe, foram determinados pela Câmara de Gestão da Crise de Energia, órgão criado pelo Governo Federal para administrar
esse período de escassez. Em Goiás, o meu Estado,
as previsões ofi ci a is são de que 70 mil pes so as po derão ser atingidas pelo apagão, somente nesta etapa.
Sem dúvida, é um número bastante expressivo. São
cidadãos que, de uma hora para ou tra, fi cam pri va dos
de seus direitos básicos. São famílias que estão perdendo o alimento do dia-a-dia porque não podem
mais conservá-los na geladeira. São crianças impossibilitadas de fazer o dever da escola porque simplesmente não existe iluminação à noite.
O mais dramático, Sr. Presidente, é a realidade
vivida hoje por centenas de pequenas empresas que
já se encontram com o processo produtivo paralisado
diante da interrupção do fornecimento de ener gia elétri ca. São ho mens e mu lhe res que ga nham o sus ten to
através do trabalho honesto de seu comércio ou microindústria e agora se vêem diante de prejuízos que
podem até mesmo inviabilizar os negócios. Essas
pessoas estão ten do per das in cal cu lá ve is com o apagão, os seus funcionários não podem exer cer as ati vidades, fomentando um cenário que vai intensificar
ainda mais os desajustes sociais.
A si tu a ção, Sr. Pre si den te, é tão gra ve, em bo ra o
Cen tro-Oes te – e aí se inclui Goiás – contribuiu com
aproximadamente 20% que buscava o Governo na
economia de energia. Então, não ocor reu uma in di ferença ou desrespeito por parte do povo ao chamamento do Governo e à imposição de uma política implantada emergencialmente para a economia de
energia.
Sr. Presidente, a situação é tão grave que o jornal O Popular, órgão da imprensa escrita de maior tiragem diária no Esta do de Go iás, traz na sua pri me i ra
pá gi na a fo to gra fia de uma mi cro em pre sá ria da in dústria de con fec ção que, au xi li a da por seis fun ci o ná ri as,
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deixa de produzir duas mil peças diárias, arcando
com um pre ju í zo de R$2 mil. Como ela, há um nú me ro
enorme de pessoas que neste momento estão deso la das.
Os casos se repetem em todos os setores da
economia de Goiás, do Centro-Oeste e – posso afir mar sem medo de erro – do Brasil. São proprietários
de supermercados que não têm como abrigar carnes
e produtos diversos que necessitam do freezer. São
donos de lanchonetes impossibilitados de atender à
demanda porque não podem servir bebidas geladas.
É o marceneiro que não podem entregar a encomen da, correndo o risco de perder o cliente e o sustento
de casa. Novamente, o povo está pagando a conta
dos erros co me ti dos pe las autoridades públicas.
Não há ne ces si da de de se dis cu tir aqui de quem
é a responsabilidade pelo apagão que assaltou o
País. Todos sabem que os setores governamentais,
de uma forma ou de ou tra, fa lha ram cla mo ro sa men te.
O povo, que está sen do pu ni do in jus ta men te, não tem
nenhuma culpa por essa situação. As empresas,
grandes e pequenas, não contribuíram para jogar o
País nesse estado de coisas. Mas, hoje, são elas que
carregam o fardo da crise, mesmo porque os indica do res con jun tu ra is já com pro vam a de sa ce le ra ção da
economia.
O que o País espera dos in te gran tes da Câ ma ra
de Gestão da Crise Energética, sob o comando do
ilus tre Mi nis tro Pe dro Pa ren te, é a ado ção de me di das
criativas capazes de provocar os menores estragos
possíveis no cotidiano da sociedade. Sabemos que
precisamos continuar economizando energia. É ver dade que o nível dos reservatórios continua baixo,
apesar das primeiras chuvas. Estamos, na média,
com apenas 12 por cento do volume de água neces sário para mover as turbinas das hidrelétricas. É verdade também que teremos de manter o regime de
contenção pelo menos até abril de 2002, quando o
problema será reavaliado. Não temos outra saída.
O que não pode acontecer é a dosagem errada
das me di das de eco no mia de ener gia. O povo, às custas de sacrifícios, tem colaborado de maneira surpre endente, dentro de um espírito coletivo de cidadania
raras vezes visto no País.
Por isso, providências polêmicas como a adoção de feriados extraordinários na Região Nordeste
precisa ser debatida com a sociedade, assim como a
imposição de cor tes. Sem dú vi da, ne ces si ta mos continuar economizando. Mas, igualmente, merecem
atenção especial as famílias de baixa renda, as em presas, sejam grandes, médias, pequenas ou até mi croempresas, e, igualmente, as organizações cujo
funcionamento atendem a fins humanitários. Numa
palavra: precisamos evitar, a todo custo, o agravamento dos nossos problemas econômicos e sociais.

166

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Precisamos preservar o chamado país real, o
país que produz, o país que pulsa nas ruas, o país
que, mesmo sobrecarregado de impostos, encontra
um je i to de ofe re cer em pre gos, de ge rar ri que zas e de
resolver seus problemas práticos. É esse país real
que muitas vezes é ignorado nos gabinetes refrigerados do po der, onde nun ca fal ta ener gia, onde nem sequer se conhece o valor das contas de luz, onde as
decisões são mais técnicas do que políticas. Esse
Brasil, desafiando muitas ve zes as suas pró pri as de ficiências estruturais, sempre encontra soluções inteligentes e racionais para os seus problemas.
Em alguns pontos, reconhecemos que a Câmara de Gestão da Crise Energética fez um bom trabalho. A intervenção pessoal do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, em determinados momentos,
tam bém aju dou na ad mi nis tra ção da cri se. Obti ve mos
índices expressivos de redução do consumo, com o
in ten so en ga ja men to da po pu la ção e, prin ci pal men te,
das classes produtoras. E sabemos, temos consciência de que não podemos relaxar na economia de
energia.
Mas ocorre que a implantação de propostas
mais ra di ca is, como os cor tes pu ni ti vos e os fe ri a dões
anunciados para o Nordeste, têm obtido péssima repercussão junto à sociedade.
Hoje, há um inegável clima de revolta. No Nordeste, até os governadores, segundo noticia a imprensa, se levantam contra as medidas que ameaçam com pro me ter ain da mais o giro da eco no mia dos
seus Estados. É até possível acreditar que enfrentamos o risco de perder a adesão popular ao programa
de racionamento, tão espontânea no início, mas agora dimi nu in do di an te da perplexidade causada pelas
últimas providências.
As autoridades responsáveis têm falhado, por
exemplo, ao permitir o es vaziamento da campanha
publicitária sobre as medidas de economia de energia. Não é mais tão intensa, também, a participação
dos representantes da sociedade no encaminhamento das decisões sobre o racionamento. Além disso, o
horário de verão foi mais uma vez implantado, este
ano, sem uma audiência mais ampla do conjunto da
nação. Por isso, precisamos mudar os rumos. A retomada do debate com os setores diretamente envolvidos na crise é o caminho para que venham surgir alternativas até agora inéditas, porém em condições de
contribuir para amenizar as dificuldades criadas pelo
racionamento.
A tecno cra cia de Brasília costuma ser acusada
de frieza e insensibilidade diante dos nossos problemas humanos e sociais. Essa postura, infelizmente,
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pode ser identificada em alguns momentos da crise
de ener gia que ora en fren ta mos. É ver da de. É pre ci so
que o Governo tenha humildade para admitir. Ainda
há tempo para uma correção da rota, garantindo, até
onde for possível, a sustentação do nosso setor pro dutivo e das áreas que permitem o funcionamento do
País.
Desta forma, quero pessoalmente solicitar ao
Presidente Fer nan do Hen ri que Car do so e ao Mi nis tro
Pedro Pa ren te, que co man da a Câ ma ra de Ges tão da
Crise Energética, para que definitivamente suspen dam os cortes no fornecimento de energia elétrica
para aquelas famílias ou empresas que não conse gui ram atin gir ple na men te as me tas do ra ci o na men to.
Essa medida é exagerada, penaliza em demasia a
sociedade, já submetida a pesadas multas pecuniári as, e não resolve os problemas cruciais do setor. Não
é jus to que o mes mo con su mi dor pa gue duas ve zes: a
primeira, a multa quando do pagamento da taxa de
energia; e a segunda, o corte por três dias da energia
na sua empresa ou em seu do mi cí lio. Os apa gões de flagrados agora fazem intensificar a crise social, ge ram per das no pro ces so pro du ti vo e de sem pre go, trazem perturbação e anomalias dissociadas dos reais
interesses do País.
O povo não pode pagar sozinho a conta das improvisações que levaram o País a essa terrível crise
no setor energético. É preciso que o Governo tenha
discernimento suficiente para não exagerar na dosa gem e abrir um novo flanco de dificuldades.
Paralisar a pro du ção do País é inadmissível em
um momento em que tantos padecem a falta de em prego. É preciso in sis tir em ob ter a co la bo ra ção da sociedade para que cada um faça a sua parte, garantin do os 20% de economia necessários ao Brasil neste
mo men to.
Ao Presidente da República, re iteramos o pedido para que tenha cada vez mais presença ativa,
como ma gis tra do e como pri me i ro man da tá rio, na administração da crise ener gé ti ca, di ri min do os con fli tos
e de ci din do em fa vor dos in te res ses das clas ses mais
humildes, aos quais o Presidente é extremamente
sensível, que são a maioria neste País.
O momento, Srªs e Srs. Senadores, é de repensar o País, adotando posições firmes, mas sensatas
que não pre ju di quem o con jun to da so ci e da de. Pri o rizar os inves ti men tos que recuperem a infra-estrutura,
suspender as privatizações do setor energético,
apos tar no tra ba lho do povo e na sua permanente dis posição em colaborar são atitudes fundamentais. É
somente atra vés des sa ini ci a ti va que ire mos cons tru ir
um Brasil forte e próspero.
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O Sr. Paulo Souto (PFL – BA) – Qu andoV. Exª
achar conveniente, Senador Iris Rezende, gostaria
que me concedesse um aparte?
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com muito prazer, ouço o ilustre representante da nossa querida Bahia.
O Sr. Paulo Souto (PFL – BA) – Ilus tre Se na dor
Iris Rezende, V. Exª focaliza, sem dú vi da, um as sun to
mo men tâ neo da ma i or im por tân cia para toda a nos sa
sociedade, que são todos os problemas decorrentes
do racionamento que o Brasil, neste momento, está
exposto. V. Exª reconhece o esforço que o Governo
fez, que está fazendo, ao mesmo tempo em que, com
mu i ta ra zão, co lo ca al guns pro ble mas que têm tra zi do
prejuízos sensíveis a nossa população. Gostaria de
me referir, par ticularmente, à questão que, neste momento, preocupa a todos os Estados nordestinos: os
feriadões que estão sendo decretados naquela região, onde a situação é mais grave. Não podemos
imaginar que o Governo esteja fazendo isso apenas
por fazer, mas porque está se considerando obrigado
a isso. Entretanto, há alguns pontos que realmente
merecem ser considerados.Durante a re união que tivemos na semana pas sa da com o Mi nis tro Pe dro Parente, na Comissão Mista de Energia que trata desse
as sun to, so li ci ta mos um es for ço adi ci o nal do Go ver no
para que fossem analisadas todas as medidas que
possibilitassem um aumento da oferta a curto prazo,
mesmo porque sabemos que isso pode acontecer.
Quando se fala em curto prazo a essa altura, temos
que falar em 45, 60 dias, mas não podemos correr o
ris co, caso haja um atra so ou uma frus tra ção na es tação chuvosa, de vermos essa situação agravada na
região nordestina. E há um outro aspecto fundamental: vamos ter, nes te ano, no Nor des te, uma opor tu nida de como pou cas de ter o flu xo tu rís ti co au men ta do,
crescente, porque há restrições às viagens ao exterior, tanto por motivos econômicos, como por esses
problemas internacionais a que estamos assistindo.
Haverá, por tanto, um grande afluxo para aquela região. Nes se sen ti do, a re gião se ria ex tre ma men te prejudicada se criassem a expectativa de que problemas
com o fornecimento de energia poderiam acontecer
em novembro, dezembro e janeiro, embora se espere
que as chuvas àquela época já tenham retomado e
recuperado os reservatórios. Não po de mos, en tre tanto, correr mais riscos. Assim, toda medida no sentido
de aumentar a oferta – acredito que há medidas desse tipo – deve ser tomada, ainda que se corra o risco
de depois, com a chuva, ela não mais ser necessária.
Portanto, como temos que recuperar os níveis dos reservatórios, qualquer capacidade instalada que per-
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mita, com geração térmica, poupar os reservatórios
no início da estação chuvosa se ria mu i to interessante
para que ti vés se mos mais se gu ran ça no ano de 2002.
Como V. Exª está fo ca li zan do um pro ble ma mu i to in teressante, eu, como Senador de um Estado nordesti no, aproveito a intervenção extremamente oportuna
que faz para fazer um apelo que já fizemos na Comis são Mista de Energia, ou seja, desejamos renovar
esse apelo ao Ministro Pedro Parente, ao Ministro
José Jor ge, que têm se mos tra do ex tre ma men te efi cientes na condução dessa crise: é preciso envidar to dos os esforços no sentido de aumentar a oferta de
energia. Não podemos mais cor rer ne nhum risco. Se,
no futuro, isso se mostrar desnecessário, ninguém vai
acu sar o Governo de ter tomado uma medida segura
para evitar um problema maior para toda essa região.
Agradeço a V. Exª pela oportunidade deste aparte.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sou eu
quem agradece a V. Exª, Sena dor Pa u lo Souto, pelo
importante aparte que me fez e que indiscutivelmente
legitima a preocupação que trago nesta tarde à tribu na do Senado, na expectativa de que o Presidente da
República, sensível como tem sido aos clamores so ciais e com a humildade própria dos estadistas – já
disse isso aqui certa vez – revogue essa decisão de
cortes de energia. Esses cortes referem-se a empre sas, a pessoas que não têm cul pa se exa ge ra ram no
consumo, pois muitas dessas pessoas têm, em sua
pequena indústria, em sua lanchonete, o único instru mento para o ganha-pão.
De for ma que essa me di da de cor tes não so lu cionaria o problema, uma vez que todos aqueles que
excedem estão sujeitos às multas. Aliás, pode trazer
mais problemas, tais como desemprego, falência de
empresas e, com isso, um descontrole profundo na
vida de milhares e milhares de pessoas.
Tra go aqui um tes te mu nho do meu Esta do: a populaçãocolaborouextraordinariamente com o Gover no. Não se ouviu uma crítica no meio do povo. A cida de, de uma hora para outra, ficou às escuras. É co mum chegar em uma residência, em um apartamento
e se deparar com apenas uma lâmpada acesa. E to dos entendem essa atitude como contribuição. Entre tan to, essa sim pa tia, essa boa von ta de, re a fir mo aqui,
pode desaparecer diante de uma atitude antipática,
que atingirá uma parcela importante da nossa socie dade e não trará nenhuma solução.
Portanto, es pe ra mos que o Go ver no seja sen sível a esse problema. Re itero a sugestão de V. Exª.
Que providências estão sendo tomadas? Quantos
conjuntos estão sendo instalados emergencialmen te?
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Lembro-me bem que, quando assumi o Governo de Goiás, em 1983, mais de 50% das cidades
eram ser vi das por con jun tos mo vi dos a di e sel, in clu sive as ci da des do Estado do Tocantins, exceto quatro
ou cinco. Assim, defendo a idéia de que esses conjuntos poderiam ser aproveitados, num caso de emer gência, para evitar esses pequenos castigos, que representam um golpe fatal para muitas famílias e não
resolvem o problema.
Muito obrigado, Senador. Estou certo de que o
Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que não fi ca rá
insensível a esses apelos que, para muitos, podem
significar um fato simples, mas, para o povo, é algo
muito importante.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Pro nuncia o seguintediscurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ale mão Pe ter Eigen, Presidente da Transparência Internacional, afirmou com sabedoria que não existem fórmulas mágicas para o com ba te à cor rup ção. O que há, e é pos sível, é um processo lento com avanços e retrocessos.
Dis se ele: ”É uma guer ra; não é uma ba ta lha“. E eu diria que é cer ta men te uma guer ra com mu i tas ba ta lhas
a se travar.
Uma das batalhas importantes é a que se trava
por meio da comissão parlamentar de inquérito. Não
há dúvida de que se generaliza, ou tenta-se generalizar, o conceito de que toda CPI é uma fábrica de pizzas. Certamente essa generalização é injusta. Provavel men te – e isso é na tu ral – uma ou ou tra CPI não alcance resultados objetivos, mas, sem dúvida, há
aquelas que produzem verdadeiros estragos e alcançam resultados extremamente significativos em favor
do interesse público.
A TV Senado, em um extraordinário trabalho
jornalístico,apresentou um his tó ri co de di ver sas CPIs
bem sucedidas no Senado Federal, tais como: a CPI
do Orçamento, a CPI do Judiciário, a CPI do Sistema
Financeiro, enfim, CPIs que investigaram em profundidade, apresentaram os ilícitos praticados e possibilitaram ao Poder Executivo ressarcir-se de enormes
prejuízos, em função de recursos ile gal men te sub tra ídos dos cofres públicos. E mais: CPIs que permitiram
ao Ministério Público adotar procedimentos para responsabilização civil e criminal, possibilitando ao Poder Judi ciá rio, por conseqüência, julgar e condenar.
Volto a esse assunto por considerar esse um
ins tru men to pre ci o so da ati vi da de par la men tar, já que
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exercemos a nossa missão com duas vertentes im portantes: a que nos im põe le gis lar e a que nos atri bui
a in cum bên cia de fis ca li zar. Abor do essa ques tão porque estou vivendo uma experiência, pela primeira
vez, de CPI e por de fe rên cia dos co le gas, como Pre sidente da CPI do Futebol. Certamente há o que se fa zer para transformar a instituição CPI num instrumen to ainda mais eficaz no combate à corrupção. Sinto
que há ne ces si da de de uma par ce ria mais efi caz com
o Po der Ju di ciá rio. A CPI, ao pro por a que bra de si gi lo
bancário e fiscal no atendimento de uma das suas
prerrogativas fundamentais, encontra resistência mu i tas ve zes no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que tem concedido, com facilidade, liminares a quem as requer.
De outro lado, há uma possibilidade de investigação no exterior, desde que se constitua a chamada
força tarefa envolvendo o Ministério da Justiça, a
Advocacia Geral da União, o Ministério Público e a
Polícia Federal. A CPI do Futebol re quereu que se
constituísse essa força tarefa para que se aprofun dasse em investigações que pudessem alcançar mo vimentação financeira no exterior. Essa tentativa foi
frustrada; não obtivemos res posta.
A outra alteração fundamental está entregue
agora à Câmara dos Deputados. Trata-se da neces sá ria al te ra ção do ins ti tu to da imu ni da de par la men tar,
que protege o Parlamentar nos momentos até dos
maiores escândalos e que permite a ele uma distin ção descabida de se recusar, inclusive, a comparecer
para de por em uma CPI. Tal fato ocor reu ago ra du rante os trabalhos da CPI do Futebol. Um único cidadão,
colocando-se acima dos demais, como se pudesse
ter esse tipo de pri vilégio,recusou-se a depor, e a CPI
não teve instru men tos le ga is para for çá-lo a cum prir o
dever de prestar depoimento. Por que essa distinção,
especialmente com pessoas que distinção não mere cem, já que estão envolvidas em escândalos de cor rup ção?
Portanto, cabe à Câmara dos Deputados providências ur gentes para, ao final dos debates, concluir
com as mudanças já propostas pelo Senado Federal
no instituto da imunidade parlamentar, para eliminar
descabidos privilégios que amparam Parlamentares,
mesmo quando praticam crime comum.
Aproveito, Sr. Presidente, para destacar que,
ape sar des sa campanha para desacreditar a CPI, de
modo geral, ela é tão eficaz, provoca tanto medo, a
pon to de o pró prio Go ver no Fe de ral ter ado ta do prá ticas condenáveis para impedir a instalação da CPI
que pretendia investigar corrupção no Go ver no. Se a
CPI fosse ineficaz, se ela não apresentasse resulta dos objetivos, certamente não semearia tanto medo.

OUTUBRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Medo que nós constatamos agora, quando a CPI do
Futebol caminha para o seu en cer ra men to, com ameaças veladas e sórdidas que alcançam funcionários,
profissionais desta Casa que auxiliamtecnicamente a
Comissão.
Como disse ontem, são ameaças sórdidas, filhas da covardia, porque são produzidas no anonimato, cer ta men te por aque les que te mem o re la tó rio fi nal
da CPI, que vai permitir ao Ministério Pú blico responsabilizar civil e criminalmente pessoas que se julgavam inalcançáveis pela legislação vigente no País. O
que se constituía, na verdade, era uma casta de privilegiados, distantes da hipótese de responsabilização
civil e cri mi nal e, por tan to, à mar gem da le gis la ção vigente no País.
A CPI arrebentou a chamada ca i xa-pre ta do futebol brasileiro, desvendando mistérios, revelando
mazelas, falcatruas e muita corrupção, que deu ori gem a crimes contra o sistema financeiro,contra a ordem tribu tá ria na ci o nal, com nítida evasão de divisa,
sonegação fiscal, elisão fiscal, lavagem de dinheiro e
enriquecimento ilícito, uma verdadeira seleção de crimes que vão da falsidade ideológica a crimes eleitorais, etc.
Por que estaria o Congresso Nacional impedido
de investigar esse setor? A CPI foi contestada de início e enfrentou re sis tên ci as para convencer que é legítima, que é constitucional e, sobretudo, que é ne cessária.
O desempenho da CPI, Senador Ney Suassuna, levou algumas pessoas, inclusive o brilhante Senador José Fogaça, a alterar o conceito que tinham
em relação a certas entidades, que são instituições
de direito privado, mas que exercem função pública
primordial, como as entidades responsáveis pela admi nis tra ção do fu te bol, até por que o fu te bol é par te integrante do patrimônio cultural do povo brasileiro.
A CPI produziu, por tanto, até essa alteração de
conceito jurídico sustentada pelo Supremo Tribunal
Federal, que negou provimento a ações interpostas
que pretendiam extinguir a CPI já instalada, impedindo-a de exercer a ati vi da de de in ves ti gar para fiscalizar e pro por al te ra ções na le gis la ção que pos sam co ibir os abusos até hoje praticados; eliminando vícios
históricos na administração do futebol e impedindo
que este País continue a perder com essa verdadeira
hemorragia de recursos, que são repassados por entre os dedos das mãos sujas de corrupção de muitos
daqueles que administram o nosso futebol.
E não é sem importância, o valor não é insignifican te. O fu te bol mo vi men ta no Bra sil mais de R$18 bilhões, e parte con si de rá vel dessa cifra movimenta-se
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no exterior de forma mar gi nal, ile gal e no ci va aos in teres ses do povo bra si le i ro.
Por que não haveríamos de fiscalizar para sabermos o quanto o povo brasileiro perde, onde o País
perde e, com os prejuízos do País, quem indevida mente ganha?
Hoje, antes da conclusão dos trabalhos da CPI,
podemos afirmar que o País per de mais do que ima ginávamos. Perde muito, perde horrores, mas não po de mos apon tar, ainda, todos os que ganham com os
prejuízos para o País advindos da corrupção e da
marginalidade.
O nobre Senador Geraldo Althoff, Relator dessa
CPI, tem em suas mãos enorme responsabilidade,
mas S. Exª está desincumbindo-se brilhantemente
das funções e eu não tenho dúvida de que irá propor
um relatório sério, responsável e rigoroso, apontando
os ilícitos no primeiro momento e, no segundo e mais
im por tan te mo men to, apon tan do su ges tões para uma
nova e mo der ni za do ra legislação, a fim de que possa mos dar um salto de qualidade na administração do
fu te bol do nosso País.
Os crimes são praticados por dirigentes que se
colocam à sombra dos clubes e arquitetam estruturas
que se constituem na verdadeira arquitetura da farsa,
com os tais poderes dos clubes sucumbindo-se dian te do poder maior da prepotência de alguns dirigen tes, que impõem, de forma qua se sem pre ilí ci ta, de cisões homologadas sempre, rotineiramente, pelos
Conselhos Beneméritos, fiscais, deliberativos dos
Clu bes, que ofe re cem le ga li da de àqui lo que é ab so lutamente marginal, impedindo que esses dirigentes
respondam perante o Poder Judiciário porque as
suas ações foram convalidadas por instrumentos
constituídos legalmente, mas de forma esdrúxula e
imo ral.
A proposta de legislação nova para a administração do futebol brasileiro quer coibir os abusos, eli minar os vícios históricos, estancar essa hemorragia
provocada pela corrupção, que faz com que o País
perca bilhões anualmente, deixando de gerar mais
empregos, mais receita pública, deixando por manter
o fu te bol na in for ma li da de como ati vi da de eco nô mi ca,
na marginalidade mesmo, deixando de contribuir
como uma atividade econômica, por isso, de forma
mais eficaz no processo de desenvolvimento econô mico e social do nosso País.
De propósito, Srs. Senadores, não estou abordando – nem passei per to – a ques tão, que é tam bém
fundamental para a população, relativa à qualidade
técnica do es petáculo produzido pelo futebol. Estou
me restringindo apenas às questões econômicas e
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sociais; es tou ava li an do desta tribuna tão-somente os
resultados do impacto produzido pela marginalidade
e pela corrupção na administração dessa atividade
econômica e social, que é também fundamental para
o nosso País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no mês
de novembro,provavelmente, concluiremos os trabalhos da CPI. Certamente o relatório do Senador Geraldo Althoff merecerá o apoio da maioria dos integran tes da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to e será
aprovado pelo Plenário do Senado Federal, para que
possa produzir significativos efeitos de natureza jurídica. Será remetido, de um lado, ao Ministério Público
e, de outro, à Câmara dos Deputados –– já que há
Parlamentares envolvidos –-, a fim de que a Nação
brasileira, mais uma vez, tenha consciência de que o
papel da CPI é fundamental, desde que se deseje realmente combater, de forma frontal e segura, a corrupção no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) –– Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna por 20 minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB –– PB. Pro nuncia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –– Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de
abordar três assuntos rapidamente. O primeiro é de
ordem quase pes so al.
Todos sabem que o meu Partido fez uma indicação para eu ocupar o Ministério da Integração. Desde
essa data, te nho man ti do mi nha boca fe cha da. Não dei
absolutamente nenhumainformação a respeito. Quando me perguntam, respondo: “Nada a considerar”, “o
Partido indicou” ou “perguntem ao Presidente”.
Porém, não raro, leio reportagens na imprensa
em que di vul gam até fra ses que eu te ria pro fe ri do. Fico
sur pre so ao ver esse jogo in si di o so quan do se faz uma
indicação. Qu an tas no tas plan ta das! Eu gos ta ria de repudiar isso e esclarecer que não autorizo ninguém a
inventar palavras e colocá-las na minha boca.
Segundo: jamais poderei admitir que alguém
faça jul ga men to so bre o meu ca rá ter e so bre como agirei se acontecer isso ou aquilo. Quem conhece o meu
caráter sou eu e não quero ouvir ninguém dizer: “Se
não fizer isso, pode acontecer aquilo”. Essas elucubrações só visam a um objetivo: tentar criar um impasse
entre os partidos, o que não é do nosso interesse.
O ou tro as sun to, Sr. Pre si den te, re fe re-se a uma
carta que recebi e que diz o seguinte:
Exmº Sr. Senador, vimos informar a V. Exª que,
no nosso Mu nicípio, existe uma população economi-
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camente ativa de cerca de 3.500 pessoas, cuja nossa
população indígena Potiguara, somada aos Municípios vizinhos, Baía da Traição e Rio Tinto, ultrapassa a
8.000 índios, todos sobrevivendo da agricultura de
subsistência e pesca, pois a cana-de-açúcar, principal
cultura da região, é sazonal e insuficiente para a sus tentação, além de estranha aos costumes indígenas.
Nos úl ti mos anos, o ca ran gue jo, que sem pre foi a
principal fonte de renda e de sustento da maioria da
população, sofreu uma mortandade inexplicada – isso
aconteceu da Bahia até o Maranhão –-, obrigando
principalmente os índios a procurar novas formas de
so bre vi vên cia, o que os le vou a par ti rem para a cri a ção
do camarão marinho em cativeiro como única fonte
viável, pois a caça e a pesca também escassearam .
Há pou cos mi nu tos, eu con ver sa va com o Pre sidente da Casa em exercício, e S. Exª me dizia que a
população indígena ocupa cerca de 12% do território
nacional, um contingente de pouco mais de 200 mil
pessoas. Contudo, os índios da Paraíba são os pri mos po bres. A ex ten são do ter ri tó rio é mu i to pe que na,
e te mos uma po pu la ção re la ti va men te gran de: oito mil
habitantes.
Sr. Presidente, embora todo esse processo tenha sido feito corretamente, com solicitação de licen ças e tudo o mais, até hoje não conseguimos essa li cen ça, e esses índios têm tido problemas. E o que é
pior: por não terem recursos para o empreendimento,
procuraram fontes oficiais de financiamentos e encontraram uma bar re i ra gi gan tes ca. Quem? O Iba ma,
que, em vez de auxiliar essas pessoas – todos sabe mos que estão nes te País des de que aqui che ga mos
e que têm um passado diferente de qualquer outra
raça –, passou a fazer um verdadeiro terrorismo com
esses índios.
Encontra-se neste plenário o Cacique da Aldeia
Galego. São vá ri as al de i as. Exis tem sete; ele é o Lí der
das sete e pertence à aldeia Galego. Antônio Barba lho – seu nome em português, mas ele é conhecido
como Ca ci que Ga le go – me con ta va hoje: ”Se ti vés semos pago, teríamos conseguido, porque nos pediram
dinheiro“. Fico pasmo em ouvir uma coisa dessa! E
não poderia deixar de vir aqui denunciar o fato – ao
lado dele encontra-se o Su perintendente da Funai no
Esta do.
Essa situação tem levado a uma tensão tal, Sr.
Presidente, que hou ve, há pou cos dias, na al de ia Tramataia, um entrevero entre os índios, acossados,
multados, e a Po lí cia Fe de ral jun to com o Ibama, que
os pressionou. Eles se rebelaram e fizeram dois re féns do Iba ma e um da Po lí cia Fe de ral. Per gun to: será
que agiram corretamente? Vamos nos pôr no lugar
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deles: a terra era deles, nós a tomamos, a Funai os
protege, a Fu nai endossa, a Funai solicita, e o Ibama
diz: ”Está multado, mas, se facilitar, resolvemos“. Isso
é indecoroso!
Fiz questão de falar sobre isso hoje quando recebi o Cacique e o Superintendente da Fu nai.
Devemos a esse povo e não podemos, de maneira nenhuma, aceitar fatos como esse.
Aproveito a opor tu ni da de para, des ta tri bu na, pedir providências às autoridades. Vou levar imediatamente esta carta ao Ministro do Meio Ambiente, mas
vou solicitar que todos nós, Parlamentares, nos empenhemos, porque já praticamos muitos atos dolorosos
contra esse povo, e, agora, no momento em que estão
buscando uma solução viável, de criar camarão, com
parcos recursos, com dificuldades, com o apoio da
própria Fu nai, não é jus to que ou tro or ga nis mo do Governo haja des sa for ma e blo que ie o an da men to des se
pro ces so, que da ria a eles a dig ni da de de po der vi ver.
Peço as providências devidas e o apoiamento
de todos os Srs. Sena do res para a ques tão –– so li ci to
inclusive que a TV Senado focalize o Superintendente da Funai e o Cacique, que está ao lado do nosso
Deputado de Manguanguape, o nosso Deputado Fernandes.
O último assunto pelo qual ocupo esta tribuna é
para falar sobre o Dia do Professor.
Sou filho de professor – meu pai foi professor durante 45 anos – e sou professor desde os 17 anos,
quando prestei o primeiro concurso, ain da na Pa ra í ba,
como pro fes sor le i go. Ha via mu i tos pos tu lan tes ao cargo, mas fiz um con cur so, pas sei e co me cei a en si nar.
Ensinei várias matérias: Desenho, História Geral, História do Brasil, Matemática, Estatística, entre
outras. Depois, continuei no Rio de Janeiro, como
Professor do Sacré Couer de Marie, e fiz concurso
para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde
sou pro fes sor até hoje.
Tivemos recentemente o Dia do Professor, no
último dia 15. Essa é uma alavanca da qual nenhum
país pode abrir mão. Mas parece-me que estaremos
sempre fadados, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a ser tratados como uma espécie de escravo.
Como professor de História, lembro-me muito
bem de que Roma era inculta, mas era uma potência
mi li tar, e a Gré cia era cul ta, mas não ti nha a for ça mi litar e terminou sendo dominada por Roma. Todos os
gregos sábios foram levados para Roma e todos se
orgulhavam em dizer: “Este é o meu sábio”. Porém,
ele era escravo.
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Parece-me que, até hoje, esse atavismo permanece. Todo mundo elogia o professor, diz como é bo nita e impres cin dí vel a sua pro fis são, mas o tra tam, financeiramente, como se escravo fosse. Sei da dificul dade que meu pai teve, com dez filhos, como profes sor na Paraíba, para sustentar a família. Ele trabalha va pela manhã, à tarde e à noite.
Eu mesmo iniciei a minha vida profissional como
professor e sei o que é fazê-lo pela manhã, à tarde e à
noite. É uma escravidão, que fica bem maior quando
verificamos, no final do mês, o salário. Não posso me
con for mar com o fato de os sa lá ri os con ti nu a rem no nível em que es tão e, o que é pior, de as nos sas uni ver sidades estarem pa ralisadaspor tão longo tempo. Isso é
uma per da ir re pa rá vel. O tem po é ine xo rá vel. O que deixou de ser ensinadodificilmente será recuperado.
Então, eu queria lembrar o Dia do Professor e dizer o quanto é importante para mim pertencer a essa
categoria e que pensemos, du ran te esta semana, nes se pro fis si o nal, sem o qual este País não é ala van ca do.
A Srª Heloisa He lena (Bloco/PT – AL) – Sena dor Ney Suassuna, V. Exª me permite um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Con cedo a aparte a V. Exª.
A Srª Heloisa He lena (Bloco/PT – AL) – Sena dor Ney Suassuna, serei breve por estar próximo o
horário da Ordem do Dia. Além disso, falarei pela Li derança, juntamente com mais três Senadores, mas
eu gostaria de saudar o pronunciamento de V. Exª,
que faz uma homenagem aos professores. Aproveito
o momento para solicitar o apoio da base governista,
no sentido de resolver um impasse que en vol ve di retamente alguns professores. É evidente que temos a
obrigação de defender nesta Casa, e o pronuncia mento de V. Exª dá conta dis so tam bém, to dos os professores, em todos os níveis de ensino, mas estamos
vivenciando uma particularidade, em função da greve
do setor pú blicofederal. O Governo Fe de ral, es pe ci al mente o Ministro Paulo Renato Souza, de uma forma
irresponsável e insensível, impossibilitou um acordo
com os movimentos de greve, que aceitaram fossem
constituídas sete comissões para estudar as várias
áreas da pauta de reivindicação – e V. Exª sabe que
no último movimento de paralisação do setor público
também foram criadas várias comissões que não de ram em absolutamente nada. Um dia após essa de monstração de sensibilidade dos servidores para
com a proposta do Governo Federal, os salários fo ram suspensos de forma ilegal e irresponsável, inclu sive os de quem estava trabalhando e os correspon dentes aos quinze dias já trabalhados. Vários movi -
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mentos já fizeram gestões junto ao Presidente do
Congresso Nacional, Senador Ramez Te bet, o qual já
tentou interferir no assunto. O Presidente da Comissão de Educação e vários membros desta Casa também tenta ram fa zer o mesmo, mas os mortais não se
sen tam com os Mi nis tros. Então, em ne nhu ma Co missão da Casa pode-se estabelecer debate entre um
Mi nis tro e os mor ta is. E quem são os mor ta is? Pro fessores universitários com doutorado e pós-doutorado
em várias áre as de conhecimento extremamente importantes. Então, mais uma vez aproveito o aparte
que faço ao seu pronunciamento de solidariedade
aos professores para solicitar ao Governo Federal
que abra imediatamente as negociações. Eu aprendi
que liminar da Justiça cumpre-se e, depois, decide-se, não é? Aqui não é assim. Liminar da Justiça é
dada, o Governo não cumpre e, depois, faz absolutamente o que quer. Aliás, não recebe nem Senador,
porque a informação que tenho é de que, hoje, o Presi den te da Co mis são de Edu ca ção, que está ten tan do
interceder, foi recebido pelo segundo e pelo terceiro
escalão. Então, temos que trazer esse povo para cá,
para explicar no Senado Federal o que está fazendo.
Todos sabem da situação de angústia e desespero
dessas pessoas. Vou trazer, na próxima semana, o
nome de funcionários que estão morrendo, doentes,
que es tão co me ten do su i cí dio, pes so as que es tão absolutamente desesperadas pela insensibilidade gigantesca do Governo Federal em estabelecer mecanis mos de ne go ci a ção. O que cus ta um Mi nis tro re ceber uma comissão de Reitores ou de representantes
dos movimentos de greve? O que custa um Ministro
receber pessoas que estão vivenciando diretamente
o problema do setor público? Portanto, saúdo o seu
pronunciamento em homenagem aos professores e
aproveito, tam bém, para so li ci tar o em pe nho no sen tido de que sejam abertas as ne go ci a ções e seja es tabelecido o diálogo, para se evitar que coisas mais
constrangedoras aconteçam. A universidade pública,
gratuita, democrática e de qualidade não é uma bandeira de nenhuma pessoa ou Partido isoladamente.É
a bandeira de um País que se queira grande, de um
país que queira entrar no novo século disputando a
revolução tecnológica e o acesso ao co nhecimento.É
inadmissível que o setor pú blico, de uma forma geral,
esteja sendo tratado da forma como está e, no caso
específico das universidades, com suspensão de salário, inclusive de dias trabalhados. Muito obrigada,
Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Nobre
Senadora, sem o calor ideológico que V. Exª coloca
na dis cus são, eu me so li da ri zo, pe din do que tam bém
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se bus que a so lu ção des se im pas se, do qual é ne cessário que saiamos. Muito foi feito pela Educação, com
a cri a ção do Fun def, com o Pro vão e com a clas si fi cação das universidades, mas há muito o que se fazer.
Só a Edu ca ção pode ala van car e dar um take off neste País para que faça como fizeram o Japão, os Esta dos Unidos e todos os dema is pa í ses. Só a Educação
vai-nos permitir isso e temos que enfrentar esse pro blema séria e frontalmente.
O Sr. Ademir Andrade (PSB – PA) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço o
Senador Ademir Andrade.
O Sr. Ademir Andrade (PSB – PA) – Senador
Ney Suassuna, também quero-mecongratular com V.
Exª pelo seu posicionamento com relação aos índios
e aos professores, mas a minha intervenção é um
apelo a todos os Senadores da base governista desta
Casa – do PFL, do PMDB e do PSDB. V. Exª sabe qual
foi a proposta do Presidente da República: um aumento de 3,5%, depois de praticamente quase sete
anos sem reajustes. Hoje, o poder aquisitivo do pro fessor, principalmente universitário, é vergonhoso. A
maioria desses professores está com uma qualidade
de vida mu i to aba i xo do que sem pre ti ve ram ou, pe los
menos, da oportunidade que esperaram ter ao cursar
a universidade e participar de concurso público. E
qual é o grande problema do Governo para não dar
esse aumento? É um só: o seu comprometimento
com o pagamento do serviço da dívida interna e ex terna. É a sua submissão às imposições dos países
desenvolvidos do Hemisfério Norte, que colocam as
regras para o nosso desenvolvimento por intermédio
do seu agente de representação, que é o Fundo Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Nes te ano, isso tem re pre sen tado R$140 bilhões do Orçamento; no ano que vem,
mais R$141 bilhões estão previstos para serviços da
dí vi da, pa ga men to do principal e de juros. E, aí, não
tem para os professores. Então, é preciso que não só
os Senadores e Deputados Federais, principalmente
os que fa zem base de sus ten ta ção go ver na men tal, se
ma ni fes tem no sen ti do de for çar o Go ver no a uma negociação. Como? Pensando-se numa maneira de o
Governo redirecionar essa quan tia enor me de di nhe iro destinada ao pagamento de juros para atender às
necessidades dos professores do nosso País. O Go ver no tem uma ob ses são mu i to gran de em pa gar dí vida e não cumpre o seu dever e a sua obri ga ção para
com o povo brasileiro, com os funcionários públicos,
mais especialmente com os professores. Os profes sores estão querendo uma audiência com o Presi dente da República, pois não acreditam mais em diá -
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logo com o Ministro da Educação, com o Ministro Malan ou com quem quer que seja. Apelamos a V. Exªs,
que fazem parte da base de sus ten ta ção do Go ver no,
para que ajudem nesse processo e convençam o Governo a mudar a política de pagamento dessa dívida,
desviando uma pequena parcela dos juros para possibilitar o aumento do salário dos funcionários públicos em nos so País. Muito obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Obri gado pelo aparte, Senador Ademir Andrade. Eu diria
que o ideal seria que saíssemos do impasse, que pudéssemosmelhorar. Lamentavelmente, em economia
e em administração não há milagres e, é claro, o cobertor é curto. Seria bom se pudéssemos resolver,
cada vez mais rapidamente, o problema dos professores e, principalmente, do ensino.
O Governo tem feito muito. Lembrem-se como
era a situação antes de existir o Fundef: havia Estados, no Nordeste, que pagavam R$20 por mês de salá rio a um pro fes sor. Lem brem-se tam bém como era a
situação antes de existir a Lei de Diretrizes Orçamentárias, quan do não ha via a obri ga ção de des ti nar 25%
do di nhe i ro pú bli co para a edu ca ção. Após a apro va da
a obrigatoriedade da aplicação de 25%, houve uma
modificação no País: o piso médio mensal passou a
ser de R$363 a partir da 4ª série, com 5% a mais na
8ª. As prefeituras passaram a pagar salários melhores a seus professores. Para que V. Exªs possam ter
uma idéia, hoje a média salarial está por volta de
R$400. É verdade que, no Sudeste, a média é de
R$854, e, no Nordeste, está em R$136, em alguns
Estados. Ape sar de ser pouco, se olharmos a situação que ha via há dois anos, per ce be re mos que a média salarial era de R$20 por mês em algumas regiões
onde hoje se paga R$136.
Então, o Governo tem feito muito sacrifício. Criou a bolsa-educação, que é uma das maiores divisões de riqueza. São seiscentos mil alunos cadastrados. Nunca aconteceu isso antes no País.
Apesar de tudo, ainda é pouco, porque esse é
um ponto crítico que temos. Temos que investir mesmo mais, e com qualidade nessa área.
Investimentos têm sido feitos. Mas há acúmulo
de pro ble mas de 500 anos, e não se consegue fazer
milagre – mas que se tem buscado fa zer, se tem.
O Sr. Geral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – V. Exª
me permite um aparte, Senador Ney Suassuna?
O SR. NEY SUASSUANA (PMDB – PB) – Concedo o apar te a V. Exª, Se na dor Ge ral do Melo.
O Sr. Geral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Mu i to
obrigado, Senador Ney Suassuna. Agradeço a opor-
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tunidade de participar de seu importante pronuncia mento e desejo, em primeiro lugar, manifestar a mi nha solidariedade a quantos se preocupam com a
educação no Brasil, da qual depende o nosso futuro,
o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Entre tanto, lidar com o problema da educação não é uma
responsabilidade apenas do Governo. É uma respon sabilidade do Governo, sim, mas é também uma res ponsabilidade dos trabalhadores da educação, dos
dirigentes de instituições vinculadas à educação no
setor público e no setor privado. Estamos realmente
diante de um gran de im pas se na uni ver si da de pú bli ca
brasileira, que preocupa a todos nós e que deve dar
lugar a uma discussão séria. Quando se diz, por
exemplo, que o Governo é irresponsável porque não
abre canais de diálogo, de negociação, fico me per guntando: afinal o que quer dizer abrir canais de ne gociação se o comando de greve já teve vinte e oito
reuniões com au to ri da des do Mi nis té rio da Edu ca ção,
cinco das quais con ta ram com a pre sen ça do Mi nis tro
da Educação pessoalmente? Agora, que culpa pode
ter qualquer das partes envolvidas se se chega ao fi nal de uma reunião de negociação e um dos repre sentantes do comando de greve, depois de esgotadas horas e horas de negociação, e após se chegar
praticamente a um patamar inicial de en tendimento,
se levanta e diz: “Eu não estou autorizado a negociar.
Tenho que agora ouvir as minhas assembléias”. E aí
perguntamos o que ele está fazendo na reunião.
Como são cinqüenta e tantas assembléias, há mais
de uma semana se espera que esse negociador re torne para dizer se estava ou não esta va au to ri za do a
negociar. E aí eu pergunto: o que quer dizer abrir ca nais de negociação? Será que realmente não estão
abertos? Se gun do, aca bo de ou vir um apar te a V. Exª
no qual o Senador declarou que é preciso pagar os
salários dos trabalhadores da educação e que os sa lários não estão sendo pagos – inclusive os daqueles
que trabalharam. Neste ponto, peço desculpas para
dizer que isso não é verdade. A responsabilidade do
Governo é entregar o dinheiro às universidades e
esse dinheiro foi depositado nas contas das universidades. Os reitores que quiseram pagar já o fizeram;
os que não quiseram, por qual quer que seja o mo ti vo,
ti ve ram suas ra zões, que po dem ser as mais res pe i táveis do mundo. O que não podem fazer é pôr a culpa
no Ministério da Educação ou em quem quer que
seja, pois o di nhe i ro está na conta para que o paga mento seja feito. Se não convém ao movimento que
se faça o pagamento, isso é uma outra história. Final men te, esse não é um pro ble ma que pos sa ser ca rimbado na testa de ninguém. Temos, hoje, uma greve
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que realmente preocupa o País inteiro. Preocupa a
nossa juventude e até a mim mesmo, que tenho em
minha casa um universitário esperando que a universidade volte a funcionar. Esse problema realmente
existe. Mas essa não é a única greve no Brasil. O prefeito de Belo Horizonte, que era, até há bem pouco
tempo, do PSB, e hoje é do Partido dos Trabalhadores, en fren ta uma gre ve que ain da não re sol veu. Será
que é porque ele é irresponsável? Será que é porque
ele não tem sensibilidade?
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) – A
greve dos professores terminou.
O Sr. Geraldo Melo (Bloco/PSDB – RN) – Terminou sim, mas quanto tempo durou? Foi uma greve
feroz...
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Menos do que essa.
O Sr. Geraldo Melo (Bloco/PSDB – RN) – Foi
uma greve feroz en fren ta da pelo prefeito de Belo Horizonte e eu não vi aqui ninguém dizer que ele não tinha sensibilidade ou que não sabia dar prioridade à
educação. Está na hora de se verificar que, graças a
Deus, neste País, o Governo hoje não é Governo de
um par ti do só. O Bra sil tem 4 mil e tan tos Mu ni cí pi os e
27 Governos estaduais – inclusive o do Distrito Federal –, número no qual há também Governadores da
Oposição enfrentando o mesmo problema. E é preciso verificar se esses Governadores e Prefeitos da
Oposição estão sendo capazes de evi tar o pro ble ma
que hoje o Governo Federal enfrenta. Queira desculpar se me alonguei, Senador Ney Suassuna, mas eu
precisava dizer isso.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Muito
obrigado. Agradeço a V. Exª pelo aparte e peço à
Mesa que o faça ser incorporado ao meu pronunciamento.
Para finalizar, quero dizer que o que me preocupa não é somente a greve. Quando comecei o meu
pronunciamento, eu queria fazer uma saudação pelo
Dia do Pro fes sor. Mas que ro di zer que, se não bus carmos atrativos para essa profissão, não teremos professores no futuro. As faculdades de Pedagogia, de
Letras, de Geografia estão vazias. Há cerca de dois
milhões de professores no País, dos quais um milhão
se aposenta nos próximos anos. Como faremos para
dar continuidade ao processo de ensino no Brasil se
não tivermos as universidades novamente cheias
para haver professores de qualidade no futuro?
Encerro o meu pronunciamento mais uma vez
saudando o Dia do Professor, pelo meu orgulho de
ser professor.
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Durante o discurso do Sr. Ney Suassu na, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu pada pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Con ce do
a palavra à Senadora Heloísa Helena por 5 minutos,
como Líder, para uma comunicação urgente de inte res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea
”a“, do Regimento Interno.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Como Líder. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs. Se na do res, os Par la men ta res, in clu si ve
os do Bloco de Oposição, já debateram nesta Casa,
como também com a imprensa, o chamado 13º salá rio de ex-Congressistas, que está tomando conta do
imaginário popular.
Na época do debate, a Oposição teve a oportunidade de apresentar voto em separado, de adiar a
discussão, de fa zer o de ba te e de vo tar con tra ri a mente à matéria. E aproveito este momento porque, se gundo informações que temos, a Câmara está enca minhando o assunto à Comissão de Constituição e
Jus ti ça para que de ci da so bre o fato. Aliás, a Câ ma ra
não pode estar encaminhando a matéria agora, por que houve uma reunião informal de Líderes com o
Presidente da Casa.
Sem pre fico mu i to fe liz quan do a vida nos obri ga
a refletir so bre atos tomados. Hoje estou duplamente
feliz, porque nada mais lógico do que detectar que a
sensibilidade po lí ti ca e a ca pa ci da de au di ti va do Congresso Na cional são diretamente proporcionais à
pressão popular. Se a população não estivesse gri tando, evidentemente ajudada por setores importan tes do jor na lis mo in ves ti ga ti vo, isso não es ta ria sen do
discutido, como não o foi quando da aprovação, em
junho de 1999, tanto pela Câmara dos Deputados
como pelo Senado Federal.
Penso que este é um momento muito importante para a Câmara dos Deputados, especialmente
para o Presidente da Casa, Deputado Aécio Neves,
voltar atrás, anulando a sessão, até porque não seria
fato novo. Alguns dias atrás, o Presidente do Con gres so Na ci o nal, Senador Ramez Tebet, anu lou uma
decisão mu i to sim ples, de re da ção fi nal de de ter mi nada matéria. O Presidente teve a grandeza de anular
tal decisão – e tenho certeza de que agiria assim
mesmo que não tivesse recebido a gentil visita do
Presidente da Câmara e dos Líderes.
O apelo que fazemos não é nem no sentido de
que a Comissão de Constituição e Jus ti ça e de Re dação discuta isso agora; para a discussão na Comis -
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são deve ser feito requerimento ao Plenário para que
a matéria seja reavaliada; mas o Presidente da Câ ma ra tem a obri ga ção de anu lar a ses são. Por quê? Já
discutimos isso e vamos dizer novamente: o art. 155
do Regi men to Inter no da Câmara dos Deputados, invocado quando assinaram o regime de urgência da
matéria, diz o se guin te:
Art. 155. Poderá ser incluída automaticamente
na Ordem do Dia para discussão e votação imediata,
ainda que iniciada a sessão em que for apresentada
[pasmem!], proposição que verse sobre matéria de
relevante e inadiável interesse na ci o nal,...
Está no art. 155. Ou seja, ”matéria de relevante
e inadiável interesse nacional“. O 13E salário a ser
pago a ex-Congressistas, por si só, já é desautorizado, como havíamos debatido na Casa. As condições
excepcionais que possibilitam o privilégio daquela
aposentadoria desautorizam, por si sós, que algum
ex-Congressista que se aposenta com quatro anos
queira se igualar, requisitar o princípio da isonomia
com os beneficiários do INSS.
E lem brem-se que, no ano pas sa do, o Con gresso Nacional, com o fator previdenciário, obrigou os
pais e mães de família, até os que entram cedo no
mercado de trabalho, a trabalharem mais dez anos
para não sofrerem um corte de 45% em sua aposentadoria! Afora a proposta que vai e volta para cá da
contribuição dos inativos, defendida sob o argumento
de que a Previdência não tem dinheiro!
E ainda fizeram mais, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores: o art. 155 também diz que deve ser ”aprovado pela maioria absoluta dos Deputados“! E a forma como foi aprovado está aqui nas notas taquigráficas da sessão da Câmara:
Em votação o requerimento.
Os Srs. Deputados que forem pela aprovação
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Como se pôde observar, foi aprovado por votação simbólica! Então, a sessão tem que ser anulada
de pronto, independentemente de qualquer questão
de ordem que seja feita. Se for encaminhado um requerimento para que vá à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, à Comissão de Economia ou
a qual quer ou tra Co mis são, para que se vi a bi li ze a rediscussão do mérito da ma téria, está tudo muito bem.
Contudo, o Presidente da Câmara deve ter a grandeza de anular a sessão, porque o projeto é imoral, absolutamente insustentável juridicamente, pois as condiçõesexcepcionais que proporcionaram a aposentadoria, por si sós, desautorizam qualquer novo aditivo
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remuneratório nos vencimentos. Além disso, a ses são, sem dú vi da al gu ma, foi ei va da de ir re gu la ri da des
em relação ao Regimento.
Portanto, é importante que se anule a sessão e,
se quiserem rediscutir o mérito da matéria, que o fa çam segundo os procedimentos normais da Casa!
É apenas isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Prorrogo
a Hora do Expediente.
Na prorrogação, concedo a pa lavra, por cinco
minutos, ao primeiro orador inscrito para comunica ção inadiável, o Senador Jef fer son Pe res, nos termos
do art. 158, § 2º, do Regimento Interno.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, às
vezes penso que eu e a Senadora Heloísa Helena te mos comunicação telepática, porque o assunto que
abor da rei é exa ta men te o mes mo tra ta do por S. Exª. E
o tema pa re ce-me ina diá vel, por que não sei se a Câmara terá a lucidez de anular a sessão que, naquele
inglório fim de tarde, com o Presidente da Casa au sente, com o plenário esvaziado, em regime de ur gência, num ato totalmente anti-regimental, aprovou
aquele ato ignominioso de conceder 13º salário a
ex-Parlamentares e de dobrar as pensões de viúvas
dessesParlamentares.
O Senado cometeu o mesmo ato em 27 de junho, con tra dois vo tos – eu não es ta va pre sen te. Tam bém já na antevéspera do re ces so par la men tar, fez o
mesmo. E agora vem a Câmara.
Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo a V.
Exª: se a Câmara não tiver a lucidez de anular aquela
sessão, não pro mul gue aque la re so lu ção! Eu vi e ouvi
V. Exª na tele vi são di zer que é um escravo da lei. A resolução é ile gal, Sr. Pre si den te. Além de ter sido aprova da numa ses são con tra o Re gi men to, ela mo di fi ca a
lei que ex tin guiu o IPC – e re so lu ção não pode mo di ficar leis. Ela também fere uma lei com ple men tar, a Lei
de Responsabilidade Fiscal, que veda expressamen te a criação de despesa sem supressão de ou tra despesa ou sem a criação de fonte de re ce i ta cor res pondente.
Sr. Presidente, a resolução é totalmente ilegal,
além de ser extremamente imoral. Às vezes penso,
lembrando-me de Barbara Tuchman, se não estamos
em plena marcha da insensatez. É o mundo tomado
pela insanidade dos Osamas Bin Laden. E aqui há os
Deputados e Senadores camicases, que dão uma
cusparada no rosto do povo brasileiro. E isso ocorre
no momento em que a Comissão de Orçamento não
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encontra recursos para dar um reajuste superior a
R$9 para o salário mínimo, no momento em que professores não po dem co me mo rar o seu dia, transcorrido na segunda-feira, porque estão em greve para
conseguirem reajuste salarial!
Às vezes, Sr. Presidente, pergunto-me se, hoje,
eu con se gui ria so bre vi ver com dig ni da de ape nas com
o meu sa lá rio de professor titular da Universidade do
Amazonas.
O País não tem recursos para dar esse reajuste
salarial. No dia 28 de outubro, os servidores públicos
deste País não têm o que comemorar, porque dois
terços deles estão há sete anos sem reajuste salarial.
E os Srs. Congressistas dobram as pensões, de R$1
mil para R$2 dois mil, de R$4 mil para R$8 mil, de
quem nunca contribuiu para isso, Sr. Presidente! Isso
é ou não é um insulto inominável a toda sociedade
brasileira?
Sr. Pre si den te, se essa re so lu ção vier para o Senado, para que, como Presidente do Congresso, V.
Exª a promulgue, não manche a sua bi o gra fia e de volva-a à Câmara para fazê-lo!
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pela ordem de ins cri ção, con ce do a pa la vra à Se na do ra Emilia Fernandes. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares, para uma comunicação inadiável, por cinco minutos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a palavra a V. Exª.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela ordem.) – Sr. Presidente, gostaria de requerer a minha
inscrição para uma comunicação inadiável, caso ainda haja vaga.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Cedo a minha vez ao Senador Maguito Vilela,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Ma gui to Vi le la, con ce do a pa la vra a V. Exª, por ces são
do Senador Antonio Car los Va la da res, porque temos
que proceder à Ordem do Dia.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, agradeço mu i to a V. Exª e ao ilus tríssimo Se na dor Anto nio Car los Valadares.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
to car no as sun to a que me pro po nho, re la ti vo aos professores, eu gostaria de dizer ao Senador Jefferson
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Péres que faço coro com as suas pa la vras. Essa é realmente uma imoralidade.
Quando fui Deputado Federal, entrei na 9ª Vara
da Jus ti ça Fe de ral em Bra sí lia para que a Câ ma ra Federal não me aposentasse. Eu era bem jovem ainda,
mas já tinha direito de me aposentar como Deputado
Federal, uma vez que eu havia sido Deputado Esta dual e Vereador na minha cidade. Para evitar que a
Câmara Federal me aposentasse, en trei na Justiça
Federal, proibindo-a de me aposentar, de transferir
recursos para mi nha con ta. Foi as sim que me li vrei de
uma aposentadoria na Câmara Federal.
Considero isso uma imoralidade, como também
considero uma imoralidade toda aposentadoria políti ca de quatro anos ou de oito anos, como acontecia
nas Assembléias Legislativas e nos Governos esta duais.
Recusei também uma aposentadoria de ex-Governador e não contribuí para a aposentadoria dos
ex-Governadores de Goiás, que, milionários, se apo sentaram apenas com quatro anos de trabalho. Eles
nunca precisaram dessas aposentadorias.
Des sa for ma, V. Exª tem toda a ra zão quan do diz
que essa é uma imoralidade. O Bra sil, de fa min tos, de
miseráveis, de desempregados e de excluídos, não
pode conviver com essa situação!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há poucas semanas, li uma reportagem na revista Veja elogi an do a atu a ção do Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Renato Souza. De acordo com a avaliação da reporta gem, seria ele o responsável pelos melhores indica dores do Governo Fernando Henrique Car do so. Num
governo carente de boas notícias, talvez não seja
gran de co i sa destacar-se em meio ao caos. Mas, de
fato, al guns nú me ros do Mi nis tro são dig nos de nota e
de reconhecimento.
O principal deles certamente foi o aumento do
índice de crianças na escola, que atingiu 97% no ano
passado. Em 1991, esse índice era de 89%. O analfabetismo também foi reduzido em todas as regiões, e
aumentou a escolarização entre os mais pobres.
Sejamos justos: parabéns ao Ministro pelas
conquistas! Foram conquistas certamente árduas,
dentro de um governo que considera pro i bi ti vos qua isquer tipos de investimentos no setor social.
Os lou ros de on tem, no en tan to, não jus ti fi cam a
omissão de hoje. As conquistas no en si no bá si co não
podem inibir ações no ensino superior. A greve nas
universidades federais brasileiras se arrasta há dois
meses, e não há luz no fim do túnel. O calendário do
segundo semestre está comprometido, e, em cadeia,
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osvestibulares de final de ano fi cam ame a ça dos, causando prejuízos enormes àqueles estudantes que estão terminando agora o segundo grau.
São sete anos sem rea jus te e vá ri os me ses sem
atenção e sem o respeito que a categoria merece. O
Ministro Paulo Renato parece ter dado como cumprida sua missão no Governo. Fechou-se em seu gabinete, não conversa, não dia loga, não bus ca so lu ções.
Ao contrário, engalfinha-se com os professores numa
guerra de liminares para barrar o pagamento de salários, numa atitude que não leva a nada, a não ser ao
aprofundamento do problema.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, registro o
meu protesto e faço um apelo ao Ministro da Educação e ao Presidente da República no sentido de que
se empenhem na re so lu ção do angustiante problema
por que passam as universidades federais do Brasil.
Sr. Pre si den te, agra de ço, mais uma vez, a V. Exª
e ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res. Peço a V. Exª
que dê como lido o res tan te do meu pro nun ci a men to,
porque quero cum prir o Re gi men to e co la bo rar com V.
Exª.
**************************************************
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SENADOR MAGUITO VILELA.
**************************************************
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
presidente, Srªs. e Srs. Senadores, há poucas semanas li re por ta gem na re vis ta Veja elo gi an do a atu a ção
do Ministro da Educação, Paulo Renato Souza. De
acordo com a avaliação da reportagem, seria ele o
responsável pelos melhores indicadores do governo
Fernando Henrique Cardoso. Num governo carente
de boas notícias, talvez não seja grande coisa destacar-se em meio ao caos. Mas, de fato, alguns números do ministro são dignos de nota e de reconhecimento.
O principal deles cer tamente foi o aumento do
índice de crianças na escola, que atingiu 97% no ano
passado. Em 1991, era de 89%. O analfabetismo foi
reduzido em todas as regiões e aumentou a escolarização entre os mais pobres.
Sejamos justos: parabéns ao ministro pelas
con quis tas. Con quis tas cer ta men te ár du as, den tro de
um governo que considera proibitivos quaisquer tipos
de investimentos no setor social.
Os lou ros de on tem, no en tan to, não jus ti fi cam a
omissão de hoje. As conquistas no ensino básico não
podem inibir ações no ensino superior. A greve nas
universidades federais brasileiras se arrasta há dois
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me ses e não há luz no fim do túnel. O calendário do
segundo semestre está comprometido e, em cadeia,
os ves ti bu la res de final de ano fi cam ame a ça dos, ca usando prejuízos enormes àqueles estudantes que es tão terminando agora o segundo grau.
São sete anos sem reajuste e vá ri os me ses sem
atenção e sem o respeito que a categoria merece. O
ministro Paulo Renato parece ter dado como cumpri da sua mis são no go ver no. Fe chou-se em seu ga bi nete, não conversa, não dialoga, não busca soluções.
Ao contrário, engalfinha-se com os professores numa
guerra de liminares para barrar o pagamento de salá rios, numa atitude que não leva a nada, a não ser ao
aprofundamento do problema.
Se o Ministro acertou no passado, peca de forma imperdoável neste momento grave para a educa ção brasileira. Estamos falando de milhares de servi dores federais – professores e funcionários adminis trativos – mobilizados por uma reivindicação justa de
aumento salarial.
Mais do que isso: estamos falando de milhares
de estudantes, prejudicados na sua formação e no
encaminhamento de suas carreiras. Muitos esperam
se formar este ano para ingressar no mercado de tra balho. Outros querem dar seqüência ao aprendizado,
sem contar os que estão estudando para enfrentar
um vestibular que pode nem acontecer.
O impasse cria do é muito grave e exige do governo, especialmente do ministro Paulo Re na to Souza, desprendimento e sensibilidade. Não é hora de se
pren der à fo gue i ra das va i da des. O mo men to não é de
se medir forças, saber quem pode mais, porque quem
está perdendo é o Brasil.
A sociedade brasileira espera de seus governantes, em momento críticos como este, preparo,
bom sen so e, aci ma de tudo, sen ti men to de res pon sabi li da de. Pas sa da hora de se re a brir um ca nal ci vi li zado de diálogo en tre o go ver no e os ser vi do res em greve. Essa iniciativa cabe a quem a quebrou, ou seja,
Sua Excelência, o Ministro da Educação.
E não adianta dizer que está aberto às negociações da boca para fora apenas. É preciso desarmar
os es pí ri tos de fato, di an te de um ob je ti vo ma i or que é
retomar a normalidade no funcionamento das univer sidades.
Na se ma na pas sa da as sis ti a um es pe tá cu lo deprimente na te le vi são de Go iâ nia, que de mons tra muito claramente o es ta do de âni mo do mi nis tro. Du ran te
uma entrevista ao vivo a uma das emissoras locais, o
apresentador colocou no ar o lí der do mo vi men to grevista no estado para de ba ter com Pa u lo Re na to. O mi-
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nistro, que minutos antes se dizia aberto ao diálogo,
ar ran cou o mi cro fo ne da la pe la, le van tou o foi em bo ra
sem dar satisfação, deixando boquiaberto o âncora
do telejornal e perplexos os telespectadores.
O clima de radicalização certamente não resolverá o impasse. É preciso um gesto de grandeza no
sentido de se reabrir o canal de negociações e de entendimento. A sociedade re pudia a intransigência e o
descaso com uma classe tão im por tan te de servidores.
De fato não há como concordar com a manutenção do estado geral das coisas no ensino superior:
salários corroídos, vagas de docentes sem serem
pre en chi das, fal ta de investimentos em pesquisa e recursos para manutenção das instituiçõesreduzidos.
Fica aqui um apelo ao governo como um todo e
ao ministro Pa u lo Re na to em par ti cu lar. Que ele lan ce
mão da eficiência que demonstrou no passado para
resolver o grave problema presente. A sociedade brasileira espera com ansiedade um desfecho favorável
à crise.
Ao terminar, reitero meu respeito e meu apoio
ao movimento de paralisação dos professores e dos
servidores administrativos das universidadesfederais
bra si le i ras, que considero jus to e mais do que opor tuno, tardio até.
Aproveito para externar os meus cumprimentos
a todos os professores pelo seu dia, comemorado na
última segunda-feira. Se a situação conjuntural não
nos dá motivo para comemorações, a be leza e a importância da profissão em si nos obriga a festejá-la.
Parabéns aos professores de todos os níveis, de todas as regiões do Brasil.
Contem comigo sempre, como um aliado e um
companheiro fiel às suas justas reivindicações.
Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Ma gui to Vi le la, V. Exª será atendido na for ma do Re gimento.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para fa zer uma co mu nicação de Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Antes de
conceder a palavra ao Senador Roberto Freire, quero
fazer um apelo às Srªs e aos Srs. Senadores que se
encontram em seus gabinetes ou fora das dependências da plenário para que compareçam a este recinto,
porque haverá votação nominal.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire,
apelando a V. Exª para se ater ao termo, a fim de que
possamos passar à apreciação da Ordem do Dia.
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O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, pela ma nhã, na re u nião da Comis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, per guntei acer ca de uma Sub co mis são ins ta la da para acompa nhar os re sul ta dos da CPI do Ju di ciá rio, que V. Exª,
inclusive, presidiu com muita competência. Informa ram-me de que a Subcomissão existe, embora com
pouco trabalho. Parece que só foi acionada umas
poucas vezes, por uma preocupação muito grande
em relação a um secretário do Governo.
Mas quero dar um certo trabalho a essa Subcomissão.
A sociedade brasileira foi surpreendida, há al guns dias, por uma matéria da Petrobras Sociedade
Anônima denunciando um esquema mafioso em tor no da tutela antecipada de liminares que estavam
sendo concedidas com uma rapidez muito grande
para algumas distribuidoras. E se levanta uma série
de possibilidades de que a existência da máfia seja
algo real e concreto.
Procurei entrar em contato com a Petrobras, e a
Presidência daquela es tatal nos encaminhou um re sumo acer ca des sa ques tão. Nes se re su mo, de monstra-se que existia – está paralisada agora, mas, a
qualquer momento, pode retomar – uma verdadeira
máfia atuando na concessão de liminares para facili tar a extorsão de recursos da Petrobras. Isso foi feito
por distribuidoras, mu i tas de las sem ca pa ci da de al guma para fazê-lo.
Essa é uma grave denúncia. É fundamental que
essa informação não fi que ape nas na ór bi ta da Pe trobras, ten tan do re a ver o ver da de i ro caso des sas ex torsões e da prática fraudulenta, com o be ne plá ci to ou a
participação do próprio Poder Judiciário, por meio de
alguns de seus juízes. Seria fundamental que essa
matéria fosse também analisada, já que houve uma
CPI do Judiciário, por essa Subcomissão.
Eu gostaria que a Mesa do Senado encaminhasse, por tanto, essa denúncia à Subcomissão que
acompanha os resultados da CPI do Judiciário e que
fi zes se a oitiva da Petrobras ou daqueles que são en volvidos por essa denúncia.
Penso que esclarecer devidamente essa grave
denúncia feita pela Petrobras em relação a alguns
mem bros do Po der Ju di ciá rio e a al guns par ti ci pan tes
de uma verdadeira máfia de distribuidoras de deriva dos de petróleo é um serviço que a referida Subco mis são pres ta à sociedade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Roberto Freire, essa Subcomissão não existe mais,
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porque as Li deranças retiraram as indicações. Não
sei explicar o porquê, mas as indicações foram retiradas pelas Lideranças.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, hoje, na Comissão, disseram-me que
essa Subcomissão estava funcionando.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Deixe-me explicar melhor: a Subcomissão existe, mas
está sem membros, por que as in di ca ções fo ram re tiradas pelas Lideranças.
Fazemos, portanto, um apelo às Lideranças
para que façam as indicações novamente.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Exatamente, até porque já há um primeiro trabalho
para essa Subcomissão, qual seja, o de investigar
esse caso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Perfeitamente. Faço um apelo às Lideranças nesse sentido.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROBERTO FREIRE EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.
Inhumas, interior de Goiás, próxima de Goiânia.
É ali, ao que tudo in di ca, que são tra ma das as pri me iras ações de indenização para extorquir dinheiro da
Petrobrás. O esquema é relativamente simples: fato
real – empresas distribuidoras de derivados de petróleo adquirem das refi na ri as seus produtos e vêm retido nesse momento o ICMS de toda a cadeia produtiva, num sis te ma co nhe ci do como subs ti tu i ção tri bu tária “para frente”; a este fato se acres cen ta um in gre diente le gal, qual seja o de que o subs ti tu í do tem di re i to
de se ver ressarcido do imposto cobrado a maior nas
suas operações de compra, em seguida, invoca-se
uma inverdade, consistente na afirmação de que a
Petrobrás reteria e não repassaria ao Estado credor
do imposto o valor retido nessas operações, gerando,
com isso, prejuízo irreparável às distribuidoras. Está
pron ta a apa rên cia do bom di re i to a jus ti fi car um pe dido de inde ni za ção con tra a estatal do petróleo. O passo seguinte é conseguir obter de juízes ocasionalmente desatentos, mas extremamente eficazes, uma
antecipação de tutela, ou seja, a própria decisão que
só seria obtida após um longo processo que respeitasse o dire i to ao contraditório, com apresentação de
defesa e pro du ção de pro vas. Obti da a an te ci pa ção, a
extração de carta precatória, pedindo aos juízes do
Rio de Ja ne i ro que fa çam cum prir a or dem de apre ensão e transferência de recursos das contas correntes
da Petrobrás, é rápida. Em menos de 48 horas, na
mé dia, vai-se do pe di do à apre en são de va lo res e sua
transferência para conta judicial à disposição dos juí-
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zes que concedem as antecipações e, incontinenti, o
dinheiro desaparece, por força de alvarás de levantamento prontamente concedidos.
Nesse esquema, cerca de 72 milhões de reais
sa í ram das con tas cor ren tes da Pe tro brás e fo ram parar nas mãos de donos (possivelmente “laranjas”) de
distribuidoras de pequeno por te, em sua gran de ma ioria operando em Goiás, embora não necessaria mente com sede nesse estado.
A maior parte dessas distribuidoras não tem capital expressivo, não tem patrimônio próprio, não pos sui bases próprias para operar (operam alugando es paço de Outras distribuidoras) e oferecem como, “ga rantia” em caso de reforma das decisões concedidas
notas promissórias das próprias empresas, chegando,
como se cons ta tou, a ofe re cer o mes mo imó vel de São
Félix do Xingu, no Pará, em cinco ações diferentes.
A Petrobrás conseguiu reverter todas as antecipações obtidas pelas distribuidoras, mas a rapidez
com que foram as distribuidoras premiadas é, sem
surpresa, substituída por incrível lentidão na determi nação para que o dinheiro retirado seja re pos to, tudo
denotando que será longo o caminho para sua recu peração, isso se for identificada essa possibilidade.
A verdadeira máfia que vinha conduzindo com
relativo sucesso suas investidas contra a Petrobrás
retraiu-se já fa zem dez dias, tal vez re for mu lan do suas
estratégias, para novos ataques.
É isso que precisa ser interrompido, pois o es quema fraudulento pode atingir outras empresas e
até instituições governamentais, ameaçando o patri mônio público.
Por essa razão, urge proceder a uma investigação profunda das origens dessas operações irregula res e do próprio comportamento dos sujeitos nela en volvidos, até mesmo para se ter uma noção mais adequada sobre seu alcance, que poderá até tornar públi cas ações criminosas, como por exemplo as de lavagem de dinheiro, uma vez que há nítida relação socie tária entre algumas distribuidoras, que têm entre seu
qua dro so ci al em pre sas lo ca li za das em pa ra í so fis cal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 190, DE 1999 – COMPLEMENTAR
(Votação nominal)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 190, de 1999-Complementar, de autoria
da Senadora Marina Silva, que altera a Lei Com ple-
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mentar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como suplente de candidato a Senador, de parentes deste até o segundo
grau, tendo
Parecer favorável, sob nº 298, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador Jefferson Péres.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 4 de setembro último, quando teve sua votação adi a da para hoje.
Em votação.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a pa la vra para en ca mi nhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª para encaminhar a votação, pelo
prazo regimental de cinco minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um dos
meios mais efi ca zes de se de to nar um pro je to de lei é
fazê-lo por meio de falsos elogios: o projeto é muito
bom,bem-intencionado, mas não re sol ve o pro ble ma.
Temos plena consciência de que esse projeto não resolve o problema dos suplentes, mas sabemos também que a melhor forma de deixar a situação como
está é fazer o discurso do ideal.
O Senador Edu ar do Su plicy apre sen tou um proje to, no iní cio de 1995, pro pon do a ele i ção tam bém do
su plen te. O ele i tor es co lhe ria o Se na dor e se ma ni festaria também a favor do suplente de preferência. O
projeto foi rejeitado sob a alegação de que dava muito
tra ba lho, de que não era o ide al, de que não re sol via o
problema, por que a cédula teria não sei quantos números.
A Comissão Especial de Reforma Política aprovou uma alternativa que ainda não evoluiu sob a alegação de que também não resolve o problema, que é
a de o suplente ocupar o espaço do titular por um período e a de se fazer uma eleição posterior.
Há uma sé rie de questionamentos que sempre
surgem quando esse assunto relativo ao suplente
vem à ba i la. Alguns, por exem plo, de fen dem que o suplente seja o segundo mais votado. Particularmente,
sou contrário a isso, porque, em uma eleição majoritária, colocar-se o suplente como o segundo mais vota do é dis tor cer a von ta de do ele i tor. Isso va lia na época da sublegenda, em que havia diversos candidatos
de um determinado partido e o suplente era o segundo mais votado daquele partido.
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Neste momento, no entanto, Sr. Presidente, temos uma oportunidade concreta de esta be le cer uma
modificação em relação à atual legislação. Cabe a
nós manifestarmo-nos a respeito desse projeto, pois
acredito que ele contribui para, pelo menos, revogar
uma outra distorção. Além da gravidade da existência
do suplente, da forma como está hoje, existe uma ou tra dis tor ção: a de trans for mar o Se na dor su plen te em
uma espécie de instrumento para a capitania heredi tária.
Nesse ponto, a nossa manifestação não está
endereçada a ninguém em particular. Uma coisa é se
questionar a inelegibilidade de parentes – e isto é
questionável – quando estes são submetidos ao cri vo
po pu lar. A po pu la ção sabe que um fu la no can di da to a
De pu ta do é fi lho, so bri nho, ma ri do ou es po sa de cer to
Senador, Deputado Federal ou Governador e está
sendo convocada a se manifestar, por meio do seu
voto, em relação àquela pessoa. Com relação a isso,
não tenho nada a opor, porque o povo será o juiz, o
povo se manifestará a respeito daquele candidato,
não sendo justificável a inelegibilidade.
Mas, nesse caso de que estamos tratando, isso
não ocorre, Sr. Presidente. O que se está propondo é
uma inelegibilidade para su plen tes que são pa ren tes,
por que sa be mos que esse artifício tem sido utilizado
e po de rá con ti nu ar a ser uti li za do para que haja a permanência da família no mandato, inclusive levando
em con si de ra ção que a po pu la ção não sabe quem é o
suplente. Sabemos muito bem que, em uma eleição
para Se na dor, nin guém sabe quem são os can di da tos
a primeiro e segundo su plentes.
Além disso, o cargo de Senador é importante. O
fato de a duração do seu mandato ser de oito anos
permite que haja saltos ou alternativas ele i to ra is pos teriores, como, por exemplo, a disputa ao cargo de
Governador. E, hoje, o que está havendo é a permis são concreta, sem a anuência do povo, sem a anuên cia do eleitor, de se estabelecer uma reserva de mercado familiar para o cargo de Senador.
Tenho plena consciência de que o projeto não
resolve o problema que todos sabemos que precisa
ser resolvido, mas, se esperarmos mais para encon trar a solução definitiva para esse problema e usar mos o argumento de que o referido pro jeto não resol ve o problema para poder detoná-lo, como já foi feito
com outros projetos se melhantes que tratam de su plente de Senador, na verdade estaremos votando a
favor da manutenção da atual situação.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
o meu voto é favorável ao projeto da Senadora Marina
Sil va, que veda a ins cri ção do côn ju ge ou de pa ren tes

OUTUBRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

consangüíneos ou afins até o segundo grau como
candidatos a suplente de Senador. Penso que assim
o Se na do de mons tra que está pelo me nos ca mi nhando no sen ti do de cor ri gir algumas das distorções que
ainda existem. Se, posteriormente, for aprovado um
outro projeto, modificando a situação de suplente ou
aca ban do com a sua exis tên cia, esse pro je to de i xa de
ter a sua necessidade. No entanto, enquanto ele não
é aprovado, entendemos que o projeto da Senadora
Ma ri na Sil va contribui para modificar essa atual situação, que ain da tem um cer to res quí cio das nos sas capitanias hereditárias.
Voto de for ma fa vo rá vel, Sr. Presidente.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, para encaminhar a votação, ao Senador
Lúcio Alcântara, pelo prazo regi men tal de cin co minutos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não vou usar
nem os cinco minutos de que disponho, pois já tive
oportunidade de emitir essa opinião em projeto de lei
que apresentei.
Penso que a maneira de se sanar isso é tornar
obri ga tó ria a in di ca ção, de ma ne i ra vi sí vel, na cam panha ele i to ral, na pu bli ci da de pela te le vi são, pelo rá dio,
por cartazes, por outdoors, do nome do suplente.
Com isso, vamos saber se realmente o elei to ra do elegeu o pai, o filho, o irmão, o sobrinho, a mãe ou o tio
junto com o titular. É o que vejo. O Senador Jefferson
Péres e os Senadores do Amazonas sempre citaram
aqui um caso de ocultação de suplente.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Alguns casos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Alguns casos. E não é só do Amazonas, o de lá eu
conheço por que S. Exª me con tou, mas em mu i tos outros lugares é assim. Naquele caso, parece que o
ocultador não logrou êxito na eleição. Isso se chama
sonegação de informação ao eleitorado.
De acordo com o projeto que apresentei, deve
constar de todas as peças publicitárias o nome do
candidato a Vice-Presidente, a Vice-Governador ou a
Vice-Pre fe i to e o nome dos su plen tes. Se o ele i to ra do
quiser eleger o titular com aqueles suplentes, não há
razão para censura, desde que fique bem claro quem
são os suplentes.
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Às vezes somos surpreendidos. Quando há
uma vacância é que vamos saber quem era o suplen te do candidato A, B, C ou D. A maneira de solucionar
esse problema para mim é essa. Não vejo por que
cercear a possibilidade de ter um parente como su plente. Então, vamos im pe dir tam bém o pa ren te como
Vice-Presidente da República, como Vice-Prefeito,
como Vice-Governador. É o caso. Sabemos que, pelo
Bra sil afo ra, há nu me ro sos ca sos de pa ren tes co en tre
Prefeitos e Vices. Ou es ten de mos a re gra para to dos,
ou adotamos a ampla pu blicidade dos vices e dos su plentes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Artur da Távola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, do ponto de
vista do Governo, esta matéria é questão aberta.
Como Parlamentar, quero individualmente referir-me
sobre ela.
Estou impossibilitado de elogiar o projeto pelo
nosso Senador José Eduardo Dutra, porque S. Exª
diz que grande par te dos elo gi os é para de po is di zermos “mas... mas”. Elo gio, no caso, ago ra sem ne nhum
“mas”. Trata-se de um projeto extremamente oportu no, que ajudará a iluminar a questão da suplência,
que ainda estava presa a velhos hábitos da política
brasileira. Não creio que a questão da su plência seja
solucionada – como propôs certa vez o Se na dor Eduardo Suplicy – com a eleição do suplente. É extrema mente complexa e difícil a eleição do suplente, sobre tu do por se rem duas va gas. Pode acon te cer um re sultado diferente da própria vontade popular: o suplente
de um Senador não eleito ser mais votado do que o
suplente do Senador eleito.
A eleição para o Senado é de grande complexidade, talvez seja a mais complexa de todas as eleições. Pri me i ro, é uma ele i ção ma jo ri tá ria, em um quadro onde há duas eleições majoritárias, a de Presi den te da Re pú bli ca e a de Go ver na dor; e uma ele i ção
proporcional.
A po pu la ção não tem ain da no Bra sil um grau de
politização para discernir as sutilezas. Poucas pesso as no Brasil sabem que a eleição para o Senado é
majoritária e tem sido assim porque o Senado é
co-partícipe com a Câmara do processo legislativo.
Então, a idéia é de que é uma eleição proporcional.
Mas, em uma eleição ca sada, ou para Presidente da
República e para Governador, ou só para Governa dor, quando o Senado se renova pelo terço, não há
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po la ri za ção pelo Senado. A polarização se dá ou pela
candidatura à Pre si dên cia da Re pú bli ca ou, con for me
o Estado, pelo candidato a Governador.
Normalmente, salvo ra ríssimasexceções, é eleito Senador quem está na corrente vencedora. Há exceções, mas normalmente o Senador vem juntamente com o voto à Presidência da República e a Governador, por que na população não há propriamente um
debate sobre quem será o Senador. O debate se faz
sobre quem será o Presidente da República ou o Governador.
Isso deu à eleição para o Senado características muito peculiares. Como não havia regra alguma
para a suplência, a ten dên cia da po lí ti ca, em seus aspectos negativos – e a política tem muito mais aspectos po si ti vos do que ne ga ti vos – é pela car to ri a li za ção
da atividade política, o que o Senador chamou de capitanias hereditárias, em uma bela imagem.
Os grupos políticos tendem a dominar os partidos por oli gar qui as in ter nas den tro do par ti do, com algumas exceções no Brasil. Eu, pessoalmente, estou
convencido de que o PT é uma ex ce ção. Ele tem um
grau de democracia in ter na que lhe cus ta mu i tís si mo,
mas dá ao Partido um dinamismo que nenhum outro
partido brasileiro tem, do ponto de vista da sua dinâmica interna.
São as cúpulas par ti dá ri as, até hoje, em todo o
País, quem decide a matéria eleitoral. Nada é mais
perigoso, neste País, para um partido político do que
ser Governo, porque o Brasil vive uma tendência de
ter os partidos políticos aparelhados, como se diz no
jargão político, pelos Governos Estaduais, que, em
geral, aparelham os partidos pelo Governo, para ter
garantido o domínio da convenção partidária quando
ela for ne ces sá ria. Isso re duz a vida par ti dá ria bra si leira a ser presa permanente dos grupos que em maioria os dominam.
Por isso, o projeto pro pos to é ex tre ma men te saudável. Impede que, dentre as características cartoriais da política brasileira, entrem razões de natureza
familiar para jus ti fi car a pre sen ça da su plên cia e para,
de certa forma, mudar a natureza da suplência, que
não deve ser uma extensão familiar, mas uma extensão partidária, de quadros partidários que, por suas
características, que não são eleitorais, permitam que
se chegue igualmente à Câmara Alta. Isso não quer
dizer que todas as escolhaspessoais de família feitas
até hoje no Brasil sejam condenáveis. Há escolhas
com pessoas altamente respeitáveis. Porém o pro cesso em si, de alguma ma neira, não traz à atividade
política um arejamento tão necessário.
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Não temos vida partidária, de mocracia interna
nos partidos, nem outras decisões na área política,
sobretudo nas majoritárias, a não ser as que vêm pe las cúpulas. Aqui, sim, devia-se assentar a reforma
partidária, porque aqui é que se dá a fuga dos políti cos de cada par ti do, cha ma da troca-troca, per to dos
dias fatais para a inscrição partidária. Como não há
isso, que seja bem-vinda uma lei que traga arejamen to a essa ques tão e es ti mu le, de al gu ma for ma, a vida
partidária fora das oligarquias, quer políticas, quer fa miliares, dentro dos partidos.
Por essa razão, o voto é favorável.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Con ce do
a palavra, por cinco minutos, ao eminente Senador
Edi son Lo bão, para encaminhar a votação.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para en cami nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre sidente, estou devendo um apoio – mais um – a uma
iniciativa da Senadora Marina Silva, mas, lamentavel mente, não posso fazê-lo desta vez. S. Exª propõe
mais uma inelegibilidade. A meu ver, não é coerente
com as demais inelegibilidades que ocorrem hoje no
Brasil esta que propõe a Senadora do PT.
Hoje, temos o Presidente da República, o Go vernador de Estado e o Prefeito podendo candida tar-se sentados em sua própria cadeira executiva,
sem ne nhu ma res tri ção. Ora, se não há res tri ção para
aque le que está governando, como podemos admitir
restrição para um simples suplente de Senador da
República?
Quando fui Membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a Comissão encomen dou-me um projeto suspendendo todas as inelegibili da des, exa ta men te pelo fato de que o Presidente da
República, o Governador e o Prefeito já não são atin gidos pela ine le gi bi li da de. Ora, se a pró pria Co mis são
de Constituição, Justiça e Cidadania entende assim,
como vamos nós acrescentar, através de uma lei
complementar, mais outra inelegibilidade?
Por tan to, Sr. Pre si den te, não vejo ne nhu ma co erência no projeto. Peço vênia à Senadora Marina da
Silva, e, por conseqüência, não posso acompanhar a
iniciativa de S. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a palavra ao Senador Bello Parga.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para encami nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi dente, essa matéria que estamos agora a debater, a
meu ver, contém dois equívocos conceituais. Ela par te do preconceito de que o eleitor, ao se dirigir à cabi -
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ne ele i to ral, não sabe em quem vai vo tar, por que o suplente não estaria sendo registrado. Não é verdade,
no caso de suplente de Senador.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, há aquela
concepção falsa de que existem donos de Partidos,
existem caciques na política nacional que dominam
toda uma convenção, fei ta com a participação dos
convencionais de todo o Município, de todo o Estado,
de todo o País.
Essa concepção de que o eleitor precisa ser tutelado e de que pre ci sa mos di zer a ele que não pode
votar em tal ou qual candidato, para tal ou qual cargo,
vem contracorrente aos costumes políticos que não
são somente do Brasil, mas da maioria dos países.
No Brasil, cito casos históricos como os Paranhos, pai e fi lhos; o Vis con de de Rio Bran co e o Ba rão
de Rio Branco, seu filho; os Nabucos, Conselheiro
Nabuco de Araújo e seu filho, Joaquim Nabuco, na
época do Império. Aqui, não precisamos alongar a
vista para nos descortinarmos o caso de dois irmãos
hoje Senadores, que tiveram méritos próprios, candidataram-se em datas diferentes e estão compondo
este Corpo Le gislativo.No entanto, se um deles fosse
se candidatar como suplente do outro, por conta dessa medida, não poderia ser suplente. Quer dizer, não
poderia se candidatar simultaneamente, e o Senador
Osmar Dias não poderia ser Suplente do Senador
Álvaro Dias e vice-versa.
O Senador Ro ber to Re quião tam bém tem um irmão que é Deputado Federal. Mas não poderia ser
seu Su plen te, caso a con ven ção que o es co lheu para
Senador escolhesse também o irmão para Suplente.
De maneira que vejo que isso pode chegar à situação
paradoxal de um Ministro de Estado, que, para se
candidatar, tem de se desincompatibilizar, a fim de
não ser atingido pela lei das inelegibilidades.
No entanto, um irmão, um parente, como está
arrolado na medida, não poderia ser candidato, porque se exercer qualquer cargo estará impedido de
disputar um cargo de Suplente de Senador, mas o titular teria que se desincompatibilizar de um cargo de
Secretário de Estado ou de Ministro.
Assim sendo, Sr. Presidente, penso que ao eleitor deve ser delegado o direito de escolher os candidatos, e não a lei impedir um cidadão qualquer de ser
suplente do outro, so men te por que tem laços de parentesco ou de afinidade.
Recordo-me também do caso do Senador Eduar do Su plicy; sua es po sa foi ele i ta Pre fe i ta de São Paulo, quando numa época nem ele foi eleito Prefeito,
mas ela foi. No entanto, um não poderia ser suplente
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do outro, se essa me di da vi es se a pros pe rar – que espero não prospere –, porque entre os outros, votarei
contra a proposição.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Con ce do
a palavra ao Senador Roberto Requião para encami nhar a votação.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é evidente que a
intenção é das melhores, mas ela contém aquele ter rível desejo da tutela sobre a opinião popular; parte
de um pressuposto de que o povo não é capaz de to mar uma atitude, de diferenciar o nepotismo de uma
indicação que não transforma o parentesco em estig ma.
Iniciado por Nepote, o sobrinho do Papa, o nepotismo na po lítica, na história do Brasil e na história
da política do mun do é o fa vo re ci men to dos parentes.
No entanto, se parentesco não é qualidade suficiente
para uma nomeação, também não é estigma.
O correto, para resolvermos esse problema,
confiando no discernimento do povo – esclarecido e
informado o povo tem discernimento –, seria obrigar mos a publicação do nome dos suplentes na cédula.
Tudo bem. O Senador Álvaro Dias, irmão do Senador
Osmar Dias, poderia ser suplente. Quem com isso
não concordasse, não votaria nem num, nem noutro.
Alguém diria: ”Mas querendo vo tar no Osmar, tra ria o
Álvaro como Suplente para o Senado.“ Não vale o argumento, porque poderia ser outra pessoa e alguém
poderia querer vo tar no ti tu lar e não vo tar no su plen te.
E a escolha teria de ser pesada e a decisão deveria
ser tomada.
Por que op tar pela tu te la ao in vés da trans pa rência? Por que a proibição? Por que se sobrepor à opi nião po pu lar ao in vés de pu bli car os no mes na cé du la,
deixando clara a situação para que o voto correto da
população, informada, possa ocorrer?
A in tenção da Senadora Marina Silva é das melhores. Seu de sem pe nho no Se na do Fe de ral é elo giável por todos os títulos, mas a substituição pela lei da
opinião do povo, para mim, não é apropriada. Paren tesco, se não é título, tam pouco será, em circunstân cia alguma, estigma.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Con ce do
a palavra ao Senador Lindberg Cury para encami nhar.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para enca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Senadores, acredito plenamente
que essa proposta da Senadora Marina Silva se ba -
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seia, na verdade, numa pesquisa junto ao povo, buscando o consenso da decisão pública do eleitorado.
E, na verdade, S. Exª foi e o fez.
Numa campanha nor mal, na cidade, o que se
verifica é que a com po si ção é feita de ma ne i ra tal que
dois ou três partidos participem da indicação do titular, que dis pu ta rá uma vaga no Se na do. Esse pro ce dimento vem ocor ren do em qua se to dos os Esta dos, ao
longo dos anos, com exceção, evidentemente, de alguns Estados onde o ti tu lar tem um poder e um controle dos partidos e também de voto, usando desse
prestígio e dessa força, muitas vezes, para fazer dali
uma ex ten são fa mi li ar. Entendo, ba se a do numa ex periência popular, numa experiência eleitoral, que esse
consenso pode trazer um benefício muito grande ao
eleitor.
Sou francamente favorável à proposta.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Se na dor Se bas tião Ro cha para en ca mi nhar
a votação.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, sou favorável
ao projeto da Senadora Marina Silva, embora entenda que o cerne do pro ble ma não es te ja na es co lha de
um parente para su plen te.
Voto favoravelmente, porque entendo que o
mandato de um Senador não pode ser visto como
uma ca pi ta nia he re di tá ria e um Senador não pode ser
visto como um do na tá rio que cede seu man da to he reditariamente, como se alguém pudesse herdar o
mandato pelo fato de ser parente.
Digo que o projeto não resolve o problema, porque a essência do problema está exatamente na forma como é eleito o suplente. De maneira geral – é claro que há ex ce ções – como são es co lhi dos os su plentes? O can di da to que acha que tem mu i tos vo tos, que
tem recursos para a campanha e não precisa da ajuda do seu Partido nem da ajuda financeira de nin guém, coloca lá um parente que possa substituí-lo
quan do ele as su mir um car go exe cu ti vo (de Mi nis té rio
ou de Governador ou de Prefeito de capital). E o seu
cargo vago seria ocupado pelo suplente parente. Reafirmo: é uma espécie de capitania hereditária.
Por outro lado, quem não tem recursos suficientes para a campanha ou votos su fi ci en tes por falta de
estrutura escolhe como suplente um empresário. O
objetivo é o mesmo: o empresário na condição de suplente investe para que o titular assuma um cargo
executivo e ele ocupe a vaga de titular.
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Às vezes o empresário é militante político também, ele participa das atividades do seu Partido e
atua politicamente. Nesse caso, a escolha é adequa da, porque é feita por via partidária. Em outras situa ções, o su plen te é ele i to ape nas em fun ção do ca pi tal
que ele pode in ves tir na estrutura da cam panha.
Condeno essa maneira de escolher os suplentes.
A ques tão do vice é um pou co di fe ren te, por que,
geralmente, ele vem de uma composição política, de
um outro Partido. O vice é uma escolha partidária.
Mesmo as sim, considero o melhor mo delo o que tí nhamos na época de João Goulart, que foi vice eleito
pelo voto direto tan to de Jus ce li no Ku bits check quan to de Jânio Quadros.
No meu entender, o suplente deveria representar o Estado e, portanto, deveria ser obedecida a se qüência. Se eu deixo meu mandato, o que ficou logo
depois de mim deveria representar o Amapá. Ele foi
votado. Ele teria o mandato. Se dois terços serão re novados, se dois Senadores sairão, o candidato que
ob ti ver os votos na seqüência e que ficou mais próxi mo do can di da to ele i to de ve rá ocu par o lu gar do ti tu lar
durante sua ausência ou vacância.
Vejam o caso que poderia ter acontecido aqui.
Se ne nhum dos dois su plen tes do Se na dor Ja der barbalho, por exemplo, assumisse, o Pará poderia ficar
com um Se na dor a me nos. Se o pro ces so de subs ti tuição fosse pelo candidato mais votado na seqüência,
isso nunca aconteceria, porque sempre haveria al guém para subs ti tu ir o suplente.
Portanto, o pro ble ma está na for ma como é fe i ta
a es co lha. Mas voto fa vo ra vel men te à emen da da Sena do ra Ma ri na Silva.
O SR. LÚDIO COELHO (Bloco/PSDB – MS) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a vo tação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra, para encaminhar a vo ta ção, o Se na dor Lú dio
Coelho.
O SR. LÚDIO COELHO (Bloco/PSDB – MS.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, tenho pela Senadora Marina alta es tima. Lá no meu Estado, seguidamente, me pergun tam: ”Quem é aquela Se na do ra moreninha tão atuan te?“ E falo a meus companheiros que se trata de uma
Senadora muito qualificada.
No en tan to, con si de ro que a pro i bi ção de pa rentes serem suplentes não contribui em nada para a
melhoria da qualidade da representação política no
Congresso Nacional.
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Se fizéssemos a reforma partidária, estaríamos
prestando um serviço mu i to mais acen tu a do à Na ção
brasileira. No Senado, muito poucos Senadores trouxeram parentes para suplentes – e alguns dos parentes são mui to qualificados.
Sr. Presidente, votarei contra a proposta da Senadora Marina Silva, porque considero uma discrimina ção. Mu i tos pa ren tes aqui são pes so as de pres tí gio
reconhecido, como é o caso dos irmãos Dias do Paraná, do Senador Camata e sua esposa, o Suplicy com
a es po sa e tan tos ou tros. Se ria uma dis cri mi na ção da
nossa parte impedir que essas pessoas trouxessem
companheiros qualificados para ajudarem no Senado.
Esta é a mi nha po si ção: ma ni fes to-me con tra ri amente ao Projeto da Senadora Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra a Senadora Heloísa Helena para encaminhar
a votação.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar a vo tação.Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ra mente, quero pa rabenizar nossa querida companheira
Marina Silva pela ini ci a ti va.
Quero dizer, com muita tranqüilidade, que não
sou movida por falso moralismo neste debate. A condição para o debate não é o falso moralismo que impera em algumas discussões sobre parentesco. Não
é nada disso!
A Senadora Marina Silva propõe simplesmente
a perspectiva de minimizar em nosso ordenamento
jurídico o que é iden ti fi ca do como traço do patrimonialismo em nossa cultura política – para não falar também das capitanias hereditárias e das ”panelinhas“. É
simplesmente uma possibilidade de minimizar em
nosso ordenamento jurídico os traços perversos, autoritários, conservadores e antigos do patrimonialismo em nos sa cul tu ra po lí ti ca.
Todos os exemplos aqui citados de parentes e
pessoas da família que foram eleitas não cabem na
explicação contra o voto do projeto. Por uma razão:
não estamos subes ti man do os eleitores. Eu especialmente jamais poderia subestimar os eleitores. Jamais! Minhas origens, o lugar onde nasci, a família na
qual nas ci, mi nha con du ta po lí ti ca du ran te toda a vida
– e cheguei ao Senado Federal, considerado a ”pérola“ a ser tocada apenas pelos filhos da elite política e
econômica do meu Estado – não me permitiriam jamais subestimar a capacidade de avaliação dos eleito res. Ja ma is! Não es ta mos subs ti tu in do o ele i tor nem
su bes ti man do a ca pa ci da de de análise, a von ta de po-
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lítica de interpretar um determinado fato por parte do
eleitor. Não o estamos tutelando, como foi colocado
aqui. O problema é que todos os exemplos citados
contra o projeto são de pessoas que foram eleitas, de
pessoas que obtiveram votos, de pessoas que enfrentaram o debate popular, que foram obrigadas a
qualificá-lo com a sociedade, a se exporem perante a
sociedadediante de um projeto po lí ti co. Será pos sí vel
que, diante da humanidade, das forças políticas de
um partido, das personalidades de uma sociedade, o
único com condições, o único capacitado para ser
apresentado como suplente tem que ser um paren te?! Que negócio mais personalista e atrasado é
esse?! Não há pro ble ma no fato de o pa ren te ser candi da to. E há questões que a le gislaçãoproíbe. Segun do a legislação, hoje, se um homem é prefeito, a mu lher não pode candidatar-se. Então, não se está aqui
inovando em relação a determinadas coisas, e eu
digo isso com a maior tranqüilidade, porque sei que
mu i tos aqui, como eu, não têm ne nhu ma ver go nha do
primeiro e do segundo suplente. O meu primeiro su plente é um homem de bem, do PSB; a minha segun da suplente é uma mulher de bem, do PcdoB. Não fo ram caixa de campanha, não conseguiram dar-me
uma única moeda, um único centavo, para eu fazer
campanha. Não me envergonho deles, como muitos
na Casa não se en ver go nham tam bém. Nin guém está
tutelando, subestimando a capacidade de avaliação
do eleitor. Agora, será possível que logo para suplen te, aquele que efetivamente não é eleito, tem que co locar alguém do seu caldeirão, ou da sua panelinha,
ou da sua família?
Convenhamos que desmerecer o projeto dizendo que tem problemas em relação à legislação eleito ral não é verdade, porque a legislação eleitoral hoje já
estabelece mecanismos proibitivos para a eleição de
parentes. Do mes mo je i to, dizer que se está tutelando
ou subestimando a capa ci da de de ava li a ção dos eleitores, também não porque, em muitos exemplos que
foram citados, as pessoas foram eleitas, passaram
pelo debate popular e efetivamente tiveram que ser
submetidas ao voto popular também.
Portanto, Sr. Presidente, não tenho dúvida da
importância neste sentido: ao menos minimizar, em
nos so or de na men to ju rí di co, esse tra ço tão mar can te,
conservador, autoritário, dentro do velho patrimonia lismo que todos sabemos que infelizmente marca o
nosso ordenamento jurídico.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Geraldo Cândido.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, parabenizo a
Senadora Marina Silva, não por ser do meu partido,
mas por es tar dan do, nes te pro je to, uma con tri bu i ção
importante para esta discussão em relação à eleição
do suplente.
Creio que o projeto não pretende tutelar eleitor
nenhum, não subestima a capacidade do eleitor, não
põe em dúvida coisíssima alguma. Muito pelo contrário. Penso que é importante já começar essa discussão em relação à eleição do suplente. E mais: o PT é
um dos poucos par tidos em que esta discussão passa por um de ba te pro fun do, nas ba ses do par ti do, por
ocasião das con ven ções. Não sei se é o úni co que faz
isso, mas acre di to que seja um dos pou cos a fazê-lo.
Também du vi do que essa in di ca ção de su plen te
feita por intermédio de parentes – esposa, ir mão, fi lho
ou outros – vá para uma discussão em alguma conven ção par ti dá ria. Qu es ti o no isso por que te nho cer teza que não vai.
Precisamos modificar essa questão de suplente. Sendo esse projeto aprovado, é o primeiro passo
importante nesse sentido. De qualquer forma, penso
que se deveria aprofundar mais esse assunto, porque
a ele i ção do su plen te deve ser fe i ta de ou tra for ma, diferentemente da que é fei ta atu al men te. Creio que se
deveria passar por um cri vopopular. Nesse sentido, a
aprovação do projeto da Senadora Marina Silva é o
primeiro pas so im por tan te, pois avan ça quan to ao aspecto da mudança da eleição do suplente com relação à legislação eleitoral.
Parabéns, Senadora, Vamos aprovar seu projeto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra a Senadora Ma ri na Sil va.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para
encaminhar a votação. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando apresentei esse projeto, tinha consciência das suas limitações, prin ci pal men te a partir dos argumentos listados
pelo meu Líder, Senador José Eduardo Dutra.
Compreendo que o instrumento mais correto
ainda não conseguimos: uma fórmula possibilitando
que o suplente seja também fruto da avaliação da sociedade votante. Compreendo também que alguns
senhores Parlamentares já fizeram algum esforço,
como o Senador Eduardo Suplicy e outros colegas. O
Senador Lúcio Alcântara apresentou uma idéia.
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Agora, penso que, no Congresso Nacional e
particularmente no nos so País, te mos dois pro ble mas
que precisam ser superados: primeiro, a idéia de que
só podemos fazer o possível. Sou adepta do impossí vel. Segundo, é aquele que vai a outro extremo e diz
que só podemos fazer o ideal. Também busco o ideal,
mas o ideal é minha estrela de David. Enquanto não
consigo atingir o ideal, vou trilhando os passos da im perfeição para chegar à perfeição. Pior do que algo
imperfeito é não mover passo algum, é não constituir
nenhuma ação para se chegar ao resultado perfeito
que se espera.
As pa la vras sem in ten ção, as sim como as in tenções sem ação, não con se guem mu dar ab so lu ta men te nada. Portanto, sou adepta de que tenhamos pala vras, de que tenhamos intenções nas nossas pala vras, e de que nossas palavras e intenções sejam
acompanhadas de ações.
Essa ação não visa a desqualificaraqueles que,
por uma abertura da legislação, sendo parentes, vieram para cá como suplentes de Senadores, nem des tra tar, em hi pó te se al gu ma, aque les que têm pa ren tes
eleitos.Tenho o maior respeito, por que am bos pas saram pelo crivo das urnas, pelo Senador Camata e
pela Deputada Camata, a qual dá uma grande contri buição às questões humanistas. Tenho igualmente o
maior respeito e carinho pelos irmãos Dias, que pas saram pelo crivo das urnas e aqui es tão.
To da via, com pre en do que aque les que, de cer ta
forma, desconsideram a construção democrática de
seus partidos e que a política é uma construção em
diferentes forças muitas vezes se assenhoram do po derio político que têm e, então, desacreditando toda a
luta em favor de uma de mo cra cia in ter na e de uma visão nova para esta fazem de seus mandatos um ver dadeiro patrimônio, uma verdadeira dinastia onde o
direito dinástico é transferido de parente a parente,
desconsiderando todo o processo.
Como mu i to bem dis se o Se na dor Artur da Tá vola, é possível que, com um projeto como esse, possa mos are jar um pou co a con cep ção da po lí ti ca em nosso País. Lamentavelmente, ainda te mos uma visão
patrimonialista em vários aspectos da relação com o
pú bli co. O man da to é um es pa ço pú bli co, não é de herança das famílias, é um espaço de disputa política,
de representação da sociedade. Em função dessas
razões, apresentei o projeto.
Fico feliz ao re ce ber o reconhecimento dos Srs.
Senadores. Recebo também a posição contrária dos
que fizeram críticas. Não termos um Código de Ética
que re gu la men te a con du ta de Go ver na do res, de Prefeitos, isso não é motivo para que não tenhamos um
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Có di go de Éti ca para a con du ta de Se na do res, de Deputados. Creio que determinados argumentos não
estão justificando o voto contrário de alguns. No entanto, é uma concepção que, talvez, fique até mais
clara. O Senador Lúdio Coelho, por exemplo, defende
o di re i to de que os su plen tes se jam pa ren tes. Na concepção de S. Exª, é bom. Do meu ponto de vista, não
é cor re to; do pon to de vis ta da de mo cra cia, é uma distorção, é continuar com uma visão que trata a coisa
pú bli ca como se fos se um pa tri mô nio e que ten ta le var
para dentro de casa a praça, que é do povo.
Era o que tinha dizer.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presi den te, Se na dor Ramez Tebet, o Congresso
Nacional terminou com uma das distorções criadas
pelo regime militar – os denominados Se nadores biônicos que aqui vinham não por designação do povo
nas urnas –, mas criou-se a sistemática dos Senadores su plen tes, que, avalio, precisa ser corrigida.
Nesse sentido, apresentei um projeto de lei segundo o qual, na hora da votação, o eleitor receberia
uma lis ta de até qua tro no mes, de sig na dos pelo par tido ou co li ga ção, den tre os qua is es co lhe ria seu re presentante no caso de o titular afastar-se por qualquer
motivo.
Essa pro pos ta ain da tra mi ta na Co mis são Especi al da Re for ma Po lí ti ca, Ele i to ral e Par ti dá ria. O Re lator, Senador Sérgio Machado, resolveu adotar uma
alternativa: no caso de um Senador se afastar por
morte ou eleição para um cargo executivo, o suplente
poderá ficar por dois anos, no máximo, devendo eleger-se um Se na dor di re ta men te na pri me i ra opor tu nidade, seja de eleições municipais ou nacionais. Trata-se de uma melhoria, mas ainda não é a que avalio
precisa ser considerada.
A Senadora Marina Silva, ao notar as diversas
designações de suplentes e observando que, em
meio à opinião pública, essa não significava, na avalia ção do sen so co mum, a pri me i ra es co lha da po pu lação, concebeu essa proposta de emen da à Cons ti tu ição para se terminar com a possibilidade de indicar
suplentes que sejam parentes próximos do Senador.
Acredito, diferentemente do Senador Roberto
Requião, que a proposta da Senadora Marina Silva
está na direção saudável e, portanto, votarei a favor,
Sr. Pre si den te. Mas que ro aqui re gis trar que o Se na do
Federal ganharia maior força, maior legitimidade, ma-
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ior reconhecimento se todos os Senadores fossem
escolhidos diretamente pelo povo. Tenho a convicção
de que todos os Senadores que assumiram os seus
mandatos por substituírem aque le que foi o ti tu lar vota do pelo povo, ou seja, os Se na do res su plen tes, gostariam de ter sido escolhidos dessa forma também.
Assim, Sr. Pre si den te, o aper fe i ço a men to da escolha dos Senadores se dará na medida em que aqui
votarmos uma sistemática pela qual não apenas o ti tular, mas também os Se nadores suplentes, sejam
escolhidos diretamente pelo povo. E a proposta de
emenda à Constituição da Senadora Marina Silva é
na di re ção de me lho rar mos e aper fe i ço ar mos as ins tituiçõesdemocráticas brasileiras e o Senado Federal.
Por isso, meu voto é inteiramente a favor.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Para encaminhar, tem V. Exª a palavra.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Pre si den te, não ia fa lar para não de lon gar a sessão, mas me lembrei de que fui autor de um projeto,
aprovado aqui, sobre o nepotismo.
Votarei favoravelmente como uma extensão de
um certo nepotismo. Mesmo que um suplente não te nha a visibilidade do ti tu lar, foi, de qual quer for ma, esco lhi do por que ao ti tu lar es ta va as so ci a do no mo mento da votação. É como ocorre nos casos de Vice-Pre feito, Vice-Governador e Vice-Presidente da Repúbli ca. Há essa prática no País. Mas, como sou contrário
a ela, que é muito abusiva no País, por se utilizar dos
parentes para imaginar a coisa pública como cosa
nostra, votarei favoravelmente.
Há um certo risco de votarmos questões eleitorais em cima dos problemas que ocorrem. Todo casu ísmo é perigoso. Recentemente, após a renúncia do
Senador Anto nio Car los Ma ga lhães, as su miu como titular seu filho, que, inclusive, tem sido um bom Sena dor. Não há nada que o de sa bo ne pelo fato de ser fi lho. O grave não é o problema de ser parente, mas,
sim, de o suplente se tornar titular indefinidamente.
Em nenhum lugar do mundo tem-se um suplente –
que deveria as su mir numa eventual ausência do titu lar – transformado em titular sem ser votado. Há ca sos de Senadores que, tendo assumido como suplen tes, passaram na Casa seis anos, esgotando quase
todo o exercício de um mandato.
Penso que a solução tinha de ser pensada sob
um ponto de vista mais amplo, sem levarmos em consideração problemas que aconteceram, seja agora,
com Jader Barbalho, ou antes, com Antonio Carlos
Magalhães, ou, em geral, por conta de se titularizar
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aque le que é o me ce nas, en fim, o fi nan ci a dor da campanha.
Digo isso, referindo-me à preocupação com o
casuísmo, porque tivemos, recentemente, dois mo men tos bem ilus tra ti vos, para pen sar mos o que é a legislação eleitoral. O Senador Sérgio Machado, principal defensor, nesta Casa, de uma chamada reforma
político-partidária, que falava em fidelidade, em filiação, que de fen de, jun to com o Vice-Pre si den te da República, Marco Maciel, e o Senador Jorge Bornhausen, até o aumento do prazo de filiação, em nome da
fidelidade, S. Exª, no primeiro enfrentamento, atropelo, impasse em seu Estado, o Ceará, foi um dos primeiros a mudar de Partido. Que ironia!
Qu an do eu dis cu tia com S. Exª, eu o ad ver tia recomendando cuidado, pois o problema de fidelidade
par ti dá ria é um pro ble ma da cons ciên cia de cada Parti do, e não de tu te la le gal. Ima gi nem se hou ves se a tutela le gal: o Se na dor Sér gio Ma cha do te ria sido for çado a ficar em um Partido, mesmo tendo esse Partido
solicitado que S. Exª dele se desligasse.
Segundo, há toda uma discussão neste País,
em um reducionismo equivocado, ao se observar, no
dia 6 de ou tu bro, o tro ca-tro ca par ti dá rio, a cri se ge ral,
a esquizofrenia eleitoral, a mudança de Partido por
conta de um ce ná rio fu tu ro, que não se co nhe ce. Contu do, não se le vou em con si de ra ção o ab sur do que foi
aquela data. A partir do dia 6 de outubro, condenamos, por lei, apro xi ma da men te 90 mi lhões de bra si le iros que estão mu ti la dos em um de seus direitos básicos e fundamentais da Constituição: o direito de serem votados. Perceberam isso?
No dia 6 de outubro de 2001, definimos que
aproximadamente 90 mi lhões de bra si le i ros e bra si le iras – por que são aque les que não es tão fi li a dos a partido algum – não poderão ser votados. Já os excluímos, em uma verdadeira reserva de mercado para
aqueles que estão hoje exercendo um mandato, para
os que conhecem as re gras do jogo, e uma re gra que
queremos até pi o rar. Em vez de 1 ano, qua tro anos. E
falamos em democracia.
Seria im portante apenas lembrar de termos cuidado quando tratar de questões eleitorais ou partidárias, e analisar com os olhos voltados para a cidadania e não com os olhos voltados para as oligarquias
par ti dá ri as, aque les que exer cem man da to. Cor re mos
esse ris co. Cas sa mos 90 mi lhões de bra si le i ros do dire i to de se rem vo ta dos, em nome não sei bem do quê,
talvez da renovação dos mandatos, manutenção do
status quo partidário, manutenção das maiorias, de
não termos risco de mudança alguma. Devemos lembrar que tanto a filiação quanto o domicílio foram invenções do regime militar autoritário para impedir
processos de renovação e de se manter controle sobre a atividade política.
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Quero chamar a atenção para que quando votar mos qual quer questão par ti dá ria, levemos em consideração a questão de mocrática e, não, a questão
dos interesses daqueles que têm mandato.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Amir Lando.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço para fazer uso da palavra pela or dem, apenas para prestar um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Amir Lando. Logo a seguir, conce derei a palavra a V. Exª para esse esclarecimento.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, talvez até ajude o Senador Amir Lando.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
aquiescência do Senador Amir Lando, concedo a pa la vra a V. Exª para pres tar os es cla re ci men tos, ra pi damente.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o
Senador Roberto Frei re, tal vez inad ver ti da men te, dis se que o projeto foi apresentado após o episódio da
renúncia do Se na dor Anto nio Carlos Magalhães. Dou
conhecimento aos nobres Colegas que esse projeto
foi apresentado em 1999. Não tem nada a ver com o
casuísmo de acontecimento. Faz parte de uma con cepção que se configurou e, coincidentemente, está
em tramitação agora.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, peço a palavra a título de esclareci mento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra V. Exª.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, há outros projetos acerca de
suplência de Senador que não foram inseridos na
Ordem do Dia. Não falei da origem do projeto, mas
disse que estamos votando e discutindo este projeto
por conta desse problema. Por que não consta na pa uta projeto oriundo da Comissão que de fen do? A isso
me referi. Senadora Marina Silva, não leve para si a
carapuça. Estou apenas dizendo que estamos votan do esta matéria exatamente por esses dois episódios.
Não pretendo dizer que a sua iniciativa foi por esse motivo, mas que estamos votando a proposição por essa razão. Não tenha dúvida V. Exª de que é por isso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) –Solicito
às Srªs e aos Srs. Senadores a maior bre vi da de possível, uma vez que há outras matérias a serem vota das, além de reuniões de Comissões que es tão marcadas.
Concedo a palavra ao eminente Senador Amir
Lando.
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O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para en caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei muito breve. Não poderia registrar o meu
voto sem antes manifestar o meu entendimento sobre
a matéria. Tenho refletido sobre a suplência de Senador e sempre me embaraço em alguma dificuldade,
como tenho dificuldade agora em apreciar esta matéria, porque vejo que aqui não se exaure nenhuma daque las cir cuns tân ci as que têm con ta mi na do a su plência de Senador da República. Não há dúvidas de que
essa matéria poderia ter tramitado conjuntamente
com todas as demais para que aqui pudéssemos escolher o me lhor.
Sr. Pre si den te, não te nho dú vi da de que, de tudo
o que vi, en ten do que o car go de Se na dor da Re pú blica deva ser exercido sim por aquele que obtiver voto
po pu lar. Aí a mi nha dis cor dân cia em dar uma so lu ção
apenas parcial ao problema. Veria eu com melhores
olhos, no sentido da minha visão, a idéia de que suplente, em caso de vacância ou na hipótese de impedimento do exercício do cargo, fosse aquele votado
na escala subseqüente daqueles candidatos que fossem eleitos ou do candidato eleito, quando a renovação é de um terço.
Sr. Presidente, por isso, no meu entender, melhor seria para o Senado da República e para o País
que pudéssemos exa mi nar esta ma té ria em conjunto.
Então, sim, poderíamos de cidir de maneira mais adequada e oportuna.
Não me engajo em uma visão estritamente moralista. Não é este o meu propósito como Senador,
mas, sim, o de dispor nor mas de caráter definitivo,
que realmente possam aprimorar a questão da su plência de Senador.
Era por isso, Sr. Presidente, que a minha posição caminhava pela abstenção, porque não via eu
uma solução, mas apenas um início de solução, embora fosse uma preocupação válida da autora, Senadora Marina Silva. Não há dúvidas de que há aqui
uma preocupação ética, mas eu gos ta ria de dar uma
solução de ca ráter político, em definitivo.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Re la tor, Se na dor Jef fer son Peres, último orador, encerrando, assim, o pe ríodo de
encaminhamento da votação.
O SR. JEFFERSON PERES (Bloco/PDT – AM.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srª s e Srs. Senadores, na condição
de Relator, dei pa recerfavorável, conquanto reconheça que não é essa a questão fulcral da suplência. Não
cre io ser um pe ca do gra ve es co lher um pa ren te como
su plen te. Tal vez seja um pe ca do ve ni al. O pro ble ma é
a ilegitimidade do suplente que não teve voto.
Não me parece que as supostas soluções propostas hoje, neste plenário, realmente resolvam o
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problema, que existe. Vejamos, por exemplo, as su gestões feitas pelo eminente Senador Sebastião Ro cha, ra ti fi ca das pelo Se na dor Amir Lan do de o se gundo mais votado ser o sucessor.
Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vejam a aberração que poderia acontecer. O Senador,
em disputa com outro, é eleito, derrota o outro, que é
seu adversário. Se ele vier a falecer, o Senador será
aque le que o ele i to ra do re je i tou. Se gun do – ago ra vou
fazer humor negro, Senador Hugo Napoleão , se eu
amanhã for eleito contra outro que é meu adversário,
meu inimigo e facinoroso, ele manda me matar e as sume o meu lugar.
Sr. Pre si den te, os Se na do res cor rem um gran de
risco de enfrentar adversários de maus bofes se essa
solução vingar. A outra solução apontada, que é a de
o suplente ser votado, além de ser muito complicado,
o eleitor te ria muitos nomes para votar, ainda poderia
criar um problema tam bém aber ran te: um su plen te de
mu i to pres tí gio ter mais vo tos que o ti tu lar, e o man dato do titular passaria a ser, de certa forma, ilegítimo
por que ele foi me nos vo ta do que o seu su plen te.
Cre io que a so lu ção para este pro ble ma está em
emenda já em tramitação neste Senado, que é man ter-se o sistema atual de escolha de suplente, dan do-se, em primeiro lugar, ampla publicidade ao su plen te; se gun do, que o suplente seja substituto, mas
não su ces sor – essa é a ques tão prin ci pal. O su plen te
substituiria o titular em caso de licença; mas, na va cân cia, o su plen te as su mi ria até a realização de eleição, que ocorreria noventa dias de po is do sur gi men to
da vaga. Não me parece haver outra solução para a
questão. Des sa for ma, pou co im por ta ria se o su plen te
fos se ou não pa ren te do ti tu lar. Ha ven do pu bli ci da de e
não sendo su ces sor, não ha ve ria o menor inconveni ente em ser parente.
No regime atual, Sr. Presidente, creio que não
resolveria o problema, mas seria um avanço se aco lhêssemos o pro je to da Se na do ra Ma ri na Sil va e pro ibíssemos a escolha de parentes como suplentes.
Era o que tinha a esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Se na do res, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha mento da votação.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 288, inciso III, letra a do
Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de do voto fa vo rável da maioria absoluta da composição da Casa para
sua aprovação, devendo a votação ser feita pelo pro cesso eletrônico.
Por essa razão, convoco as Srªs e os Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes para que
venham ao plenário exercer o direito de voto.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Votaram
SIM 38 Senadores; e NÃO 20 Senadores.
Houve 08 abstenções.
Total: 66 votos.
A matéria foi rejeitada e vai ao Arquivo.
É o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 190, DE 1999
COMPLEMENTAR
Altera a Lei Complementar nº 64, de
18 de maio de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como suplente
de candidato a se nador, de parentes deste até o segundo grau.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O in ci so V do art. 1º da Lei Com ple men tar
nº 64, de 18 de maio de 1990, pas sa a vi go rar acres cido da seguinte alínea c.
“Art. 1º ...................................................
... ..........................................................
V – ........................................................
c) como suplentes o cônjuge e os pa rentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, de senador ou can didato a senador.
Art. 2º Esta lei entra vigor na data de sua publicação, observado o disposto no art. 16 da Constituição Fe de ral, com a re da ção dada pela Emen da Constitucional nº 4, de 1993.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 1999
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de
1999, tendo como primeiro signatário o Se nador Ademir Andrade, que dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal (desapropriação de área de culturas ilegais de
plantas psicotrópicas ou de exploração de
trabalho escravo), tendo
Pareceres sob nº 755 e 1.098, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Re lator: Senador Romeu
Tuma, 1º pronunciamento: favorável à pro posta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda
nº 1, de Plenário): pela rejeição.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
deliberativa do dia 05 de setembro último com a apresentação de uma emenda.
Passa-se à votação, em primeiro turno.
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De acordo com o disposto no art. 60, § 2º, da
Constituição, combinado com o art. 288, II, do Regi mento Interno, a matéria depende para sua aprovação do voto favorável do voto de três quintos da com posição da Casa, devendo a votação ser feita pelo
processo eletrônico.
Os Srs. Líderes po derão orientar suas Bancadas.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presi den te, a Li de ran ça do Bloco de Oposi ção recomenda o voto “sim” e parabeniza o autor, Se nador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, o Parti do So ci a lis ta Brasileiro recomenda
o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o PSDB? (Pausa.)
Como vota o PFL?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre sidente, nos termos do parecer do Relator, Senador
Romeu Tuma, o PFL concorda com a aprovação da
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o PMDB?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presidente, o PMDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o PSDB?
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Sr. Presidente, o PSDB também concorda com a
apro va ção da emen da, mas li be ra o voto da Ban ca da.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, o PTB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Mesa
es cla re ce às Srªs e aos Srs. Se na do res que há ou tras
matérias com votação nominal em seguida.
Os Srs. Senadores já podem vo tar.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra, pela or dem, o Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
co mu ni co ao Ple ná rio que os con vi da dos já se en contram no recinto da Comissão onde haverá reunião
conjunta da Comissão de Relações Exteriores e De fesa Nacional e da Comissão de Assuntos Econômi cos com o Ministro Celso La fer, o em pre sá rio Ho rá cio
La fer Piva e o re pre sen tan te da Cen tral Úni ca dos Trabalhadores, para tratarem do assunto Alca – Área de
Livre Comércio das Américas. Os convidados já se
encontram no local há muito tempo. Assim sendo,
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lembro aos Membros das Co mis sões que te re mos de
nos deslocar até lá.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
tem a palavra, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
per mi ta re for çar o con vi te do Pre si den te da Co mis são
de Assuntos Econômicos, Senador Lúcio Alcântara.
Em verdade, trata-se de uma dis cus são de gran de relevância para o Senado Federal, da eventual criação
da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas, em que medida interessa ou não às empresas brasileiras, se interessa ou não aos trabalhadores brasileiros, em que
me di da deve ser apro va da a sua cri a ção pelo Se na do
Federal, quais as nossas recomendações ao Poder
Executivo, ao Ministro das Relações Exteriores etc.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
tem a palavra.
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O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do ora dor.) – Sr.
Presidente, o art. 288 do Regimento Interno, em seu
inciso II, diz que “por voto favorável de três quintos da
composição da Casa” será aprovada “proposta de
emenda à Constituição”. Os três quintos da composi ção da Casa serão 49 ou 48 votos?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem
sempre sido 49 votos, Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Porque temos a vacância de uma representação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Só que a
composição da Casa é constitucional.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – A
composição é constitucional, por tan to, é o nú me ro de
Se na do res e va gas de Se na do res que vale para essa
contabilidade da maioria qualificada de três quintos
ou para qualquer outra maioria?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Exatamen te. São 49 votos, por tanto.
As Sras. e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Votaram
SIM 62 Srs. Senadores; não houve votos con trá ri os.
Não houve abstenções.
Total: 62 votos.
Aprovada a proposta.
Passa-se à votação da Emenda nº 1-de plenário, de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, a Liderança do Bloco recomenda o voto “não”.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Ma gui to Vi le la, pela ordem.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de con sig nar o meu voto ”sim“ na vo ta ção an te ri or.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Ata
consignará a manifestação de V. Exª.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, o Partido Socialista recomenda o voto
”não“ à emenda, que também tem o parecer contrário
do Relator, Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o
voto “não”, contrário à emenda, mantendo o texto do
projeto.
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O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem revisão do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, por au to ri za ção do Lí der Hugo
Napoleão, quero esclarecer que esta emenda modifica
o projeto, isentando os prováveis arrendatários.
Considero correta a posição do Senador Juvêncio, mas sou con tra por que no caso dos plan ti os de drogas, para desapropriação, a Justiçalutou muito até que
se mudasse esse texto. Porque o arrendatário passa a
ser “laranja” e, assim, ninguém mais vai sofrer sanção,
por que sem pre ha ve rá um ”la ran ja“ como ar ren da tá rio.
A Justiça é que vai julgar, não se faz por antecipação um julgamento. Na fase final, julgada a procedên cia das acu sa ções, o juiz pro põe a de sa pro pri a ção.
Então, quero esclarecer que recomendo o voto
”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e Srs.
Senadores, precisamos de número para a votação des ta emenda. Se não alcançarmos número, a votação fi cará para amanhã. Portanto, peço aos Srs. Senadores
que se encontram fora do plenário que venham votar.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, tendo em vista as explicações do Sena dor Romeu Tuma, Relator da matéria, o PTB encami nha o voto ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidên cia faz um ape lo aos Lí de res para que con vo quem
os seus liderados, a fim de que exerçam o seu direito
de voto. (Pausa.)
(Pro ce de-se à votação)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Votaram
SIM 06 Srs. Senadores; e NÃO 49 Srs. Senadores.
Não houve abstenção.
Total de votos: 55
A emenda foi rejeitada.
A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus tiça e Ci da da nia para a re da ção para o se gun do tur no.
É a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA Nº 1-PLEN
Acrescente-se o seguinte parágrafo 2º à PEC nº
57, de 1999:
§ 2º Nos casos de arrendamento, os proprietários rurais ficam ex clu í dos das sanções previstas neste
artigo, relacionadas com o trabalho escravo explorado pelo arrendatário.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, parecer da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, oferecendo a redação para o segundo
turno, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Antero Paes de Barros.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.165, DE 2001
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA
Redação, para o segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº
57, de 1999.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania apresenta a redação, para o segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 57 de 1999,
que dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal, com alterações redacionais para adequação à
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998,
com a redação dada pela Lei Complementar nº 107,
de 26 de abril de 2001.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de outubro
de 2001.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.165, DE 2001
Redação, para o segundo turno da
Proposta de Emenda à Constituição nº
57, de 1999.
EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº , DE 2001
Dá nova redação ao art. 243 da Constituição
Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen da ao texto constitucional:
Art. 1º O art. 243 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 243. As glebas de qualquer região do País
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas
psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo
serão imediatamente expropriadas e especificamen te destinadas à Reforma Agrária, com o assenta mento prioritário aos colonos que já trabalhavam na
respectiva gleba, sem qualquer indenização ao pro prietário e sem prejuízo de outras sanções previstas
em lei.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor
econômico apreendido em decorrência do tráfico ilí cito de entorpecentes e drogas afins e da explora ção de trabalho escravo será confiscado e se rever terá, conforme o caso, em benefício de instituições e
pessoal es pecializado no tratamento e recuperação
de viciados, no assentamento dos colonos que foram escravizados, no aparelhamento e custeio de
atividades de fiscalização, controle, prevenção e re pressão ao crime de tráfico ou do trabalho escravo.“
(NR)
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A maté ria constará da Ordem do Dia oportunamente para o
segundo turno constitucional, obedecido o interstício
regimental.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência, não havendo objeção do Plenário, inclui
s
como itens nº 3, 4 e 5 da pauta de hoje as Mensas
gens nº 193/2001, 200/2001 e 213/2001, respectivamente, relativas à escolha de chefes de missão
diplomática.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador) –
Por um equívoco de digitação, ao invés de ter votado ”sim“, votei ”não“ na emenda anterior. Gostaria
que a correção fosse feita.
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dio Coelho, sobre a Mensagem nº 193, de
2001 (nº 850/2001, 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, cumulativamente com a
função de Embaixador do Brasil junto à República Cooperativista da Guiana, exercer a
de Embaixador do Brasil junto à Granada.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Ata
a
registrará a solicitação de V.Ex , sem alteração do
resultado.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Antero Paes de Barros, para a leitura
do parecer.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

PARECER N.º 1.166, DE 2001–CRE:

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, estava conversando com o eminente De putado Pauderney Avelino e cometi um equívoco. Já havia dito
ao Senador Ademir Andrade que meu voto seria
acompanhando S. Exª. Não sei se o resultado será
alterado, mas ficarei tranqüilo com minha consciência. Trata-se de um equívoco material e, portanto, é
suscetível de ser reparado.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo co/PSDB – MT. Para emitir parecer:) – Sr. Presidente,
a in di ca ção do nome do Sr. Ney do Pra do Di e guez obteve a aprovação da Comissão de Relações Exterio res e de Defesa Nacional com 12 votos favoráveis e
nenhum voto contrário; portanto, pela unanimidade
dos Membros presentes.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Ata
registrará a manifestação de V. Exª.

(Procede-se à votação secreta por
sobrecartas.)

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Bernardo Cabral.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a pala vra, Se na dor Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
gostaria apenas de dizer que não consegui chegar a
tempo para participar da votação e por isso peço a
Ata que registre o meu voto ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Ata
registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:
MENSAGEM Nº 193, DE 2001
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário.)
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e De fesa Nacional, Re lator ad hoc: Senador Lú-

O SR. PRESIDENTE (Ramez Te bet) – Item 4:
MENSAGEM Nº 200, DE 2001
Escolha de Chefe de Missão Di plomática
(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário.)
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e De fesa Nacional, Relator: Senador Lúdio Co elho, sobre a Mensagem nº 200, de 2001 (nº
944/2001, na origem), pela qual o Presidente da República submete à de liberação do
Senado a escolha do Senhor Pedro Luiz
Carneiro de Mendonça, Ministro de Segun da Classe do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata para, cumulativamente com
a função de Embaixador do Brasil junto à
República de Moçambique, exercer a de
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Suazilândia.
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Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Antero Paes de Barros, para a leitura
do parecer
PARECER N.º 1.167, DE 2001–CRE:
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT. Para emitir parecer.) – Sr. Presidente,
a indicação do nome do Sr. Pedro Luiz Carneiro de
Mendonça ob te ve a apro va ção da Co mis são de Re lações Exteriores e de Defesa Nacional com 15 votos
favoráveis e ne nhum voto con trá rio, nulo e abs ten ção;
portanto, pela una ni mi da de dos Membros presentes.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
(Procede-se à votação secreta por
sobrecartas.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:
MENSAGEM Nº 213, DE 2001
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
(Incluído na pauta com aquiescência do Plenário.)
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e De fesa Nacional, Re lator: Senador Iris Rezende, sobre a Mensagem nº 213, de 2001 (nº
1.010/2001, na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor José Artur
Denot Medeiros, Ministro de Primeira Clas se do Quadro Permanente da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Federal da
Alemanha.
Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Antero Paes de Barros, para a leitura
do parecer.
PARECER N.º 1.168, DE 2001–CRE:
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT. Para emitir parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do Sr. José Artur Denot Medeiros obteve a aprovação da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional com 15 votos
favoráveis e nenhum voto contrário, nulo e abstenção; portanto, pela unanimidade dos Membros presentes.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
De acordo com o disposto no art. 383, inciso
VII, do Regimento Interno, a votação deve ser pro cedida por escrutínio secreto. Os votos e as sobre s
s
cartas encontram-se à dis po si ção das Srª e Sr Senadores na cabine indevassável e há três urnas em
frente à mesa, identificadas com os nomes dos indi cados, onde as mesmas deverão ser depositadas.
s
s
As Srª e os Sr Se nadores já po dem votar.
(Procede-se à votação secreta por
sobrecartas.)
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o eminente Líder do PMDB, Senador Renan
Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, gostaria que V. Exª se dig nasse a mandar registrar na Ata o meu voto contrá rio na votação anterior.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Ata
registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sr as e
Srs. Senadores, enquanto não se encerra o proces so de votação, peço a atenção da Casa para uma
comunicação que recebi do Presidente da Câmara,
Deputado Aécio Neves.
S. Exª acabou de me telefonar comunicando
que tomou a decisão de anular a votação que con cedia 13º salário aos aposentados e pensionistas,
bem como aumentava seus subsídios. Cumpro o de ver de transmitir à Casa a decisão do Presidente da
Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves.
É a seguinte a decisão a que se refere
o Sr. Presidente:
QUESTÕES DE ORDEM ACERCA DA VOTAÇÃO
DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 1999-CN
Senhores Deputados,
Na Sessão de ontem, foram formuladas diversas questões de ordem acerca da votação da
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Emenda do Senado Federal ao Projeto de Resolução nº 1, de 1999–CN.
Permito-me aqui sintetizar os principais argumentos levantados no sentido de se desconstituir a
votação ocorrida no Plenário da Câmara dos Deputados na Sessão Extraordinária do último dia 10 de
outubro.
O Senhor Deputado Rubens Bueno, em sua
questão de ordem argüi a nulidade da votação do
requerimento de urgência para o projeto de resolução por descumprimento do disposto no inciso I do
art. 186, isto é, pelo fato de a votação ter sido procedida pelo processo simbólico, quando a matéria exige quorum especial de maioria absoluta e, portanto,
votação nominal.
O Deputado Professor Luizinho, em sua argumentação, aponta inconstitucionalidade formal do
projeto por entender que a matéria nele contida deveria ser objeto de lei, e não de resolução do Con gresso Nacional.
Por sua vez, o Deputado Miro Teixeira entende
que o projeto não poderia ter sido apreciado naquela Sessão Extraordinária pelo fato de ele não cons tar da pauta anunciada na convocação da sessão.
Em sua intervenção, o Líder Inocêncio Oliveira
mencionou, ainda, o fato de a sessão ter ultrapassado sem prorrogação as dezenove horas e ter sido o
projeto votado na mesma sessão em que foi aprovada a urgência.
Examinando a tramitação e o teor do Projeto
de Resolução nº 1, de 1999-CN, e considerando as
questões de ordem formuladas pelos Deputados
Rubens Bueno, Professor Luizinho, Inocêncio Oliveira e Miro Teixeira, a Presidência observa que, a par
das razões regimentais invocadas, há um ponto que
merece especial atenção.
Trata-se do fato de que, embora a Lei nº 9.506,
de 1997, que extinguiu o Instituto de Previdência
dos Congressistas preveja, em seu art. 14, sua re gulamentação por resolução do Congresso Nacional, estabeleceu para isso o prazo de sessenta dias,
que não foi observado quando da propositura do
presente projeto.
Estaria, assim, preclusa a oportunidade de regulamentar a lei por meio de resolução, remanescendo a competência privativa genérica do Presidente da República ins cri ta no in ci so IV do art. 84 da
Constituição Federal.
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Além disso, o projeto em causa, aparentemente, extrapola os limites da mera regulamentação, ex tendendo e criando benefícios, o que tornaria, em
tese, ilegal e inconstitucional a resolução dele resul tante, já que tais efeitos só poderiam ser alcançados
via de lei.
Assim, considerando que não foi observado o
prazo previsto no art. 14 da Lei nº 9.506, de 1997,
para regulamentação por resolução do Congresso
Nacional e, ainda, que, em seu conteúdo, o projeto
amplia di reitos, incluindo novos beneficiários e insti tuindo novos benefícios, o que apenas poderia ser
feito por meio de lei, a Presidência en tende estar ei vada, desde o início, a tramitação da matéria de ví cio formal incontornável.
Em conseqüência, dando, nestes termos, pro vimento às questões de ordem formuladas, decido
tornar sem efeito a deliberação sobre a emenda do
Senado Federal ao Projeto de Lei nº 1, de 1999–CN,
ocorrida na Sessão Extraordinária do dia 10 de ou tubro de 2001, inclusive quanto aos pareceres ofere cidos, determinando o envio da matéria às Comis sões para oferecimento de pareceres e, especial mente, para que a Comissão de Constituição e Jus tiça também se pronuncie acerca dos vícios aponta dos.
Tendo, em vista, no entanto, tratar-se da des constituição de uma deliberação do Plenário da Câ mara, em que pese terem se manifestado nesse
sentido praticamente a unanimidade dos Senhores
Líderes, submeto a presente decisão, neste momento, ao referendo do Plenário. Aécio Neves.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR) – Peço
a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
falará sobre a votação?
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR) – Não,
falarei sobre a informação que V. Exª acaba de pres tar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concederei a palavra, porque acredito ser um direito de V.
Exª, já que me pronunciei du ran te a votação.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui Re la tor, aqui
no Senado Federal, da matéria que extinguiu o IPC.
Quando ofereci meu relatório, aprovado por
unanimidade aqui no Senado Federal, propondo a
extinção do IPC, portanto, a aposentadoria por meio
do antigo Instituto Parlamentar de Previdência que
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tínhamos no Congresso Nacional, propus a extinção
da aposentadoria proporcional, que também foi
aprovada pela totalidade dos Srs. Senadores. Eu
mesmo, que sou Senador de primeiro mandato, jamais me aposentarei como Parlamentar. Proferi o
parecer consciente de que estava, no caso, excluindo-me dessa possibilidade.
A sociedade brasileira e a mídia têm razão em
entender que era indecente a concessão do benefício do 13º salário e o aumento das aposentadorias,
porque ele não é devido aos Parlamentares que se
aposentam. Portanto, congratulo-me com o Presidente da Câmara, Deputado Aécio Neves, por haver
tomado essa decisão, que é moralizadora e que corrige uma injustiça, aliás, uma indecência que seria
praticada com a concessão do 13º salário para os
aposentados e pensionistas do antigo IPC.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência vai solicitar da Secretaria que providencie
uma cópia da questão de ordem a respeito do as sunto que acabamos de receber da Câmara para
ser distribuída aos Srs. Senadores.
Peço que tragam as urnas para que a Presidência possa exercitar o direito de voto.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
tem a palavra, Senador Ma uro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, peço a palavra apenas para
fazer uma comunicação à Casa. Ficamos muito di minuídos com a atitude do Ministro da Educação.
Uma comissão, presidida pelo Presidente da Comissão de Educação desta Casa, marcou reunião com
o Sr. Ministro para discutir a greve corrente. No último momento, S. Exª nos descartou, colocando para
nos atender um fun ci o ná rio de terceiro escalão, possivelmente um técnico de altíssima qualidade; mas,
pela representatividade política do Sr. Ministro, foi
um desrespeito dele a esta Casa e a nós Senadores. Ainda mais, Senador Ramez Tebet, porque V.
Exª tem liderado, aqui nesta Casa, um forte apelo
para que o Ministro da Educação assuma o diálogo
com os grevistas.
Deixo registrado aqui o meu repúdio ao Sr. Ministro da Educação. Se S. Exª não tem condições de
abrir um diálogo, que renuncie ao seu mandato, por
não conseguir estabelecer o entendimento. Milhares
de estudantes esperam esse acordo, o diálogo, que
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deve ser algo muito natural para um professor. E o
Sr. Ministro, como foi professor, reitor, deveria dar o
exemplo do diálogo, da conversa, do entendimento,
sobretudo porque recebeu de V. Exª, Sr. Presidente,
o apelo desta Casa para retomar o diálogo. Lamento
profundamente. Nunca fiz uma manifestação dessa
forma, mas o Sr. Ministro da Educação extrapolou
os limites. Possivelmente, tomou uma posição de se mideus, quase trancado no seu Ministério.
Faço este registro para que conste dos Anais
da Casa o desrespeito de um Ministro da Educação
para com o Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sena dor Mauro Miranda, a indignação de V. Exª é de toda
a Casa, uma vez que qualquer comissão composta
pelos Srs. Senadores, no meu entendimento, deveria ter a acolhida de S. Exª, o Ministro da Educação.
Acho que V. Exª, ao se manifestar, representou a
Casa.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srs. Senadores, declaro encerrada a votação.
Convido os eminentes Se na do res Ante ro Paes
de Barros, Tião Viana e Leomar Quintanilha, por
gentileza, para a contagem dos votos.(Pausa.)
Não estando pre sente o Senador Leomar Quintanilha, convido o Senador Romeu Tuma para au xiliar na contagem dos votos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra ao eminente Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, toda a Nação sofreu a morte do
Governador Mário Covas. Nesta Casa como na Câ mara dos Deputados, foram inúmeros os pronuncia mentos de pesar pelo fale ci men to. E aprovou-se mo ção para homenagear a memória de Mário Covas
em uma sessão solene no Congresso Nacional, que
se realizaria no dia 16 de maio. No dia 15 de maio, a
viúva, os familiares do Governador e muitos convi dados, inclusive pela Mesa do Congresso, vieram
para cá. Todavia, Sr. Presidente, a sessão não se re alizou por questões internas. Dizia-se que Parla mentares da Oposição se valeriam da sessão sole ne para criticar o Governo.
Sr. Presidente, estou fazendo um requerimento
porque penso que V. Exª deve marcar uma sessão
so le ne no Congresso Na cional em homenagem pós -
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tuma ao Governador Mário Covas. Não é crível que
tenha sido votada uma moção, que tenha sido marcada a data, e que a sessão solene não tenha se realizado. A Srª Lila estava aqui, veio para a sessão
solene, e até agora não se fez nada.
Sr. Presidente, faço um apelo. Passarei o re querimento, por escrito, a V. Exª para que, em comum acordo com o Presidente da outra Casa, marque a ses são so le ne que já foi votada, já foi aprovada, mas ainda não ocorreu.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Peço a palavra pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senadora, é sobre o mesmo assunto?
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Exatamente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, consultei o Senador Pedro Simon se eu tinha
escutado bem o argumento que S. Exª apresentava,
de que a sessão não se realizou em função de que
havia Parlamentares da Oposição que iriam fazer
críticas ao Governo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Houve
comentários de que a razão para se suspender a
sessão teria sido essa.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Pronto. Se houve esses comentários, foram mentirosos. E uso o adjetivo com muita precisão para evitar
qualquer consideração posterior.
É de fundamental importância, em nome do
restabelecimento da verdade, que as pessoas que
inviabilizarama realização da sessão inventem outra
história ou apresentem o argumento correto e não
esse argumento desqualificado e mentiroso, de atribuir à Opo sição a suposta crítica em relação a
uma sessão especial para homenagear Mário Covas.
A Oposi ção não participou de nada, não fez
nenhum comentário contrário. Portanto, ou digam
a verdade ou arranjem outra des culpa, mas não
envolvam a Oposição em ne nhu ma consideração
que falte com a verdade como essa.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Realmente, Senador Pedro Si mon, é gravíssima a in justiça cometida pelo Con gresso Nacional por ain-
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da não ter re a li za do ses são em home na gem à me mória desse gran de bra si le i ro que foi Mário Covas.
Acolho a ques tão de ordem do Senador Pedro Si mon e deter mi no à Se cretaria que, por gentileza,
lembre à Pre sidência, amanhã mesmo, a fim de
que, em entendimento com a Presidência da Câ mara dos Deputados, mar que o dia para essa ses são solene.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra como Líder do Go verno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Como Líder. Sem revi são do orador.) – Sr. Presi s
dente, Srª e Srs. Senadores, pedi a palavra para
fazer dois registros rápidos. O prime i ro é do ofício
que recebi do Ministro Paulo Renato Sou za, des crevendo o esforço fe i to a fim de buscar o entendi mento para solução da greve das universidades e
das esco las téc nicas. É im portante essa busca.
Tenho defendido no âmbito do Governo o diálo go
para buscar esse entendimento rapidamente, a fim
de que não haja prejuízo nem para os servidores
nem para os alunos nem para aqueles que deve rão fazer vestibular no final deste ano. No ofício, o
Ministro Paulo Renato relata as conquistas do Mi nistério da Educação e a questão do reajuste dos
servidores dado desde o início do Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Peço a V. Exª, Sr. Presidente, a transcri ção
desse ofício re latando os es forços para o entendi mento.
Também apresento um requerimento de pe sar, registrando o falecimento do ex-Governador de
Roraima, Fernando Ra mos Pereira, que governou
Roraima de 1974 a 1979. Como Coronel da Reser va da Aeronáutica, Ramos Pereira era um homem
bom, hones to e dos Governadores militares indica dos para administrar o ex-Território foi um dos que
teve maior visão de Governo ge rando as ba ses do
desenvolvimento do en tão Território. Essa perda é
sen ti da em todo o Esta do de Ro ra i ma. Qu e ro, como
Senador do Estado, re verenciar a me mória de S.
Exª e apresentar as condolências a toda família.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE REFERE O SR.
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência continua aguardando a apuração dos votos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunicará o resultado das votações por ordem.
O nome do Sr. Ney do Pra do Di e guez foi apro vado.
Votaram SIM 53 Srs. Senadores; e NÃO 7 Srs.
Senadores.
Houve 1 abstenção.
Total: de votos: 61.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Presidente da Re pública.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O nome
do Sr. Pedro Luiz Carneiro de Mendonça também foi
aprovado.
Votaram SIM 55 Srs. Senadores; e NÃO 8 Srs.
Senadores.
Houve 1 abstenção.
Total de votos: 64.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Presidente da Re pública.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O nome
do Sr. José Artur Denot Me deiros também foi aprovado.
Votaram SIM 52 Srs. Senadores; e NÃO 7 Srs.
Senadores.
Houve: 1 abstenção.
Total de votos: 60.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Presidente da Re pública.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:
REQUERIMENTO Nº 501, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº 501, de 2001, do Senador Moreira
Mendes, solicitando, nos termos regimentais, seja formulada consulta à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania sobre a
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da apreciação em caráter terminativo pela Comissão de Educação dos projetos
de decreto legislativo referentes à outorga e
renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de imagens e sons.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária do último dia 25 de setembro,
quando teve sua votação adiada para hoje.
Em votação o requerimento, em turno único.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram per manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus tiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 7:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 30, DE 2000
Discussão, em primeiro turno, do Proposta de
Emenda à Constituição nº 30, de 2000, que altera a
alínea ”c“ do inciso XVI do art. 37 da Constituição Fe deral e inclui o cirurgião-dentista na permissão para
acumular dois cargos pú blicos remunerados, tendo
Parecer favorável da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Senador Álvaro Dias.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco
sessões deliberativas or dinárias, em fase de discus são, em primeiro turno, quando poderão ser ofereci das emendas, assinadas por um terço, no mínimo, da
composição do Senado Federal.
Transcorre hoje o quarto dia de discussão.
Em discussão. (Pausa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são
prosseguirá na pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 8:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2001
Discussão, em primeiro turno, da Pro posta de Emenda à Constituição nº 7, de
2001, tendo como primeiro signatário o Se nador Moreira Mendes, que acrescenta o §
3º ao art. 50 da Constituição Federal e dis põe sobre o acesso a informações e do cumentos sigilosos, tendo
Parecer favorável, sob nº 972, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relato ra: Senadora Maria do Carmo Alves. Nos termos da
Emenda nº 1, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, substitutivo que oferece.
Transcorre hoje o segundo dia de discussão.
Em discussão a proposta e o substitutivo, em
primeiro turno. (Pausa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são
prosseguirá na pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 9:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 221, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 221, de 2001, que
outorga concessão à Fundação de Fátima
para exercer serviços de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Osasco, São
Paulo, tendo parecer favorável do eminente
Senador Sebastião Rocha, da Comissão de
Edu ca ção.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 221, DE 2001
(Nº 985/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação de Fátima para executar
serviço de radiodifusão e de sons e ima gens na cidade de Osasco, Estado da
São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 8 de novembro de 2000, que outorga
concessão à Fundação de Fátima para executar, por
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Osasco, Estado de
São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) –Item 10:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 293, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De creto Legislativo nº 293, de 2001, que outorga concessão à Fundação Stênio Congro, para executar serviços de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Tem parecer favorável da Comissão de Educação, Relator: Senador
Juvêncio da Fonseca.
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o se guinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 293, DE 2001
(Nº 1.037/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que Outorga conces são à Fundação Stênio Congro para executar serviço de radiodifusão e de sons e
imagens na cidade de Três Lagoas, Estado de Mato Gros so do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o Decreto s/nº de 9 de janeiro de 2001, que outorga con ces são a Fun da ção Stê nio Con gro para exe cu tar, por
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva mente educativos, na cidade de Três Lagoas, Estado
de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo en tra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner, pelo tempo restante da sessão.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente e nobres Colegas, quero ape nas fazer uma comunicação que entendo oportuna.
Na reunião de hoje da Comissão de Assuntos
Sociais, debatemos um assunto que, acredito, ajuda rá o Brasil a minimizar um problema social relativo
aos pequenos, aos menores, às crianças abandona das. Apresentei um projeto a esta Casa e tive a honra
de, nos últimos dias, debatê-lo naquela Comissão e
estamos na iminência de votá-lo. A Relatora da pro pos ta, a emi nen te Se na do ra Ma ri na Sil va, já está com
o relatório pronto, que só não foi aprovado hoje por que S.Exª não pôde comparecer para fazer sua expo sição. Certamente será apre ci a do na próxima sema na, inclusive com algumas propostas de emendas
que visam aperfeiçoá-lo.
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Atualmente, muitas mulheres, por diversas razões, não podem biologicamente ter filhos. Essa proposta prevê que mães possam adotar crianças. Hoje,
pela le gis la ção em vi gor, a mãe na tu ral tem di re i to à licença-maternidade por até 120 dias. A nos sa pro posta prevê que as mães adotivas tenham os mesmos
benefícios, os mesmos direitos. Ao adotar uma criança de até cinco anos, ela terá o mesmo direito que a
mãe natural à licença-maternidade, a fim de emprestar a mesma soli da ri e da de, o mesmo en sinamento e
o mesmo carinho da mãe natural, nos primeiros momentos de convivência com a criança. O registro de
nascimento de uma criança não faz distinção se o
nascimento é natural ou não, se é de pai natural ou
não. A Constituição brasileira não estabelece distinção, dá os mesmos direitos a quem quer que seja.
Com essa proposta, vamos fazer com que a mãe,
mes mo não sen do na tu ral, te nha di re i to à li cen ça-maternidade, para que possa dar atenção à criança. Ao
mesmo tempo em que concederemos a muitas mães
tra ba lha do ras o direito à adoção e à licença-maternidade, ire mos mi ni mi zar o pro ble ma so ci al de mi lha res
de crianças abandonadas que não têm pai, mãe, um
teto, uma família onde possam encontrar regaço.
Dessa forma, sem dúvida alguma, ajudaremos a socorrer milhares de cri an ças Bra sil afora.
Parece-me que, na próxima semana, encontraremos um de nominador.Segundo nossa proposta, se
for o caso de adoção de uma criança acima de cinco
anos, a mãe que a ado tar e a trou xer para for mar uma
família terá não cento e vinte dias, mas até trinta dias
da licença-maternidade, a fim de que haja o convívio,
a aproximação.
Então, Sr. Presidente, estamos na iminência de
encontrar uma sa í da para mi no rar esse pro ble ma que
existe no Brasil. Muitas mulheres que gostariam de
adotar, de trazer alguém para o seu regaço para formar uma família terão direito à licença-maternidade
como se mãe na tu ral fos se. Assim, re sol ve re mos dois
assuntos: o de satisfazer a vontade de formar uma família e de minorar o problema social das crianças
aban do na das no Brasil.
Essa é a comunicação de relevância que faço a
meus Colegas e ao Brasil inteiro. Essas práticas são
adotadas em ou tros pa í ses e a Cons ti tu i ção bra si le i ra
não prevê mais distinção dessa ou daquela ordem.
Pa re ce-me uma ques tão de jus ti ça para a qual o Congresso está indo ao encontro.
É a comunicação que faço, neste momento, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não há
mais oradores inscritos.
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Os Srs. Senadores Carlos Bezerra, Eduardo Siqueira Campos, Romero Jucá e Antonio Carlos Vala dares enviaram discursos à Mesa para serem publi cados, na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to
Interno.
S. Exªs. serão atendidos.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Brasil é um país
curioso. Aqui, por exemplo, certas leis não pegam. O
que significa isso, na prática? Significa que quem tem
a responsabilidade de fazer cumprir a lei não cumpre
essa obrigação. Refiro-me, obviamente, ao Poder
Executivo, a quem cabe o que, em inglês, se chama
law enforcement, expressão sem paralelo no nosso
idioma, que sig ni fi ca fa zer com que as leis aprovadas
pelo Parlamento sejam cumpridas pelo cidadão co mum.
A Lei n.º 9974, de 2000, por exemplo, sancionada em ju nho do ano pas sa do, de ve ria ter co me ça do a
ser aplicada no iní cio des te ano, or de nan do o re co lhimento adequado das em ba la gens de produtos agro tóxicos. Não foi. O Governo Federal adiou a sua apli ca ção para 31 de maio. De po is, pos ter gou no va men te
a sua efetiva vigência para 31 de maio do próximo
ano, alegando a necessidade de dar mais prazo aos
governos estaduais e ao setor produtivo para se es truturarem com vis ta ao cum pri men to das normas de
segurança e de proteção ao meio ambiente ali previs tas.
Na verdade, o que parece é que, segundo in forma ção do jornal Gazeta Mercantil, o Governo não fez
o de ver de casa. Ain da não con clu iu o tex to do De creto que deverá regulamentar as Leis nº 9974, de 2000,
e nº 7802, de 1989, a legislação atual e moderna que
o Congresso brasileiro criou so bre os agrotóxicos e a
disposição de suas embalagens. E, não tendo cum prido o seu papel, prorrogou, por vias oblíquas, de
maneira espúria, um prazo estabelecido em lei, que,
rigorosamente, só pode ser al te ra do por uma nova lei,
não pela vontade do governante no exercício do po der.
Mas, como eu disse no início deste pronunciamento, o Brasil é um país curioso... Tão curioso que
uma lei que trata de assunto de tal gravidade tem a
sua efetiva vigência postergada pela autoridade que
deveria se empenhar para ga ran tir o seu cum pri mento, com a maior urgência e seriedade, com todos os
prazos nela determinados. Tão curioso que a autori dade que deveria zelar pelo cumprimento da lei é a
primeira a descumpri-la.
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Refiro-me à letalidade decorrente do manuseio
incorreto de agrotóxicos e de suas embalagens. Dados do Sistema Nacional de Informa ções Tó xi co-Farma co ló gi cas, do Mi nis té rio da Sa ú de, re ve lam que, do
total de intoxicações humanas ocorridas em 1997,
ape nas 7,3% fo ram de vi das a agro tó xi cos. Entre tan to,
esses parcos 7,3% foram responsáveis por nada menos que 33,84% do to tal de óbi tos por in to xi ca ção naquele ano.
Segundo a Gazeta Mer cantil de 1º de agosto
passado, da dos da Fun da ção Oswal do Cruz apon tam
4,1 mil casos de intoxicaçãopor agro tó xi cos no Bra sil,
em 1999. Mas algumas Organizações Não-Governamentais contestam esse número. Segundo uma fonte
da AS–PTA, entidade vol ta da para o de sen vol vi men to
da agricultura, a Organização Mundial de Sa ú de es tima 300 mil casos por ano no Bra sil.
Ainda que alguns números sejam discutidos,
como se vê, estamos lidando com as sun to de alta periculosidade. E, a propósito, quero lembrar aqui o argumento do saudoso Governador Mário Covas que
iluminou esta Casa com suas idéias ao se posicionar
em relação à pena de morte. Dizia Co vas que um único erro judiciário, que levasse à morte um só inocente, era suficiente para que ele fosse contrário à adoção dessa forma de punição em nosso País.
Eu digo, Sr. Pre si den te, que uma úni ca mor te no
campo, em decorrência da não aplicação imediata
dessa legislação, é suficiente para que eu me insurja
contra o adiamento que fez o Governo Federal. Isso
sem con tar to dos os de ma is pre ju í zos pela de mo ra na
implementação da lei.
Digo mais, que o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso está a dever boas explicações ao Congresso Nacional por não ter obedecido à
lei que aqui foi votada por Deputados e Se nadores,
seriamente intencionados a pro te ger a sa ú de e a vida
do homem do campo e o meio ambiente.
Tal é o espírito das autoridades no Brasil. Em
vez de se empenhar em cumprir a le gis la ção que prote ge a vida e o meio am bi en te, con ce de-se que se demore mais um ano em fazer com que ela se cumpra,
quando o correto seria cobrar das empresas produtoras e dos Estados que criassem mecanismos de
emergência para atender as determinações legais.
Isso serviria, inclusive, de estímulo a que se apres sassem em criar a estrutura permanente necessária
para dar destino às embalagens desses produtos.
Afinal, não estamos falando de pouca coisa. O
Brasil comercializa 115 milhões de embalagens de
agrotóxicos por ano, das quais ape nas 20% são atu almente recicladas. A venda desses pro du tos no País é
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responsável por um volume de negócios em torno de
US$2,5 bilhões, segundo dados publicados pela Gazeta Mercantil. É mu i to ma te ri al a ser ade qua da men te
descartado, num mercado bilionário, em que não se
pode dizer que faltem recursos às empresas para o
cor re to e rápido cumprimento da lei.
Mas esta é outra das características do Estado
brasileiro. A tolerância para com os grandes é cons tante, restando para os pequenos os rigores da lei ou
até mesmo o desrespeito a ela, como acontece no
caso presente. O agricultor, pequeno e pobre, conti nua exposto aos graves perigos do veneno porque os
grandes e ricos precisam de tempo para cumprir a lei
como melhor lhes convier.
Não posso me calar, Sr. Presidente, diante de
tanto desrespeito. Desrespeito para com a Casa, na
qual exercemos mandatos populares, desrespeito
para com a lei e, sobretudo, desrespeito para com a
população que nos conferiu os mandatos que hoje
exercemos.
É urgente e imprescindível que o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso se explique.
Quero ver se é capaz de en con trar boas jus ti fi ca ti vas,
justificativas que convençam este Parlamento de que
agiu bem ao prorrogar, no meu entender, de maneira
ilegal, a entrada em vigor da Lei nº 9974.
Entendo que merecemos uma satisfação.
Entendo que o homem do campo merece uma satis fação. Entendo que toda a sociedade brasileira mere ce uma sa tis fa ção, por que esse pro ble ma é, afi nal, do
interesse de todos os brasileiros. E espero que, a
exemplo do que foi feito com a vigência da lei, não se
postergue essa resposta para o ano que vem.
Era o que tinha a di zer.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo co/PSDB – TO) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senado res, no úl ti mo dia 05, o Esta do do To can tins, co me morou 13 anos de emancipação, após uma luta que du rou mais de cen to e cin qüen ta anos, ini ci a da ain da na
primeira década do século XIX, por Joaquim Teotônio
Segurado e seus companheiros, e que só obteve ple no sucesso pela decisão soberana da Assembléia
Nacional Constituinte em 1988.
Nesses 13 anos, desde sua criação, Sr. Presidente, nobres Senadores, o Estado do Tocantins, até
então o Norte Goiano, conhecido pelo seu abandono
e por suas péssimas condições de vida – o corredor
da miséria, como era conhecido –, passou por trans formações profundas que o transformaram num dos
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Esta dos bra si le i ros de ma i or pro gres so e de me lho res
perspectivas de futuro.
Estado situado no centro do País, encostando-se na Amazônia, no Nordeste; no Centro-Oeste e
no Sudeste do País, o Tocantins, por ocupar esta posição estratégica, tem sido chamado de ”o Estado da
articulação nacional“.
Na verdade, Sr. Presidente, nobres Senadores,
à medida que o Brasil vá se integrando consigo mesmo – e esta é a condição de seu pró prio de sen vol vimento – o Estado do Tocantins irá se transformando
naturalmente em centro e rota por onde passarão os
novos sistemas de transporte, os novos sistemas de
energia, e onde, em conseqüência, irá surgindo o
novo Brasil, o Brasil das imensas potencialidades,
que nossa tradição litorânea deixou esquecido e inaproveitado.
Retornarei a esse assunto em breve pronunciamento, Sr. Presidente, para relatar a esta Casa detalhes do progresso ocorrido nesses 13 anos de exis tência do Estado do Tocantins, até porque, como tenho dito, o desenvolvimentoda Ama zô nia, ou de suas
partes, pela sua dimensão, é um desenvolvimento
que diz respeito ao Brasil, ultrapassando em muito os
interesses re gionais ou interesses es pecíficos de
cada Estado.
Refiro-me neste pronunciamento ape nas às solenidades que marcaram a passagem do 13º aniversário do Tocantins, duas das quais contaram com a
pre sen ça do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.
A primeira delas foi a inauguração do Aeroporto
de Palmas, que pas sa rá a ser de no mi na do Bri ga de i ro
Lysias Rodrigues a partir do mo men to em que o Congresso Nacional aprovar proposição que estou entregando a Mesa neste momento, coerente com igual
proposta, já aprovada pela Assembléia Legislativa de
meu Estado, quando da do ação à INFRAERO do terreno onde agora se le van ta aque la importante obra.
Quero informar, Sr. Presidente, como o farei na
justificação da proposta, que o Brigadeiro Lysias Rodrigues, além de um dos pioneiros da aviação militar
do Brasil, foi um estudioso do Estado do Tocantins,
percorreu por diversas vezes o Estado defendendo,
na dé ca da de qua ren ta, sua eman ci pa ção. Lysi as Rodrigues nos legou dois livros de singular importância
para os estudos referentes ao meu Estado, suas características e potencialidades: ”O Rio Tocantins“ e
”Roteiros do Tocantins“ respectivamente. Nada mais
justo, portanto, do que esta homenagem que lhe presta o Estado e que será, sem dúvida, referendada pelo
Congresso Nacional.
Devo dizer, Sr. Presidente, que o aeroporto de
Palmas deverá cumprir importante pa pel de articula-
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ção nacional, unin do ro tas aéreas, au men tan do o in tercâmbio inter-regional e de ven do se trans for mar, no
futuro, em ponto de distribuição e redistribuição de
passageiros e cargas, em busca dos mais diversos
pon tos do País e do exterior.
Abrem-se, Sr. Presidente, novas perspectivas
de desenvolvimento para o turis mo eco ló gi co, ativida de que a cada dia cres ce de im por tân cia, cha man do a
atenção do Brasil e do mundo.
A se gun da so le ni da de, Sr. Pre si den te, a que compa re ceu o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, foi a
ina u gu ra ção da pri me i ra uni da de de ge ra ção de ener gia
– (180 mil kw) – da Usi na Luiz Edu ar do Ma ga lhães, que,
num total de 5, irão injetar nos próximos meses 902 mil
kw de energia no sistema energético do País.
A primeira usina construída pela iniciativa privada sob re gi me de con ces são – de acor do com a es tratégia aqui defendida seguidamente de privatizar pri meiro, para investir depois recursos de iniciativa pri vada – a Usina Luiz Eduardo Magalhães foi construí da em tempo recorde de 3 anos e 4 meses, o que re presenta um curtíssimo período de construção para
usina de seu porte.
O que é importante registrar, ainda, Sr. Presidente, é que esta Usina, somada às de Tucuruí, Serra da
Mesa e outras 7 usinas em fase mais ou menos adiantada de estudos e licitação, deverá fazer do Rio Tocan tins, e secundariamente do Rio Araguaia, o novo modelo articulado de produção de energia, unindo os sistemas da Ele tro nor te, da Chesf e de Fur nas e, atra vés deles, os demais sistemas do País, injetando mais de 15
mi lhões de kw de po tên cia nas dis po ni bi li da des do País.
Isso poderá ser conseguido em 10 anos ou menos se a burocracia for ex pe di ta nos pro ces sos de li citação das novas usinas, como vem sendo feito atra vés da com pe ten te atu a ção da ANEEL e do Mi nis té rio
de Minas e Energia.
Desejaria, ainda Sr. Presidente, referir-me a outros atos significativos que marcaram as comemora ções dos 13 anos de criação do Estado do Tocantins,
o que fa rei em ou tros mo men tos, fa zen do men ção especialmente ao significado do memorial inaugurado
na Praça dos Girassóis, com o qual o Estado do To can tins re cu pe rou a his tó ria do Te nen tis mo e da Co luna Prestes, assim como o significado que tiverem
aqueles eventos na recuperação da ética, da morali dade e dos ideais democráticos neste país. Espero
poder fazê-lo brevemente.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, foi com mu i ta sa tis-
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fação que recebi, há algumas semanas, o Relatório
Síntese da Eletrobrás, relativo ao ano de 2.000. Digo
satisfação, Sr. Presidente, porque nesse importante
documento estão consolidados os números mais re levantes de um trabalho que o governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso vem realizando com indesmentível sucesso. A eletrificação rural, antiga reivindicação dos milhões de brasileiros que não se deixaram sedu zir pe los atrativos do meio urbano, está na
iminência de tornar-se uma realidade. Logo, aqueles
que permanecem no campoproduzindo ri quezas para
todo o País, em uma luta cotidiana árdua e ain da che ia
de pri va ções, te rão me lho res con di ções de exis tên cia.
Aliás, esses brasileiros merecem o nosso reconhe ci men to e as nos sas ho me na gens. E, mais do que
isso, a decidida vontade do governo de proporcionar-lhes uma nova e me lhor si tu a ção de vida. É justamente aí que entra o programa Luz no Campo, iniciativa do governo federal por intermédio da Eletrobrás,
que tem o objetivo de levar energia elétrica a um milhão de propriedades e domicílios rurais de todos os
pontos do País, em um prazo de três anos.
Pelo programa, ora em plena execução, serão
beneficiados mais de cinco milhões de pessoas, o
que o transforma na maior iniciativa de eletrificação
rural executada no pla ne ta, no último meio século. O
pro gra ma, que co me çou a ser dis cu ti do du ran te o ano
de 1998 e teve seu lançamento oficial em dezembro
do ano seguinte, deverá representar uma in ver são total de cerca de dois bilhões de reais, contemplando
25 das 27 unidades da federação brasileira.
No fim do ano passado, ao concluir-se o primeiro ano de exe cu ção do Luz no Campo, já haviam sido
celebrados 43 contratos de financiamento entre a
Eletrobrás e 39 concessionárias para aplicação em
programas de eletrificação rural, em 23 estados.
Sr. Presidente, para que se tenha idéia da relevância e di men são do pro gra ma, per mi tam-me ci tar alguns números capazes de traduzir claramente a sua
amplitude e alcance: serão utilizados mais de 297 mil
transformadores, num total de 3,26 milhões de kVA
(quilovolts-ampère) de potência a ser instalada; o programa soma ainda 196 mil quilômetros de linhas de
alta tensão, 28 mil quilômetros de redes de baixa tensão e per to de cin co qui lô me tros de re des con ju ga das,
com por tan do a uti li za ção de 42 mil to ne la das de ca bos
condutores. Finalmente, serão instalados mais de dois
milhões de postes e 874 mil medidores de ener gia.
Toda a complexa montagem do programa foi
efetuada com a equipe técnica da Eletrobrás analisando e trabalhando em conjunto com os diversos
agentes executores, com o firme propósito de encon-
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trar as soluções técnicas e economicamente mais fa voráveis. Garantiu, assim, a utilização de sistemas
elétricos sim pli fi ca dos, com o em pre go de ma te ri a is e
equipamentos alternativos. Tudo para que houvesse,
efetivamente, uma redução no custo total dos progra mas e, naturalmente, no preço final de comercializa ção de cada ligação, um benefício a ser transferido
aos futuros consumidores de energia.
Entre as principais atividades desenvolvidas
pelo programa em 2000, quero ressaltar a assinatura
de convênio de cooperação técnica com o PNUD –
Pro gra ma das Na ções Unidas para o Desenvolvimen to, que permite à Eletrobrás, responsável pelo supor te técnico, finan ce i ro e administrativo na implementa ção do Luz no Cam po, maior flexibilidade ope ra ci o nal.
Ademais, as avaliações técnico-econômica e sócio-ambiental do programa estão sendo processadas
pela Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de Ja ne iro, que realiza a quantificação de todos os impactos
decorrentes da execução do programa para benefi ciários diretos e indiretos. Em linhas gerais, a pesqui sa de campo com pre en de a ob ten ção de da dos an tes
da li ga ção, seis me ses após a ligação e dois anos de pois de a propriedade ou do mi cí lio ru ral es ta rem in tegra dos à rede de distribuição de energia.
Ainda em seu primeiro ano de execução, o Luz
no Campo concretizou uma série de ou tras ações
também importantes, como a instalação do Serviço
de Atendimento aos interessados, um call cen ter com
discagem direta gratuita, a elaboração dos planos es tratégico e de marketing, bem como a edição regular
de boletins informativos e a implantação e manuten ção da página do programa na Internet.
É bem verdade – e o Relatório de forma honesta,
transparente e coerente explicita isso – que foram en frentadas algumas dificuldades operacionais, que se
ten ta ago ra su pe rar de ma ne i ra con cer ta da, como a de mora na assinatura de vários contratos com os seus
executores; hiato entre a assinaturados contratos e os
convênios de participação dos governos estaduais; e
falta de conhecimento do mercado de energia na área
rural, por parte de agentesexecutores. Além dis so, ve rificou-se a inex pe riên cia de al guns agen tes na im plan tação de programa de eletrificação rural, morosidade no
cadastramento e no fornecimento de orçamentos detalhados aos interessados e a incompatibilidade entre os
pre ços das li ga ções e o per fil de ren da dos pre ten den tes.
Naturalmente, es sasdificuldades acabaram por
afetar, em distintas medidas, o cumprimento das me tas estabelecidas para o ano passado; contudo, de
forma alguma comprometem o programa em si, que
continua fir me em seus pro pó si tos ori gi na is de le var a
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energia elé tri ca e to dos os be ne fí ci os daí de cor ren tes
a cinco milhões bra si le i ros.
Assim, pela efetividade que vem demonstrando, a
despeito de eventuais empecilhos em suas eta pas ini ciais, o programa federal Luz no Campo, faz, de verdade,
jus ao feliz e sutil slogan adotado, pois encerra com fino
senso a sua séria, louvável e impostergável proposta:
‘mudando o campo da noite para o dia’. Concluindo,
portanto, este registro, Sr. Presidente, quero congratular-me com o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, pela im portante iniciativaoperada pela nossa Eletrobrás, cujos dirigentes, técnicos e funcionários merecem o nosso reconhecimentoe os parabéns pelos esforços de colocar
à disposição dos brasileiros que vivem no campo a
energia elétrica. Energia para uma vida melhor, energia
para mais produtividade no meio rural.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, …
Antes de qualquer coisa, gostaria de fazer uma
saudação especial as Senhoras e Senhores Senadores dos Estados de Minas Gerais, Ba hia, Per nam buco, Alagoas e Sergipe, pelo dia de hoje: 4 de outubro,
500 anos da descoberta do rio São Francisco, que inte grou, uniu e man tém até hoje co e sa a re gião do alto,
do médio e do baixo São Francisco.
As civilizações tiveram, quase sempre, nos rios e
ma res as ve i as por onde cir cu lam, es ta be le cen do no vas
fronteiras de vida e progresso humano. A Espanha incorporou grande parte do novo mundo, na façanha de
Cristóvão Colombo, como Portugal achou o Brasil, no
seu caminho para as Índi as, sob o co man do de Pe dro
Álvares Cabral. Mais do que dilatar a fronteira do mundo, re de se nhar os ma pas, des co brir no vas e imen sas riquezas, as descobertas marítimas revelaram a existência de uma humanidade nova, completamente desconhecida, sem paralelos na história dos povos.
No Bra sil, os rios per mi ti ram que os des co bri dores ocupassem e co lo ni zas sem o ter ri tó rio, na gran de
aventura das etnias reunidas, que permitiu transformar a experiência num grande laboratório racial, religioso e cultural inteiramente mestiço. É certo que os
massacres dos conquistadores sobre as populações
indígenas, o tráfico e a escravidão de povos negros,
africanos, são marcas indeléveis, incorporadas ao
corpo e a alma do Brasil, como mácula indesejada.
Coube ao navegante Florentino Américo Vespúcio realizar a segunda viagem, sob bandeiraportuguesa, ao Brasil recém-descoberto, e que encantava o
mundo pela descrição contida na carta do achamento,
do punho do escrivão da Frota Cabralina, Pero Vaz de
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Caminha. Vespúcio era acatado como cosmógrafo e
navegante, com várias viagens bem-sucedidas e com
experiênciaacumulada pela ida de – 47 anos, con tra 32
de Pe dro Álva res Ca bral, e foi es pe ci al men te es co lhi do
para em pre en der uma mis são de re des co ber ta, con firman do a extensão do feito Lusitano.
No dia 4 de ou tu bro de 1501, dia de São Francisco de Assis, Américo Vespúcio aportou na foz do
rio, que os indígenas chamavam de Parapitinga. O
descobridor deu nome do santo ao rio, colhendo pro vas de sua abordagem à terra brasileira, na região
que di vi di ra mais tar de Ser gi pe e Ala go as, res pec ti vamente par tes das Ca pi ta ni as de Ba hia e Per nam bu co.
Alguns historiadores informam que Vespúcio levou
para mostrar na Europa dois homens e duas mulhe res indígenas, com0 levara plantas, pedras, peque nos animais e aves.
O rio São Francisco levou a civilização ao interior da Terra, desde que foi ocupada pelos sesmeiros,
na segunda metade do século XVI. O gado, mais que
a cana-de-açúcar, marcou a economia ribeirinha, no
curso da história. As margens do rio se encheram de
currais de gado, criando-se, também, cavalos, que
em pou co tem po de ram ao ter ri tó rio ser gi pa no a fama
de possuir os melhores cavalos do Brasil como anota
Diogo de Campos Moreno, no seu livro que dá razão
do estado do Brasil, provavelmente de 1611.
Diversas nações indígenas povoavam as mar gens e as ilhas do rio São Fran cis co, den tre elas a dos
Xocó, na ilha de São Pedro, no Morgado de Porto da
Folha, que tem sobrevivido, apesar de todas as difi cul da des, até hoje, man ten do vi vas as suas tra di ções.
Diversas ordens religiosas se ocuparam dos aldea mentos e da assistência aos indígenas do São Fran cisco, no esforço de incorporá-los ao processo civili zador empreendido a partir de 1532, com o Sistema
das CapitaniasHereditárias, e mais fortemente a partir de 1549, com o Governo Geral do Brasil.
Para Sergipe, o rio São Francisco é mais que
uma fronteira, é uma fonte de vida, de inspiração, de
luta, de consciência do futuro da ter ra e do povo. Apesar de uma população pobre, vitimada pela seca
constante, o vale sanfranciscano tem dado respostas
positivas, criando riquezas, deixando explorar seus
produtos naturais, industrializando o al godão, o cou ro, cultivando e beneficiando o arroz, produzindo
cana, nos últimos anos, para as dez destilarias e usi nas de Sergipe e de Alagoas.
Efetivamente há um contraste desafiador, o de
que um povo assentado em terras férteis, por quase
500 anos de história, convive com a miséria e com a
fome, gerando conflitos pelo uso e pela posse de ter -
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ras. O vale fér til tem a mais po bre po pu la ção, den tre os
sergipanos. A situação agravou-se nas últimas décadas, por que as águas do rio es tão ma gras, já não fer tilizam a terra, não alimentam os peixes, não garantem
a vida em suas margens. Toda a gordura, toda a força,
todo o po der fer ti li za dor das águas do São Fran cis co ficam nas barragens, nas usinas, nas represas, nos lagos artificiais criados para a geração de energia.
Ao tempo em que são celebrados os 500 anos da
des co ber ta do rio São Fran cis co, com o jú bi lo me re ci do,
o Brasil não pode ig no rar o dra ma das po pu la ções ri be irinhas, deixadas no sofrimento sem terras, sem trabalho, sem alimentos, sem mo ra dia, sem con for to, sem os
serviços essenciais, sem educação, sem futuro.
O qua dro so ci al do ba i xo São Fran cis co, no ta damente o de Sergipe, a que refiro, é aviltante para o
ser, humilhante para as famílias, indigno para os grupos so ci a is, in jus to para as comunidadesRibeirinhas.
Donald Pierson,sociólogo e professor norte-americano, que viveu em São Paulo, empreendeu em 1950
uma viagem pelo rio São Francisco, atravessando os
cin co es ta dos e co lhen do, nas en tre vis tas, nas fo to gra fias, nos contatos, nos registros, um precioso documento, relatando a realidade de populações que ocupam cidades, vilas, povoados, fazendas, e que contrastam as
suas existências com a de poucos donos de terras, senho res da ri que za, de ten to res do man do e do po der político. A viagem de Donald Pierson ensejou a publicação, pela an ti ga SUVALE – Su pe rin ten dên cia do vale do
São Francisco – de três volumes, sob o título geral de
“O Ho mem e o São Fran cis co”. Nada se ria mais opor tuno, ne ces sá rio e útil ao Bra sil de hoje, ao São Fran cis co
de 500 anos, do que a reedição da obra do sociólogo
norte-americano, su ges tão que faço, nes ta hora, aos diri gen tes da Co de vasf, na cer te za de que a sen si bi li da de
e a responsabilidade de tais autoridades promoverão a
reedição pedida.
A ocasião permite que em várias partes do Bra sil,
com especial interesse nos cinco estados da bacia sanfranciscana sejam realizados debates, seminários, ciclos de conferências, passando a limpo a história e a
vida, a vida das populações Ribeirinhas. Há muito o que
estudar, o que aprender, para a compreensão do processo nacional de desenvolvimento desde os primeiros
esforços, até hoje, quando novas apostas são feitas em
torno de fontes geradoras de riquezas.
Os Municípios do Baixo São Francisco, estão
descobrindo o turismo, a irrigação, os consócios produtivos, visando produzirem riqueza. O turismo vendendo paisagem do rio, das terras em suas margens,
o casario das cidades históricas e monumentais, a
cul tu ra, o ca len dá rio de fes tas, os cos tu mes, as de vo-
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ções a culinária variada. A irrigação, vitoriosa em pro jetos na Bahia e em Pernam bu co, pa re ce ser o meio
eficaz de produzir frutas tropicais. A suinocultura, a
piscicultura, os laticínios atraem investimentos, como
alternativas para o desenvolvimento das regiões.
No entanto, antes de tudo, acima de qualquer
outra coisa, é preciso revitalizar o rio, devolver sua
condições normais, para que ele possa voltar a ser,
com sempre foi, um fator de riqueza, de vida, de pro gres so para as suas po pu la ções. Os nor des ti nos e os
mineiros precisam voltar a so nhar com a pros pe ri dade, tendo no rio São Francisco o caminho redentor,
como no passado, quando o ciclo do gado e a busca
pela prata, pelo ouro e pelo diamante fizeram do São
Francisco o leito seguro das atividades, dando ao
Brasil e a Portugal a fortuna da terra brasileira.
O Bra sil de hoje não pode con ti nu ar fa zen do vistas grossas para a agonia do rio São Francisco, muito
me nos para a po bre za das sua po pu la ções. É pre ci so
agir, rapidamente, eficazmente, em favor de obras e
de serviços que protejam o curso do rio, compatibili zando os interesses de geração de energia, com os
demais interesses ligados à sobrevivência humana.
Neste Congresso onde tem tramitado projetos,
onde tem ha vi do de ba tes de ex ce lên cia, há ain da muito por fazer. Cada parlamentar, imbuído de suas res ponsabilidades, tem projeto a defender, como o faço
(incluí os projetos de emenda constitucional do pró prio Senador ACV).
Não se pode perder a perspectiva da história,
nem jogar 500 anos na lata do esquecimento. As no vas gerações precisam conhecer o rio São Francisco
e todo o contexto das relações culturais, das etnias,
da economia, da formação social, da sobrevivência
recorrente, dos problemas e desafios cons tan tes, que
parecem obstáculos intransponíveis e definitivos.
Por fim, Senhor Presidente, Se nhoras e Senhores Senadores, incorporo a este pronunciamento pe los 500 anos da des co ber ta do rio São Fran cis co, matérias especiais da imprensa brasileira, dedicados ao
louvor do Velho Chico, como o suplemento do jornal
sergipano Cinform, editado em Aracajú.
Muito Obrigado.
Senador Antonio CarlosValadares – PSB – SE.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES
EM
SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, a realizar-se às dez horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
Às 11 horas
1
REQUERIMENTO Nº 598, DE 2001

Votação, em turno único, do Requerimento nº
598, de 2001, de au to ria do Se na dor Edu ar do Su plicy,
solicitando que sobre o Projeto de DecretoLegislativo
nº 236, de 2000 (nº 608/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da
TV Ôme ga Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e imagens – TV, nas cidades do Rio de Janeiro, Re ci fe, Belo Ho ri zon te, For ta le za e São Pa u lo, nos
Esta dos do Rio de Ja ne i ro, Per nam bu co, Mi nas Ge rais, Ceará e São Paulo, respectivamente, além da Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida,
também, a Comissão de Assuntos Sociais.

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 236, DE 2000
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 597, de 2001 –
art. 336, II, combinado com o art. 338, IV, do Regimento Interno)

Discussão, em tur no único, do Pro jeto de De creto Le gis la ti vo nº 236, de 2000
(nº 608/2000, na Câmara dos De putados), que aprova o ato que renova a con cessão da TV Ômega Ltda. para explorar
ser vi ço de radi o di fu são de sons e imagens – TV, nas cida des do Rio de Janeiro,
Recife, Belo Hori zon te, Forta le za e São
Paulo, nos Esta dos do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e São Paulo,
respectivamente, tendo
Parecerfavorável, sob nº 1.153, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Pedro Piva,
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com voto contrário do Senador Geraldo Cândido e
abstenção da Senadora Emília Fernandes.
(Dependendo, pre liminarmente, da votação do
Requerimento nº 598, de 2001, de autoria do Sena dor Eduardo Su plicy,solicitando audiência da Comis são de Assuntos Sociais).
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 30, DE 2000
(Votação nominal, se não houver emendas)
Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me iro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
30, de 2000 (nº 128/95, na Câmara dos Deputados),
que altera a alínea ”c“ do inciso XVI do art. 37 da
Constituição Federal (inclui o cirurgião-dentista na
permissão para acumular dois cargos públicos remu nerados), tendo
Parecer favorável, sob nº 438, de 2001, da Comis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Senador Álvaro Dias.
A matéria constou da pauta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de 4 de se tem bro úl ti mo,
quando teve sua terceira ses são de dis cus são adi a da
para hoje.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2001

Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de
2001, tendo como primeiro signatário o Senador Mo reira Mendes, que acrescenta o § 3º ao art 50 da
Constituição Federal (trâmite de informações e documentos sigilosos), tendo
Parecer sob nº 972, de 2001, da Comissão de
Constituição, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la to ra: Senado ra Maria do Carmo Alves, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
5
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 635, DE 1999
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Recurso nº 21, de 2001)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 635, de 1999, de autoria do Senador Edison Lobão, que estabele ce instrumentos legais de prevenção e re-
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pressão à falsificação de obras de artes vi suais e dá outras providências, tendo

Parecer sob nº 1.017, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Francelino Pereira, favorável, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.

6
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2001
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Recurso nº 19, de 2001)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 34, de 2001, de autoria do Senador Paulo
Hartung, que altera a redação do art. 4º da Lei nº
6.528, de 11 de maio de 1978, para estabelecer cota
mensal mínima gratuita de água para consumo residencial unifamiliar, tendo
Pareceres sob nºs 994 e 995, de 2001, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Osmar
Dias, favorável; e
– de Serviços de Infra-Estrutura, Re latora: Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CI, que apresenta.
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 292, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 292, de 2001 (nº
945/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Fundação Osny José Gonçalves para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa
Catarina, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.135, de 2001, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Ca sildo
Maldaner, com abtenção do Senador Geraldo Cândido.
8
REQUERIMENTO Nº 552, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº
552, de 2001, do Senador Ney Suassuna, solicitando
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a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Re so lução nº 41, de 2001, sua autoria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e
25 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY, NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
16-10-2001, QUE SE REPUBLICA PARA
FAZER CONSTAR DOCUMENTO A QUE
SE REFERE O ORADOR.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Prorrogo
a sessão por quinze minutos para conceder a palavra
ao Senador Eduardo Su plicy, último orador antes da
Ordem do Dia.
S. Exª tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) –– Sr. Presidente, Senador Ramez Tebet, Srªs e
Srs. Senadores, é com satisfação que recebemos
nesta Casa D. Mauro Morelli e demais membros da
CNBB e o representante da FAO, Sr. José Tubino.
Hoje, to dos es ti ve ram na ce ri mô nia re a li za da no
auditório Petrônio Portella, por iniciativa do Instituto
de Cidadania, presidido por Luiz Inácio Lula da Silva,
na apresentação do Projeto Fome Zero.
Neste Dia Mundial da Alimentação, é com grande satisfação também que participamos desta home nagem, re querida pelo Senador Osmar Dias, para
que reflitamos a respeito de como erradicar a fome e
a pobreza em nos so País e no Pla ne ta Ter ra.
Sr. Presidente, foi da maior importância o esforço notável empreendido pelo Instituto de Cidadania –
mais de um ano de trabalho em equipe, conforme o
Senador Pedro Simon já assinalou -, que chegou à
conclusão de que são necessários inúmeros progra mas para atacar o problema da fome da população
brasileira, que, hoje, atinge, pelo menos, 44 milhões,
dos 170 milhões de brasileiros.
Segundo o diagnóstico apresentado por aqueles que cola bo ra ram no Instituto de Cidadania, o ob jetivo da segurança alimentar do Fome Zero poderá
ser al can ça do por um nú me ro de pro gra mas e ações
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específicas que envolvem desde a melhoria na renda, com políticas de emprego e renda, de reforma
agrária, previdência soci al universal, programas de
bolsa escola, renda mínima e mi cro cré di to, a programas que envolvem o barateamento da alimentação,
como as iniciativas de restaurantes populares, convênios com supermercados e sacolão, canais alternativos de comercialização, equipamentos públicos,
PAT, co o pe ra ti vas de con su mo, au men to da ofer ta de
alimentos bá sicos, com apoio à agricultura familiar,
incentivo e produção para autoconsumo e política
agrícola.
Há, também, a proposição de inúmeras ações
específicas, nas quais se concentraram os responsáveis maiores pelo Programa – o economista José
Graziano da Silva e a equipe técnica, composta por
Walter Belik, Maya Takagi e inúmeros outros colaboradores –, como o cupom de alimentos, a cesta básica emergencial, a merenda escolar, os estoques de
segurança, o combate à desnutrição materno-infantil
e outros.
Sr. Presidente, requeiro a inserção, como parte
do meu pronunciamento, da versão sintetizada do
Programa Fome Zero, com a introdução feita por
Lula.
Eu gostaria de assinalar alguns pontos que foram objeto da reflexão de Luiz Inácio Lula da Silva.
Em primeiro lugar, o objetivo de erradicar a fome e a
miséria tem, certamente, o apoio e a simpatia de todos aqueles que desejam a cons tru ção de um mun do
e de um País civilizado.Para isso, quais se ri am os instrumentos mais eficazes? Tenho manifestado algumas dúvidas a respeito da eficiência, por exemplo,
das cestas básicas, pois considero que melhor seria
prover as pessoas de uma renda garantida.
No programa hoje apresentado, en fatizou-se a
importância do cupom de alimentação, refletindo a
experiência dos Estados Unidos nos últimos setenta
anos, desde quando o Presidente Franklin Roosevelt,
nos anos 30, ini ci ou os pro gra mas de au xí lio às fa mí lias com cri an ças de pen den tes e de cu pons de ali mentação. Estes, entretanto, se desenvolveram em maior
escala com o Presidente Lyndon Johnson e seu programa de guerra à pobreza, nos anos 60, quando os
cupons de alimentação – nos Estados Unidos, chamados de foods stamps – tomaram a forma de imposto de renda negativo, em que o pagamento às
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pessoas ou famílias cuja renda não atingia determi nado patamar era uma proporção da diferença entre
aque le pa ta mar e a ren da das pes so as, fe i to na for ma
de cupons de alimentação que só poderiam ser gas tos em alimentos e em determinados estabelecimen tos comerciais que os aceitassem.
Algumas críticas foram feitas ao economista
José Graziano sobre por que as pessoas, normal mente, procuram vender os seus vales refeições e
transporte e, provavelmente, farão o mesmo com os
cupons de alimentação. Isso acontece porque, nor malmente, as pessoas procuram aquilo que lhes é
mais útil em prime i ro lu gar e vendem seus cupons ou
va les para ob ter di nhe i ro. Se, por exem plo, numa re sidência quebrou a telha e faz-se necessário conser tá-la porque começou a chover dentro de casa, aque la é uma primeira necessidade. Se, na semana se guin te, co me çou a fazer muito frio e não há agasalho
ou cobertor, é preciso comprá-los para que as crian ças não sintam frio. Se, na outra semana, começa a
haver um problema de doença, é preciso se comprar
o remédio e aquilo se torna uma primeira necessida de. E assim por diante.
A garantia de uma renda paga na forma de dinheiro constituirá um grau mais elevado de cidadania.
Se fizermos a forma do cupom de alimentação, isso
significa uma burocracia adicional, uma complicação
que não é necessariamente a melhor. É claro que, do
pon to de vis ta dos agri cul to res, eles po de rão se sen tir
mais se gu ros quan to à de man da dos bens que pro duzem, na me di da em que os cu pons só po dem ser gastos em ali men tos, mas no tem que se au men tar mos a
renda de uma família que receba, digamos, R$100
por mês com mais R$80 em cupons de alimentação,
segundo demonstração que o Prêmio Nobel de Eco nomia Joseph Sti glitz in clu iu no seu li vroEconomics ,
isso não representará qualquer modificação de subs tituição, mas ape nas mais uma com pli ca ção ad mi nistrativa.
Os economistas que mais têm estudado o proble ma, so bre tu do aqueles que formam a Rede Euro péia da Renda Básica, consideram que a for ma mais
adequada de se prover cidadania às pessoas é insti tuindo-se uma ren da bá si ca a todos os habitantes de
qualquer nação para que as próprias pessoas pos sam, então, escolher em que gastar.
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Lula, nas suas observações, mencionou que o
país com que sonhamos não é aquele em que as prefeitura concedam às pessoas ou às famílias que te nham fome uma cesta básica ou uma renda mínima,
mas onde todo homem ou mulher possa levar para
casa uma renda proveniente do seu trabalho.
Ora, Dom Mauro Mo relli, quero, num diálogo
muito cons tru ti vo com Lula, trans mi tir-lhe e a to dos os
brasileiros que pre ci sa mos ver a ga ran tia de uma renda básica para todos como algo distinto do direito da
pes soa de tra ba lhar e re ce ber uma re mu ne ra ção adequada. É preciso que se compreenda que o direito
das pessoas de rece be rem uma renda, como exercício de cidadania, deve ser visto como um direito inalienável da pessoa humana que mora no Brasil, nas
Américas ou no Planeta Ter ra.
Deve-se garantir essa renda como um direito,
incondicionalmente, não importando se a pessoa
tem um mês ou 135 anos de idade; se é homem ou
mulher; se é amarela, branca, ver me lha ou ne gra; se
é homo ou heterossexual; se está casada, solteira,
separada, viúva ou o que for; se é rica ou pobre – todas as pessoas devem ter o direito inalienável de
participar da renda da Na ção e é isso que o meu
companheiro, Presidente de Honra do Partido dos
Trabalhadores precisa ver e ain da não viu su fi ci en temente.
Manoel José dos Santos – o Manoel da Ser ra –,
Presidente da Contag, no debate do Sindicato dos
Bancários, em São Paulo, lembrou uma frase usada
pelo ex-Se na dor Ney Ma ra nhão por oca sião do de bate sobre o Programa de Renda Mínima, para o qual
deu seu voto favorável. Trata-se de uma memorável
frase de Luiz Gonzaga, que sa bia in ter pre tar tão bem
os sentimentos do brasileiro: ”Uma esmola, seu doutor, ou..."
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Senador
Eduardo Suplicy, ”Doutor, uma esmola, para um homem que é são, ou o mata de vergonha ou destrói o
cidadão“.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Então, “uma esmola, Seu Doutor, ou humilha o cidadão ou o mata de ver go nha”. Então, a ga ran tia de uma
renda, como um direito à cidadania, não deve ser vista como esmola, como caridade; tem de ser vista
como um direito à cidadania, o direito de todas as
pessoaspartilharem do pla ne ta Ter ra, da ri que za e in-
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clusivedaquilo que é pro du zi do na ter ra que um dia foi
propriedade comum de todas as pessoas que viviam
no Bra sil, de to das as pes so as que vi e ram para cá, arrancadas de seu território na África, que aqui foram
escravizadas, de todas as pessoas que, por ventura,
estejam sem terra. Então, a garantia de uma renda
tem de ser vista como algo diferente do direito de a
pessoa receber um salário. É claro que o direito ao
em pre go, ao sa lá rio é mu i to im por tan te, e pre ci sa mos
estar muito atentos em como instituir os mecanismos
que levarão a sociedade ao ple no em pre go. Mas um
dos mecanismos que mais auxiliam, na concepção
dos grandes economistas que estudaram esse as sunto, como James Edward Meade, James Tobin,
Phi lip pe Van Pa rijs e tan tos ou tros, é jus ta men te a garantia de uma renda mínima que pode ser feita medi ante um imposto de renda negativa, mas numa forma
ainda mais superior, para extinguir os problemas da
ar ma di lha do de sem pre go e da po bre za e dos pro blemas de es tig ma de qual quer sen ti men to de ver go nha.
É por isso que es pe ro ain da con ven cer José Gra zi a no
e toda a equipe que aqui propôs o Cupom da Alimentação e o próprio Lula que, ainda mais eficaz e mais
dignificante para a pessoa, é o direito a uma renda
para todos. Inclu si ve irão me per gun tar: até aos mais
ricos? Até àqueles que, no Brasil, são colocados en tre os 500 mais ricos do mundo, ou o que seja? Sim,
inclusive para eles. Só que eles irão pagar proporcio nalmente mais, para que eles e todos os brasileiros
venham a receber. E isso está perfeitamente ao nos so alcance.
Cumprimento todos que se empenharam no
Projeto Fome Zero, sobretudo, o companheiro Luiz
Inácio Lula da Silva e toda a sua equipe, por que esse
é um debate, conforme Dom Mauro Morelli, tem-nos
dito, da maior transcendência e importância, desde
quando Josué de Castro escreveu a ”Geopolítica da
Fome“, e Betinho e Dom Mauro Morelli trabalharam
no Projeto de Segurança Alimentar. Mas temos que
co lo car isso como uma ur gên cia para hoje, para amanhã.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.
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SENADO FEDERAL
Ata da 137ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 18 de outubro de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão,
Antonio Carlos Valadares e Mozarildo Cavalcanti
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

EXPEDIENTE

Ademir Andrade – Alberto Silva – Álvaro Dias –
Amir Lando – Antero Paes de Barros – Antonio Carlos
Júnior – Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto –
Artur da Tavola – Bello Parga – Bernardo Cabral –
Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio – Casildo Maldaner
– Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Matusalém
– Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff
– Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa
Helena – Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jefferson
Peres – Jonas Pinheiro – José Alencar – José Eduardo Dutra – José Fogaça – Juvêncio da Fonseca –
Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lindberg
Cury – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Otavio –
Luiz Pontes – Maria do Carmo Alves – Marina Silva –
Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes –
Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna
– Osmar Dias – Pedro Piva – Pedro Simon – Ramez
Tebet – 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 – Waldeck Ornelas – Wellington
Roberto.

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– A lista de presença acusa o comparecimento de 69
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

MENSAGEM
MENSAGEM Nº 233, DE 2001
(Nº 1.090/2001, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição Federal, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal
do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325,
de 1º de outubro de 1986, no art. 54, inciso I, alínea a,
e no art. 55, do Anexo I ao Decreto nº 3.414, de 14 de
abril de 2000, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur,’ Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, do Quadro
Permanente do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República da Áustria.
Os méritos do Embaixador Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, que me induziram a escolhê-lo
para o desempenho dessa elevada função, constam
da anexa informação do Ministério das Relações
Exteriores.
Brasília, 16 de outubro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 00289/DP/ARC/G-MRE/APES
Brasília, 9 de outubro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Constituição, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts.
56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, no art. 54, inciso I, alínea a, e no art. 55,
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do Anexo I ao Decreto nº 3.414, de 14 de abril de
2000, submeto à apreciação de Vossa Excelência a
anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor Roberto Pinto Ferreira
Mameri Abdenur, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República da Áustria.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país e Curriculum-vitae do Embaixador
Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, que, juntamente com a Mensagem ora submetida à apreciação
de Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado
Federal para exame por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente, – Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
ROBERTO PINTO FERREIRA MAMERI ABDENUR
Rio de Janeiro/RJ, 5 de maio de 1942. Filho de
Assad Mameri Abdenur e Vera Albertina Pinto Ferreira Abdenur.
CPF: 075072991472
ID: 046-MRE
Estudos de Direito, PUC/RJ. Curso de Economia, “London School of Economics.” Curso Especial
de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. Tutor do
Instituto Rio Branco.
Conferencista na Universidade de Brasília.
Terceiro Secretário, concurso, 20 de janeiro de
1964.
Segundo Secretário, merecimento, 31 de dezembro de 1966.
Primeiro Secretário, merecimento, 1º de janeiro
de 1973.
Conselheiro, merecimento, 10 de setembro de
1977.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 12
de dezembro de 1979.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 21
de dezembro de 1983.
Quadro Especial, 21 de dezembro de 1998.
Chefe do Serviço de Arquivo, da Divisão de Comunicações e Arquivo, 1964/66.
Assistente do Chefe da Divisão de Política Comercial, 1966/67.
Chefe, interino, do Serviço Técnico de Análise e
Planejamento, 1968.
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Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1969.
Assessor do Secretário-Geral, 1975/76.
Coordenador de Assuntos Econômicos e Comerciais da Secretaria Geral, 1976/79.
Coordenador de Assuntos Econômicos e Comerciais do Gabinete do Ministro de Estado, 1979/84.
Secretário-Geral, 1993/95.
Londres, Cônsul-Adjunto, 1969/73.
Washington, Primeiro Secretário, 1973/75.
Quito, Embaixador, 1985/88.
Pequim, Embaixador, 1989/92.
Bonn, Embaixador, 1995/00.
Berlim, Embaixador, 2000.
Congresso Extraordinário do Conselho Internacional de Arquivos, Washington, 1966 (delegado).
XII Período de Sessões da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina
(CEPAL), Caracas, 1967 (membro).
V Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), Genebra, 1967 (membro).
Reunião, em nível técnico, da Comissão Especial de Coordenação Latino-Americana (CECLA),
Bogotá, 1967 (membro).
Reunião Ministerial do “Grupo dos 77", Argel,
1967, (membro).
II UNCTAD, Nova Delhi, 1968 (membro).
Reunião, em nível técnico e ministerial, do
CIES, da OEA, Port-of-Spain, 1969 (membro).
Reunião do Grupo de Trabalho Especial América Latina-EUA sobre Empresas Transnacionais, Washington, 1974/75 (membro).
VI Sessão Especial sobre Comércio e Desenvolvimento, da Assembléia Geral das Nações Unidas,
Nova York, 1974 (membro).
XXIX Sessão Ordinária da Assembléia Geral
das Nações Unidas, Nova York, 1974 (membro).
II Reunião do SELA, Caracas, 1976 (membro).
Conferência Plenipotenciária sobre o Fundo Comum do Programa de Produtos de Base da UNCTAD,
Genebra, 1977 (membro).
Delegação para conversações com autoridades
do Governo da República do Iraque a respeito de cooperação bilateral no Campo dos Usos Pacíficos da
Energia Nuclear, 1979 (delegado).
Comitiva do Ministro do Planejamento em Missão ao Iraque e à Arábia Saudita, 1979 (membro).
III Reunião de Ministros das Relações Exteriores do “Grupo dos 77", Nova York, 1979 (membro).
Comitiva do Senhor Presidente da República,
em visita oficial à Venezuela, 1979 (membro).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, em visita oficial à Venezuela, Caracas,
1979 (membro).
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Comitiva do Senhor Presidente da República,
em visita oficial ao Paraguai, à Argentina e ao Chile,
1980 (membro).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, em visita oficial à República Federal da
Alemanha, Tanzânia, Zâmbia, Moçambique, Zimbábue, Angola, Chile, Bélgica, Comissão da Comunidade Econômica Européia e Canadá, 1980 (membro).
Reunião de Consulta Brasil-EUA sobre questões de “Policy-Planning”, Washington, 1981 (membro).
Comitiva do Senhor Presidente da República,
em visita oficial à França; a Portugal; à Colômbia; à
Alemanha Federal; à Argentina. Paso de los Libres; e
ao Peru, 1981 (membro).
Reunião sobre Cooperação Internacional e Desenvolvimento, Cancún, 1981 (membro).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, em visita oficial à Nigéria, ao Senegal,
ao México, à Grã-Bretanha, 1981 (membro).
Seminário da OPEP, Viena, 1981 (membro de
delegação brasileira).
I Reunião da Comissão Mista de Coordenação
Brasil-Nigéria, Lagos, 1981 (membro).
Reunião das equipes de Planejamento Político,
Londres, 1981 (delegado).
Conferência patrocinada pela Índia sobre Questão Norte-Sul e Cooperação Sul-Sul, Nova Delhi,
1982.
Comitiva do Senhor Presidente da República,
em visita oficial aos Estados Unidos e ao Canadá,
1982 (membro).
Encontro Presidencial de Foz do Iguaçu, 1982
(membro).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, em visita oficial à Guiana, 1982 (membro).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações
Exteriores em visita oficial à China, e ao Japão, 1982
(membro).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações
Exteriores em visita de trabalho à Venezuela, 1982
(membro).
II Reunião da Comissão Mista Brasil-Trinidade-Tobago, Port-of-Spain, 1982 (membro da delegação brasileira).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações
Exteriores em visita oficial à Itália, ao Vaticano, à
Áustria, à Arábia Saudita, 1982 (membro).
Comitiva do Senhor Presidente da República à
Sessão de Abertura da XXXVII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova York, 1982 (membro).
Reunião de Consulta Brasil–EUA sobre questões de “Policy-Planning”, Brasília, 1982 (delegado).
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XXXVIII Reunião Ministerial do GATT, 1982 (delegado).
Encontro do Presidente da República com o
Presidente da Nação Argentina, Foz do Iguaçu, 1983.
Comitiva do Senhor Presidente da República,
em visita oficial ao México; à Nigéria; à Guiné-Bissau;
ao Senegal; à Argélia; e a Cabo Verde, 1983 (membro).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações
Exteriores em visita oficial à Costa do Marfim, aos
EUA, ao Gabão, a Guiné-Bissau, à Iugoslávia, ao fraque, 1983 (membro).
Reunião de Consulta Brasil–RFA sobre questões de “Policy-Planning”, Bonn, 1983 (delegado).
I Reunião do Grupo de Trabalho sobre Assistência Econômica Brasil–EUA, Washington, 1983 (delegado).
Reunião de Consulta Brasil–EUA sobre questões de “Policy-Planning”, Washington, 1983 (delegado).
VI Sessão da UNCTAD, Belgrado, 1983 (delegado).
Reunião de Coordenação Latino-Americana,
em nível ministerial, convocada pelo Sela e Preparatória da VI UNCTAD, Cartagena, 1983 (membro).
V Reunião Ministerial do “Grupo dos 77",
UNCTAD, Buenos Aires, 1983 (membro).
Encontro do Ministro de Estado das Relações
Exteriores com o Ministro dos Negócios Estrangeiros
dos Países Baixos, Amsterdã, 1983 (acompanhante
do Sr. Ministro).
XXXIII a XXXVIII Sessões da Assembléia Geral
das Nações Umdas, Nova York, 1978/83 (delegado).
Seminário sobre Comércio Internacional promovido pelo “European Management Foram”, Lausanne,
Suíça, 1983 (acompanhante do Sr. Ministro).
Reunião sobre “Projetos de Desenvolvimento e
Concorrência Públicas Internacionais do Grupo dos
77", no âmbito da Cooperação Sul-Sul, Rio de Janeiro, 1983 (delegado).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações
Exteriores em visita oficial ao Paquistão, à India e a
Portugal, 1984 (membro).
Comitiva do Senhor Presidente da República
em visita oficial à Bolívia, ao Marrocos, à Espanha e à
China, 1984 (membro).
Reuniões da Secretaria Pro-Tempore do Consenso de Cartagena, Buenos Aires, 1984.
Conferência Econômica Latino-Americana, Quito, 1984.
Reunião de Consulta Brasil–Argentina sobre
questões Econômicas bilaterais, Buenos Aires, 1984.
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Reunião de Consulta Brasil–Argentina sobre
“Policy-pianning”, Buenos Aires, 1984.
Entendimento sobre a Cooperação Nuclear Brasil – RPC, Pequim, 1984 (chefe da delegação).
Etapa preparatória da Reunião de Chanceleres
e Ministros das Finanças de Países Latino-Americanos, Cartagena, 1984 (chefe da delegação); e delegado à reunião de Ministros.
Reunião do “Grupo dos 18" do GATT, Genebra,
1984. Publicação:
(Como co-autor): “Relação Brasil–EUA na Transição Democrática”; “Diálogo ou Confronto? Debate
de Canela sobre o Relatório Brandt”; “Crisis económica y perspectivas de desarrollo en América Latina”.
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador,
Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Oficial, Brasil.
Medalha do Mérito “Santos Dumont”, Brasil.
Medalha “Lauro Mulher”, Brasil.
Medalha do Mérito “Tamandaré”, Brasil.
Medalha do Mérito “Mauá”, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem “El Sol del Pera”, Comendador, Pera.
Ordem “El Sol dei Peru”, Grande Oficial, Pera.
Ordem de Mayo, Grande Oficial, Argentina.
Ordem Aguia Azteca, Grande Oficial, México.
Ordem do Infante Dom Henrique, Grande Oficial,
Portugal.
Ordem Bernardo O’Higgins, Grande Oficial, Chile.
Ordem Francisco de Miranda, Grande Oficial,
Venezuela.
Ordem de Boyacá, Grande Oficial, Colômbia.
Ordem do Mérito, Grande Oficial, Alemanha Federal.
Ordem Van der Palm, Grande Oficial, Suriname.
Ordem de Isabel, a Católica, Espanha.
Ordem Nacional al Mérito, Equador.
Eduardo Prisco Paraiso Ramos, Diretor-Geral
do Departamento do Serviço Exterior.
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
ÁUSTRIA
Agosto de 2001
Avaliação das relações Brasil-Áustria
As relações político-diplomáticas entre a Áustria
e o Brasil são tradicionais e sempre apresentaram
elevado grau de intercâmbio. No entanto, a prioridade
concedida pela Áustria aos temas de sua inserção
européia e a atual conformação do governo austríaco
têm contribuído, se não para afastar os dois países,
pelo menos para tornar menos denso o seu diálogo.
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Assim, o relacionamento bilateral tem-se ressentido,
nos últimos anos, da não-realização de visitas recíprocas de alto nível, limitando o alcance do desejado
diálogo entre membros dos dois governos. Na presente década registraram-se, unicamente, as visitas
ao Brasil do Ministro para Assuntos Econômicos, Johann Farnleitner (setembro de 1997), da então Secretária de Estado dos Negócios estrangeiros, Embaixadora Benita Ferrero-Waldner (abril de 1996), e do então Secretário-Geral da Chancelaria Austríaca, Wolfgang Schallemberg (março de 1993).
Existe convite ao Presidente Thomas Klestil
para visitar o Brasil ainda este ano, não havendo sido
confirmadas as datas até o momento.
As posições dos dois países têm, de um modo
geral, freqüentemente coincidido nos foros multilaterais. No âmbito da ONU, a Áustria anunciou recentemente apoio ao Brasil para as candidaturas do Embaixador João Clemente Baena Soares à Comissão de
Direito Internacional e da Ministra Marília Sardemberg Zelner Gonçalves à Comissão de Direitos da Criança, em troca do voto brasileiro àquele país para a
Comissão de Direitos Humanos.
No campo econômico-comercial, o Brasil tem
sido, folgadamente, o principal parceiro da Áustria na
América Latina (em 2000, o intercâmbio comercial bilateral foi de US$368 milhões, o que representa, no entanto, menos de 1% do comércio exterior austríaco).
Relações comerciais
O intercâmbio econômico da Áustria com o Brasil é significativo para o lado austríaco, tendo em vista
que o Brasil é um parceiro comercial maior do que a
China para aquele país europeu. Esta interação econômica ganhou novo alento em setembro de 1997
com a vinda ao Brasil do Ministro para Assuntos Econômicos, Johann Farnleitner. Identificou-se, então,
potencial de parceria entre a indústria de autopeças
austríaca e o setor automobilístico brasileiro.
No campo comercial, a balança é favorável à Áustria, que deteve superávit de US$168 milhões em 2000.
Crescimentos esporádicos das exportações brasileiras
para o mercado austríaco – graças ao aumento das
vendas de produtos manufaturados e semi-manufaturados (fumo, pasta de madeira, carnes, autopeças) — não
contribuíram, no entanto, para afastar essa tendência
de contínuo saldo negativo. O déficit, que diminuiu sensivelmente de 1999 para 2000, voltou a agravar-se no
corrente ano, com um crescimento de 45% nas importações de janeiro a junho.
O expressivo déficit na balança comercial com a
Áustria decorre, em parte, da adesão daquele país à
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União Européia: o Brasil identificou prejuízo em nove
produtos da pauta de exportação nacional para a
Áustria, Finlândia e Suécia, em virtude da alteração
do regime tarifário aplicado. Os prejuízos são particularmente sensíveis no caso das exportações de café
em grão para a Áustria, devido à supressão de isenção concedida unilateralmente (em caráter, temporário ou dentro do SGP). A fim de compensar as perdas
sofridas pelas exportações de café cru em grão – o
principal produto brasileiro exportado para aquele
mercado –, o Brasil sugeriu à Comissão Européia a
antecipação dos compromissos tarifários assumidos
na Rodada Uruguai, ou a inclusão do produto no SGP
comunitário com tarifa de 0%.
Em outubro de 1997 uma missão técnica prospectiva da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), encarregada de identificar possibilidades para a dinamização e expansão das relações comerciais entre os dois países, esteve na Áustria e em outros países da Europa central. Esta missão técnica preparou o campo para a Missão Comercial da FIEMG do ano passado. Três áreas despertaram interesse do lado austríaco: prospecção geológica, exploração mineral e materiais de revestimento e
de construção.
A Áustria, em razão dos vínculos históricos com
a Europa Central e Oriental, serve como porta de entrada e base de operações de empresas exportadoras brasileiras e do Banco do Brasil para a região.
Após a queda do muro de Berlim, o governo austríaco
tem sido o principal promotor do processo de expansão a leste da União Européia, no âmbito da chamada
”Agenda 2000“ da UE. Por outro lado, residindo a força da economia austríaca, principalmente em pequenas e médias empresas, têm-se expandido os esquemas de parcerias entre empresas dos dois países,
para atuação no Brasil e no Mercosul.
Segundo os dados mais recentes do Banco
Central, os investimentos austríacos no Brasil somam
cerca de US$100 milhões, cerca de 0,16% do total de
investimentos estrangeiros no País. Os principais investidores austríacos no Brasil são: Creditanstalt
Bankverein (banco), Franz Haas (equipamento industrial), Bohler Uddeholm (aço), EHSchrack Components (equipamentos eletromecânicos) e Voest-Alpine (maquinário siderúrgico).
Por ocasião da visita do Ministro Farnleitner, em
setembro de 1997, a Voest-Alpine inaugurou oficialmente, em Belo Horizonte, sua subsidiária brasileira,
a Voest-Alpine Indústria Ltda., orientada estrategicamente para negócios no Mercosul.

•
•
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De janeiro a junho, as exportações brasileiras sofreram queda
de 8,5% e as importações de produtos austríacos aumentaram
45,3%, em relação ao mesmo período do ano passado
A Áustria foi o 56º principal destino de nossas exportações em
2000 e ocupou o 34º lugar entre os fornecedores de produtos ao
Brasil

Semana da América Latina
Fato recente que pode ser interpretado como
um importante gesto de apreço da Áustria para com
o Brasil foi a realização em Viena, de 25 a 27 de
maio de 2000, de homenagem aos 500 anos do
Descobrimento na tradicional Semana da América
Latina. O evento foi organizado pelo Instituto Áustria-América Latina — que é presidido pela Ministra
Ferrero-Waldner — e contou com a apresentação de
concertos de música brasileira e ciclo de palestras
proferidas por importantes personalidades dos meios acadêmico e diplomático locais.
O Brasil foi oficialmente representado na ocasião pelo Embaixador Sérgio Duarte.
Informações Gerais
Dados básicos
Nome oficial: República da Áustria (Republik
Ôsterreich)
Capital: Viena
Cidades principais: Viena (1,6 milhão), Graz,
Linz, Salzburgo
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Língua: alemão
População: 8,1 milhões
Área: 83.849km²
PIB: US$210 bilhões
PIB per capita: US$22.500
Moeda: shilling
Índice de desenvolvimento humano: 0,921 (16º
lugar)
Chefe de Estado: Presidente Thomas Klestil
Chefe de Governo: Chanceler Wolfgang Schüssel
Ministro do Exterior: Benita Ferrero-Waldner
Situação política na Áustria e posição brasileira
De 1987 até o início deste ano, o sistema político austríaco funcionou à base da formação de uma
“grande coalizão“ entre as duas principais agremiações políticas internas, o Partido Social-Democrata
da Áustria — SPÖ, do Primeiro-Ministro Viktor Klima, e o Partido Popular Austríaco — ÖVP (conservador), que loteavam entre si não apenas cargos políticos, mas igualmente (particularidade austríaca),
os cargos e funções públicas, à base de um sistema
(”Proport) de cotas de proporcionalidade.
Com o aprofundamento das dissensões no
seio da ”grande coalizão“ a respeito de temas candentes – como o fim da neutralidade e o ingresso da
Áustria na OTAN — o resultado das eleições par lamentares de 3 de outubro de 1999 revelou os nacionalistas de extrema-direita do Partido da Liberdade
(FPÖ, de Jörg Haider) como a segunda maior força
partidária do país, atrás apenas do SPÖ. Os social-democratas passaram a deter 65 cadeiras no
Parlamento e os conservadores 52, o mesmo número que coube ao Partido de Haider, que passou à
frente do Partido Popular por uma diferença de apenas 400 votos (em um universo de 4,4 milhões de
eleitores). Haider havia sido eleito governador da
Província da Caríintia (no sudeste do país, limítrofe
à Eslovênia) no início de 1999. As reações da comunidade internacional foram imediatas, inclusive por
meio de sanções político-diplomáticas impostas
pela UE, EUA e Israel.
O Governo brasileiro assumiu postura de permanente e cuidadosa observação com relação ao
atual governo austríaco, abstendo-se, por outro lado,
de tomar medidas que pudessem representar qualquer retrocesso claro no relacionamento bilateral. A
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fragilidade da coalizão formada pelo Partido Popular
(ÖVP) e o ultra-direitista Partido da Liberdade (FPÖ)
e a renúncia de Jörg Haider à liderança do FPÖ, aliadas às sanções políticas impostas pela UE e ao intenso monitoramento da comunidade internacional sobre o cenário político austríaco não recomendam a
adoção de medidas que possam representar prejuízos para o relacionamento bilateral no futuro. No
mais, nas eleições regionais e municipais que tiveram
lugar em Viena, em 25 de março, o Partido da Liberdade sofreu forte revés (perdeu 9 das 28 cadeiras no
parlamento local), tendência que poderá repetir-se no
restante do país.
As sanções da União Européia foram suspensas e o relacionamento internacional da Áustria voltou à normalidade. Vale dizer que, segundo pesquisas
recentes de opinião, 59% dos austríacos entrevistados declararam ”não ter uma boa impressão de Jörg
Haider“, contra 24% que se disseram simpáticos ao líder da ultradireita. Mais significativo, apenas 13% se
declararam a favor de que aquele político volte a desempenhar funções nacionais, enquanto 53%, ao
contrário, disseram ser preferível que Haider siga
sendo apenas o que é, de fato, hoje: um político com
responsabilidades apenas provinciais.
(À Comisão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
MATÉRIAS RECEBIDAS DA
CÂMARRA DOS DEPUTADOS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1, DE 2001
Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional,
no valor de R$154.000.000,00, para os
fins que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, no valor de R$154.000.000,00 (cento e cinqüenta e quatro
milhões de reais), em favor do Ministério da Integração Nacional, para atender à programação constante
do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 1º decorrerão do cancelamento parcial de dotações consignadas ao Ministério da Educação, na forma do Anexo II desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 1, DE 2001
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EM Nº 304/MP
Brasília, 14 de setembro de 2001

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional,
no valor de R$154.000.000.00, para os
fins que especifica.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3º do art.
167, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art 1º Fica aberto crédito extraordinário, no valor
de R$154.000.000,00 (cento e cinqüenta e quatro milhões de reais), em favor do Ministério da Integração
Nacional, para atender à programação constante do
Anexo I desta Medida Provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotações consignadas ao Ministério
da Educação, na forma do Anexo II desta Medida Provisória.
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 12 de setembro de 2001: 180º da Independência e 113º da República. Fernando Henrique
Cardoso.

MENSAGEM Nº 1.005, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelênº
cias o texto da Medida Provisória n 1, de 19 de setembro de 2001, que ”Abre crédito extraordinário,
em favor do Ministério da Integração Nacional, no
valor de R$154.000.000,00, para os fins que especifica“.
Brasília, 19 de setembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
proposta de Medida Provisória que abre crédito extraordinário no valor de R$154.000.000,00 (cento e cinqüenta e quatro milhões de reais) em favor do Ministério da Integração Nacional.
2. Crédito proposto destina-se a dar continuidade aos programas de concessão de bolsa-renda
e de abastecimento de água potável por carros-pipa, no período de dois meses, bem como
atender despesas de caráter emergencial, referentes a ações de defesa civil nos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
3. Cumpre esclarecer que a concessão da bolsa
em referência deverá atender às disposições contidas
na Medida Provisória nº 2.213-1, de 30,agosto de
2001.
4. O presente crédito está amparado nas disposições art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da
Constituição, e será atendido com recursos oriundos
do cancelamento parcial de dotações consignadas ao
Ministério da Educação.
5. Cabe esclarecer, por oportuno, que os remanejamentos propostos não acarretarão prejuízos à
execução dos programas objeto de cancelamentos,
uma vez que foram decididos com base em projeções
de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício.
6. Não haverá prejuízo para a execução do programa Bolsa-Escola, tendo em vista que o início de
sua implementação ocorreu somente em julho de
2001.
7. Nessas condições, e tendo em vista a urgência e relevância da matéria, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência a anexa proposta de
Medida Provisória.
Respeitosamente, – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
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PARECER À
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1, DE 2001
Oferecidas no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista de Deputados
e Senadores.
Parecer do Relator Designado Pela Mesa, Em
Substituição a Comissão Mista, à Medida Provisória
nº 1, de 2001.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP –
Para emitir parecer. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, a Medida Provisória nº 1, de 2001, abre
crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de 154 milhões, para
atender à programação de recursos que estariam
sendo alocados para despesas urgentes e imprevistas em situação de calamidade pública ou de condições climáticas adversas que vierem a ocorrer no
País.
A medida provisória, ao abrir créditos emergenciais de defesa civil, designa 12 milhões de reais para
o Estado de São Paulo, 8 milhões de reais para Mato
Grosso do Sul e 74 milhões de reais para os Estados
do Norte e do Nordeste e o norte de Minas Gerais. Os
recursos referem-se integralmente a cancelamentos
de programas municipais relativos à garantia de renda mínima. São 48 milhões e 500 mil reais ainda não
especificados geograficamente. O restante será distribuído em vários Estados.
O art. 41, inciso III, da Lei nº 4.320, define crédito
extraordinário como os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. A Constituição também diz
o mesmo no § 3º do art. 167.
Há sempre uma série de dificuldades de enquadrar medidas provisórias de créditos extraordinários
no conceito de urgência e imprevisibilidade. Normalmente, as ações voltadas para combater as conseqüências de problemas climáticos enquadram-se no
conceito de urgência e imprevisibilidade, como ações
emergenciais de defesa civil e no Ministério de Integração Nacional. Quanto ao uso de recursos, é certamente meritória a adoção de medidas emergenciais
para minorar as conseqüências e aceitar as imprevistas alterações climáticas.
No caso da presente medida provisória, os recursos para o Norte, o Nordeste e o norte de Minas
Gerais destinam-se ao abastecimento de água potável por meio de carros-pipa e à concessão de bolsa-renda por um período de dois meses. A bolsa-ren-
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da, criada pela Medida Provisória nº 2.213, de 30 de
agosto de 2001, objetiva ajudar os pequenos agricultores afetados pela seca.
Um possível óbice à aprovação da presente medida provisória é a origem dos recursos: cancelamento do Renda Mínima. Trata-se de uma ação no âmbito
do Programa Toda Criança na Escola, do Ministério
da Educação. Os recursos são do Fundo de Combate
à Pobreza. Parece um pouco de desvirtuamento utilizar esses recursos para ações emergenciais, embora
no Brasil a pobreza, muitas vezes, assuma dimensões dramáticas. Cabe registrar, no entanto, que há 1
bilhão e 700 milhões de reais destinados a Renda Mínima no Orçamento de 2001 e que, certamente, não
serão utilizados integralmente, já que a sua execução
começou apenas em julho de 2001, tendo em vista o
atraso da regulamentação da emenda constitucional
que criou o Fundo de Combate à Pobreza. Evidentemente, o ideal seria que os recursos pudessem ser
executados até o final do ano. Entretanto, o uso alternativo dos recursos agora não é o Renda Mínima,
mas a formação do superávit financeiro, que constitui
o destino dos recursos executáveis. Os recursos destinam-se ao combate de conseqüências sociais de
condições climáticas adversas. Por isso, o uso é meritório e emergencial.
Portanto, somos favoráveis a esse crédito extraordinário.
Sr. Presidente, o parecer é pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – O parecer é pela aprovação.
LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
(*) Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 32, de 11-9-2001:
Art. 62. 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.
Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional
nº 32, de 11-9-2001:
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias
sobre matéria:
I – relativa a:
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a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos,
partidos políticos e direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e processual
civil;
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;
II – que vise a detenção ou seqüestro de bens,
de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;
III – reservada a lei complementar;
IV – Já disciplinada em projeto de lei aprovado
pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou
veto do Presidente da República.
Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional
nº 32, de 11-9-2001:
§ 2º Medida provisória que implique instituição
ou majoração de impostos, exceto os previstos nos
arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no
exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.
Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional
nº 32, de 11-9-2001:
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de
sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma
vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.
Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional
nº 32, de 11-9-2001:
§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á
da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso
Nacional.
Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional
nº 32, de 11-9-2001:
§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas
provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.
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Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional
nº 32, de 11-9-2001:
§ 6º Se a medida provisória não for apreciada
em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da
Casa em que estiver tramitando.
Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional
nº 32, de 11-9-2001:
§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo
de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do
Congresso Nacional.
Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional
nº 32, de 11-9-2001:
§ 8º As medidas provisórias terão sua votação
iniciada na Câmara dos Deputados.
Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional
nº 32 de 11-9-2001.
§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em
sessão separada, pelo plenário de cada uma das
Casas do Congresso Nacional.
Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional
nº 32, de 11-9-2001:
§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão
legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso
de prazo.
Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional
nº 32, de 11-9-2001:
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se
refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou
perda de eficácia de medida provisória, as relações
jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.
Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional
nº 32, de 11-9-2001:
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.“(NR)
....................................................................................
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2, DE 2001
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com forca de lei:
Art. 1º Fica a União autorizada a assumir as
responsabilidades civis perante terceiros no caso
de danos a bens e pessoas no solo, provocados por
atentados terroristas ou atos de guerra contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras no Brasil ou
no exterior.
Parágrafo único. O montante global das assunções a que se refere o art. 1º fica limitado ao maior valor estabelecido pelos países estrangeiros nos
quais operam empresas aéreas brasileiras, para
cobertura dos danos a que se refere o caput deduzido o montante coberto pelas seguradoras internacionais.
Art. 2º O limite coberto para cada empresa aérea dependerá do montante de seu seguro de responsabilidade civil contra terceiros, contratado com
base em sua posição do dia 10 de setembro de
2001.
Art. 3º As empresas aéreas a que se refere esta
Medida Provisória deverão apresentar ao Ministério
da Defesa, no prazo de trinta dias, programa de segurança de vôo.
Art. 4º Caberá ao Ministro de Estado da Defesa
atestar que o sinistro sujeito à assunção a que se refere esta Medida Provisória ocorreu em virtude de
ataques decorrentes de guerra ou de atos terroristas.
Art. 5º A autorização a que se refere esta Medida Provisória vigorará por trinta dias, contados a
partir de 00:00 horas do dia 25 de setembro de
2001, podendo ser prorrogada por ato do Poder
Executivo.
Art. 6º Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 24 de setembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República. – Fernando Henrique Cardoso.
MENSAGEM Nº 1.027
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto da Medida Provisória nº 2, de 24
de setembro de 2001, que ”Dispõe sobre a assunção pela União de responsabilidades civis perante
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terceiros no caso de atentados terroristas ou atos
de guerra contra aeronaves de empresas aéreas
brasileiras“.
Brasília, 24 de setembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
MF194 EMI CC MD MPV Risco Aéreo
Brasília, 24 de setembro de 2001
Senhor Presidente da República,
Submetemos à consideração de Vossa Excelência proposta de edição de Medida Provisória que
dispõe sobre a assunção pela União de responsabilidades civis perante terceiros no caso de atentados
terroristas ou atos de guerra contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras no Brasil e no exterior.
2. O trágico evento ocorrido no dia 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos da América provocou alterações significativas nas coberturas de seguro da aviação civil principalmente no que se refere à
redução de seguros de responsabilidade civil em
caso de riscos de guerra e terrorismo, que vinham
sendo cobertos regularmente pelas empresas seguradoras.
3. Até então, a garantia das seguradoras para
atender a episódios dessa natureza envolvia montantes superiores a US$1,000,000,000.00 (um bilhão de
dólares norte-americanos). Contudo, em uma atitude
unilateral, as seguradoras, alegando a necessidade
de proteção de seus ativos frente a riscos que não tinham sido previstos em nenhuma das hipóteses conhecidas. informaram que a cobertura para responsabilidade civil estará sendo reduzida para
US$150,000.000.00 (cento e cinqüenta milhões de
dólares norte-americanos) a partir do dia 25 de setembro de 2001.
4. Deve-se registrar, contudo, que as seguradoras continuam com as coberturas para passageiros,
aeronaves e terceiras partes nos casos que não se
enquadram como guerras ou atos de terrorismo.
5. O novo montante, além de representar uma
redução drástica de valor, não atende às necessidades das empresas que, para fazer ligações com outros países, (levem apresentar documentação de que
têm garantias para a cobertura mínima exigida por
cada país.
6. Tal situação levou as empresas aéreas nacionais a ficar na iminência de suspender seus vôos a
partir da zero hora do dia 25 de setembro de 2001.
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7. Para solucionar temporariamente essa falha
de mercado, em todo o mundo, os Governos Nacionais estão sendo solicitados a cobrir temporariamente
esse risco, até que a solução se dê via mercado.
8. A Medida Provisória que está sendo submetida à apreciação de Vossa Excelência tem a finalidade
de impedir a interrupção do transporte aéreo do país,
que é um serviço público, necessário aos usuários
que necessitam se locomover por esse meio de transporte.
9. Deve-se considerar ainda que a Medida Provisória leva em consideração várias limitações, de forma a permitir que somente para a finalidade citada
anteriormente seja permitida a utilização de cobertura por parte do Tesouro Nacional.
10. Ademais, considerando a exposição ao risco
que o Tesouro Nacional estará enfrentando, haverá
um teto máximo para o conjunto de empresas do setor, que estará vinculado ao maior valor estabelecido
pelos países estrangeiros nos quais operam empresas aéreas brasileiras.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2
DE 24 DE SETEMBRO DE 2001
Dispõe sobre a assunção pela União
de responsabilidades civis perante terceiros no caso de atentados terroristas ou
atos de guerra contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras.
EMENDA MODIFICATIVA Nº 1
Dê-se ao art. 5º da medida provisória a seguinte
redação:
Art 5º A autorização a que se refere esta medida
provisória vigorará por trinta dias, contados a partir de
zero hora do dia 25 de setembro de 2001.
Parágrafo único. O prazo acima, mediante autorização do Congresso Nacional, poderá ser prorrogado por até 1 (um) ano."
Justificação

Respeitosamente, Pedro Sampaio Malan, Ministro de Estado da Fazenda – Geraldo Magela da
Cruz Quintão, Ministro de Estado da Defesa.

A redação original do art. 5º é inconstitucional,
posto que delega ao Presidente da República matéria
de lei. O uso de recursos públicos, independente do
valor, não pode depender apenas de um ato do Executivo.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2001. –
Deputado Geraldo Magela, PT/DF.

SECRETARIA-GERAL DA MESA

PARECER À
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2, DE 2001

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS
Emenda apresentada perante a Comissão Mista, destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 2, adotada em 24 de setembro de
2001 e publicada no dia 25 do mesmo mês e ano, que
“Dispõe sobre a assunção pela União de responsabilidades civis perante terceiros no caso de atentados
terroristas ou atos de guerra contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras”.
CONGRESSISTA
Deputado Geraldo Magela
SACM
Apresentada – 01 Emenda
TOTAL DE EMENDA — 001

EMENDA Nº
001

Oferecido no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista de Deputados
e Senadores.
O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL – PI. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) — Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados, o Sr. Presidente enviou mensagem correspondente à Medida Provisória
nº 2, de 2001, que dispõe sobre a assunção pela
União de responsabilidades civis perante terceiros
no caso de atentados terroristas ou atos de guerra
contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras.
A Constituição Federal, em razão da última
emenda constitucional aprovada sobre medidas provisórias, no art. 62, § 5º, diz o seguinte:
“A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito
das medidas provisórias dependerá de juízo
prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.”
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Ora, Sr. Presidente, o art. 62, caput, por sua
vez, é muito claro quando se reporta a que, em caso
de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de
lei.
É claro e óbvio que, neste caso, nada mais relevante e urgente, diante das ameaças terroristas
do crime internacional que se cria, neste momento,
no mundo inteiro, sobretudo para a segurança não
propriamente só das aeronaves brasileiras, mas
dos passageiros.
Conseqüentemente, é bem claro o sentido da
medida provisória, quando o Sr. Presidente da República – para dar um resumo da importância e urgência da medida – diz o seguinte:
Art. 1º Fica a União autorizada a assumir as
responsabilidades civis perante terceiros no caso
de danos a bens e pessoas no solo, provocados por
atentados terroristas ou atos de guerra contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras no Brasil ou
no exterior.
Portanto, os pressupostos constitucionais de relevância e urgência estão plenamente atendidos.
Quanto ao mérito, nada a opor, porque neste
caso o mundo inteiro sente-se ameaçado pelos atentados terroristas, pelas ameaças que ocorrem em aeronaves a todo momento, inclusive com a utilização
de medicamentos tóxicos. Conseqüentemente, essa
medida que o Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional é importante.
Quanto à emenda aqui apresentada, acrescentaria que, no caso de prorrogação da medida, necessitaria da anuência do Congresso Nacional.
Sr. Presidente, nada há de inconstitucional
quando o Presidente da República, no art. 5º, diz que
a autorização a que se refere esta medida provisória
vigorará por trinta dias, contados a partir de zero hora
de 25 de setembro de 2001, podendo ser prorrogada
por ato do Poder Executivo.
Diante da relevância e da urgência e da responsabilidade que a União está assumindo quanto aos
ônus decorrentes de atos de guerra e de terrorismo,
em relação às aeronaves brasileiras, o Presidente da
República poderá assumir a responsabilidade pela
prorrogação da medida.
Portanto, Sr. Presidente, no meu parecer, estão
atendidos os pressupostos constitucionais da relevância e da urgência. E, quanto ao mérito, nada a
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opor ao que está contido na medida provisória. Já falei, inclusive, sobre a emenda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – O parecer
é favorável.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Concedo a palavra ao Relator, Deputado Paes Landim,
que, segundo a Presidência foi informada, teria ainda considerações a fazer em relação ao seu parecer.
O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados, por coordenação das Lideranças partidárias,
tendo à frente o Líder Arnaldo Madeira, reunimo-nos
hoje em seu gabinete com os Deputados Virgílio Guimarães, que ontem levantou objeções à redação do
art. 5º, Alceu Collares, Antonio Carlos Pannunzio,
Jorge Alberto, Duílio Pisaneschi – enfim, com os representantes dos principais partidos desta Casa –, e
chegamos a um consenso que resultou no projeto de
lei de conversão da medida provisória que ora submeto à apreciação do Plenário.
Pelo projeto de lei de conversão, foram modificados o art. 5º, atendendo a ponderações dos Deputados Virgílio Guimarães e Alceu Collares, e à redação dos arts. 3º e 4º.
Nesse sentido, por se tratar de projeto de lei de
conversão, passo a sua leitura para audiência dos
eminentes Parlamentares.
Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº 2-A, de 2001, que dispõe sobre a assunção
pela União de responsabilidades civis perante terceiros, no caso de atentados terroristas ou atos de
guerra contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica a União autorizada a assumir as
responsabilidades civis perante terceiros no caso de
danos a bens e pessoas no solo, provocados por
atentados terroristas ou atos de guerra contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras no Brasil ou
no exterior.
Parágrafo único. O montante global das assunções a que se refere o art. 1º fica limitado ao maior valor estabelecido pelos países estrangeiros nos
quais operam empresas aéreas brasileiras, para
cobertura dos danos a que se refere o caput, dedu-

348

ANAIS DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO 2001

zido o montante coberto pelas seguradoras internacionais.

naves de empresas aéreas brasileiras no Brasil ou no
exterior.

Art. 2º O limite coberto para cada empresa aérea dependerá do montante de seu seguro de responsabilidade civil contra terceiros, contratado com
base em sua posição do dia 10 de setembro de
2001.

Parágrafo único. O montante global das assunções a que se refere o art. 1º fica limitado ao maior valor estabelecido pelos países estrangeiros nos quais
operam empresas aéreas brasileiras, para cobertura
dos danos a que se refere o caput, deduzido o montante coberto pelas seguradoras internacionais.

Art. 3º As empresas aéreas a que se refere esta
lei deverão apresentar ao Ministério da Defesa plano
de segurança no prazo de trinta dias.
Art. 4º Caberá ao Ministro de Estado da Defesa, ouvidos os órgãos competentes, atestar que o sinistro sujeito à assunção a que se refere esta lei
ocorreu em virtude de ataques decorrentes de guerra
ou de atos terroristas.

Art. 2º O limite coberto para cada empresa aérea dependerá do montante de seu seguro de responsabilidade civil contra terceiros, contratado com base
em sua posição do dia 10 de setembro de 2001.
Art. 3º As empresas aéreas a que se refere esta
lei deverão apresentar ao Ministério da Defesa plano
de segurança no prazo de trinta dias.

Art. 5º A autorização a que se refere esta lei vigorará por trinta dias, contados a partir de zero hora
do dia 25 de setembro de 2001, podendo ser prorrogada por ato do Poder Executivo, pelo prazo de até
120 dias.

Art. 4º Caberá ao Ministro de Estado da Defesa,
ouvidos os órgão competentes, atestar que o sinistro
sujeito à assunção a que se refere esta lei ocorreu em
virtude de ataques decorrentes de guerra ou de atos
terroristas.

Foram estas as razões por que elaboramos o
presente projeto de lei de conversão, com base na reunião realizada hoje no gabinete da Liderança do Governo. Quer dizer, se viger agora, embora fora de prazo, quero fazer referência às sugestões do eminente
Deputado Inácio Arruda, Líder do PCdoB, a respeito
do art. 5º e do art. 1º.

Art. 5º A autorização a que se refere esta lei vigorará por trinta dias, contados a partir de 00:00 horas do dia 25 de setembro de 2001, podendo ser prorrogada por ato do Poder Executivo pelo prazo de até
cento e vinte dias.

Infelizmente, elas já estão a destempo, pois foram recebidas agora, depois da reunião realizada
hoje pela manhã. Mas, de certa maneira, o Deputado
Inácio Arruda teve atendidos os objetivos delineados
em suas sugestões relativas ao art. 5º.
São estas as minhas considerações, Sr. Presidente, que trago ao conhecimento de V. Exª e do Plenário.
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 11, DE 2001
Dispõe sobre a assunção pela União
de responsabilidades civis perante terceiros no caso de atentados terroristas ou
atos de guerra contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica a União autorizada a assumir as
responsabilidades civis perante terceiros no caso de
danos a bens e pessoas no solo, provocados por
atentados terroristas ou atos de guerra contra aero-

Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nº 2, de 24 de setembro de 2001.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
....................................................................................
SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
....................................................................................
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SUBSEÇÃO III
Das Leis
....................................................................................
Art. 62. 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.
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias
sobre matéria:
I – relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos,
partidos políticos e direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e processual
civil.
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;
II — que vise a detenção ou seqüestro de
bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo
financeiro;
III — reservada a lei complementar;
IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado
pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou
veto do Presidente da República.
§ 2º Medida provisória que implique instituição
ou majoração de impostos, exceto os previstos nos
arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no
exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de
sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma
vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações
jurídicas delas decorrentes.
§ 4º Q prazo a que se refere o § 3º contar-se-á
da publicação da medida provisória, suspenden-
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do-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.
§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas
provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.
§ 6º Se a medida provisória não for apreciada
em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso
Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a
votação, todas as demais deliberações legislativas
da Casa em que estiver tramitando.
§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual
período a vigência de medida provisória que, no
prazo de sessenta dias, contado de sua publicação,
não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas
do Congresso Nacional.
§ 8º As medidas provisórias terão sua votação
iniciada na Câmara dos Deputados.
§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas,
em sessão separada, pelo plenário de cada uma
das Casas do Congresso Nacional.
§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão
legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que
se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou
perda de eficácia de medida provisória, as relações
jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela
regidas.
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta
manter-se-á integralmente em vigor até que seja
sancionado ou vetado o projeto.“(NR)
*Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 32 de 2001.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 3, DE 2001

Estabelece normas para registro do
resultado líquido negativo decorrente do
ajuste dos valores em reais de obrigações
e créditos, e dá outras providências.

Estabelece normas para registro do
resultado líquido negativo decorrente do
ajuste dos valores em reais de obrigações
e créditos, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As pessoas jurídicas poderão registrar,
em conta do ativo diferido, o resultado liquido negativo decorrente do ajuste dos valores em reais de obrigações e créditos, efetuado em virtude de variação
nas taxas de câmbio ocorrida no ano-calendário de
2001.

O Presidente da Republica, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Parágrafo único. O valor da despesa, registrada
na forma deste artigo, deverá ser amortizado à razão
de vinte e cinco por cento, no mínimo, por ano-calendário, a partir de 2001.
Art. 2º A pessoa jurídica que houver adotado o
procedimento referido no art. 1º deverá excluir do lucro líquido, para determinação do lucro real e da base
de cálculo da contribuição social sobre o lucro liquido,
relativos ao ano-calendário de 2001, a diferença entre
o valor da despesa, registrado no ativo diferido, e o
amortizado no mesmo período.
Parágrafo único. O valor amortizado nos períodos de apuração subseqüentes ao da exclusão será
adicionado ao lucro líquido, para determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro liquido correspondentes ao mesmo período.
Art. 3º Para fins de determinação da base de
cálculo dos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, o valor em reais das transferências
do e para o exterior será apurado com base na cotação de venda para a moeda, correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da contratação da respectiva operação de câmbio ou, se maior,
da operação de câmbio em si.
Art. 4º A Comissão de Valores Mobiliários e a
Secretaria da Receita Federal, no âmbito de suas
competências, expedirão normas necessárias à aplicação do disposto nesta lei.
Art. 5º O disposto nos arts. 1º e 2º desta lei não
se aplica às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º As pessoas jurídicas poderão registrar,
em conta do ativo diferido, o resultado líquido negativo decorrente do ajuste dos valores em reais de obrigações e créditos, efetuado em virtude de variação
nas taxas de câmbio ocorrida no ano-calendário de
2001.
Parágrafo único. O valor da despesa, registrada
na forma deste artigo, deverá ser amortizado à razão
de vinte e cinco por cento, no mínimo, por ano-calendário, a partir de 2001.
Art. 2º A pessoa jurídica que houver adotado o
procedimento referido no artigo anterior deverá excluir do lucro líquido, para determinação do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, relativos ao ano-calendário de 2001, a diferença entre o valor da despesa, registrado no ativo
diferido, e o amortizado no mesmo período.
Parágrafo único. O valor amortizado nos períodos de apuração subseqüentes ao da exclusão será
adicionado ao lucro líquido, para determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido correspondentes ao mesmo período.
Art. 3º Para fins de determinação da base de
cálculo dos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, o valor em reais das transferências
do e para o exterior será apurado com base na cotação de venda, para a moeda, correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da contratação da respectiva operação de câmbio ou, se maior,
da operação de câmbio em si.
Art. 4º A Comissão de Valores Mobiliários e a
Secretaria da Receita Federal, no âmbito de suas
competências, expedirão normas necessárias à aplicação do disposto nesta Medida Provisória.
Art. 5º O disposto nos arts. 1º e 2º desta Medida
Provisória não se aplica às instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
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Art. 6º Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília. 26 de setembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República. – Fernando Henrique Cardoso.
MENSAGEM Nº 1.043
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da Medida Provisória nº 3 , de 26 de
setembro de 2001, que “Estabelece normas para registro do resultado líquido negativo decorrente do
ajuste dos valores em reais de obrigações e créditos,
e dá outras providências”.
Brasília, 26 de setembro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
MF 195 EM MPV NORMAS REG. RESULT. LIQ. NEG.
Brasília, 26 de setembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência
proposta de edição de Medida Provisória que “estabelece normas para registro do resultado líquido negativo decorrente do ajuste dos valores em reais de
obrigações e créditos, e dá outras providências.
2. Muitas companhias abertas nacionais estão
sendo obrigadas a realizar operações de proteção
hedge contra tais variações cambiais, não por razões
financeiras — dado que seus passivos são de longo
prazo, e espera-se uma sensível redução das taxas
de câmbio ao longo do tempo — mas para proteger
suas demonstrações financeiras, que revelariam o
descasamento pontual entre ativos e passivos, e visando a evitar a incidência de cláusulas de vencimento antecipado existentes em contratos de financiamento.
3. Como a atual flutuação do câmbio pode ter
sido afetada no curto prazo mais do que será a realidade a longo prazo e que portanto as taxas atuais não
refletem uma perda efetiva das referidas companhias,
considero cabível que se permita que tais perdas sejam amortizadas ao longo do tempo. Acresce, ainda,
que nas empresas com receitas em moeda estrangeira ainda por realizar, a contabilização por competência não refletiria a possibilidade deste hedge natural.
4. Tal procedimento foi adotado em 1999, através da Medida Provisória nº 1.818, de 25 de março
daquele ano, transformada na Lei nº 9.816, de 23 de
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agosto de 1999, abrangendo, no entanto, somente o
primeiro trimestre de 1999.
5. Frise-se que do ponto de vista fiscal a matéria
encontra-se regulada, atualmente, pela Medida Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que faculta
às pessoas jurídicas contribuintes em geral a adoção
do regime de caixa, ao invés de competência, para a
contabilização de ativos e passivos em moeda estrangeira, ou vinculados à variação cambial, o que permite ao final o mesmo efeito de apenas reconhecer-se a
perda cambial ao longo do tempo, e se ela vier efetivamente a ocorrer.
6. Para as companhias abertas já está em estudo, no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários, a
edição de normativo específico que, nos moldes do
que já se fez em outras ocasiões, como na desvalorização cambial verificada em janeiro de 1999, permita
às companhias abertas, excepcionalmente, contabilizar em ativo diferido, a ser amortizado no prazo de 4
(quatro) anos, as variações cambiais negativas ocorridas no exercício de 2001, adotando-se para tanto o
critério da apuração das variações líquidas de ativos
e passivos sujeitos à correção cambial.
7. Tal medida se justifica, não só em função da
crescente e injustificada exacerbação das taxas de
câmbio ao longo deste ano, mas notadamente em razão dos graves acontecimentos de 11 de setembro de
2001, os quais contribuíram para o agravamento da
situação cambial.
8. Parece-me, entretanto, que o impacto da medida sobre os agentes econômicos seria sensivelmente maior caso a permissão para tal modalidade
de contabilização fosse estendida às demais pessoas
jurídicas nacionais, isto é, às companhias fechadas e
às sociedades por quotas.
Essas as razões, Senhor Presidente, que me levam a propor a edição da anexa Medida Provisória, já
que presentes os pressupostos constitucionais de urgência e relevância, como demonstrado.
Respeitosamente, – Pedro Sampaio Malan, Ministro de Estado da Fazenda.
PARECER À
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 3, DE 2001
Oferecido no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista de Deputados
e Senadores.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
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Srªs. e Srs. Deputados, a Medida Provisória nº 3, de
2001, estabelece normas para registro do resultado líquido negativo decorrente do ajuste dos valores em reais de obrigações e créditos, e dá outras providências.
I – Relatório
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, o
Sr. Presidente da República, por intermédio da Mensagem nº 1.043, de 26 de setembro de 2001, submete
à apreciação do Congresso Nacional o texto da Medida Provisória nº 3, de 2001, que “estabelece normas
para registro do resultado líquido negativo decorrente
do ajuste dos valores em reais de obrigações e créditos, e dá outras providências”.
O art. 1º permite seja registrado em conta do ativo diferido o resultado líquido negativo decorrente do
ajuste dos valores em reais de obrigações e créditos,
efetuado em virtude de variação nas taxas de câmbio
ocorrida no ano-calendário de 2001, despesa essa
que deverá ser amortizada à razão de 25%, no mínimo, por ano-calendário, a partir de 2001.
A pessoa jurídica que adotar tal procedimento
deverá excluir do lucro líquido, para determinação do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, relativos ao ano-calendário de
2001, a diferença entre o valor da despesa, registrado
no ativo diferido, e o amortizado no mesmo período. E
o valor amortizado no período de apuração subseqüente ao da exclusão será adicionado ao lucro líquido, para os mesmos fins (art. 2º).
O art. 3º define a forma de apuração do valor em
reais das transferências do e para o exterior, para fins
de determinação da base de cálculo dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
O art. 4º incumbe à Comissão de Valores Mobiliários e à Secretaria da Receita Federal a expedição
das normas necessárias à aplicação do disposto na
medida provisória em epigrafe, e o art. 50 exclui as
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil da aplicação do disposto em seus arts. 1º e 2º.
Segundo o art. 6º, a medida entrou em vigor na
data de sua publicação.
De acordo com a Exposição de Motivos
MF/00195, também de 26 de setembro, a proposta de
edição da medida provisória decorreu do fato de que
“a atual flutuação do câmbio pode ter sido afetada no
curto prazo mais do que será a realidade a longo prazo e que, portanto, as taxas atuais não refletem uma
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perda efetiva”, em virtude do que o Ministro da Fazenda considera “cabível que se permita que tais perdas
sejam amortizadas ao longo do tempo”, recordando
que tal procedimento foi adotado em 1999, através da
Medida Provisória nº 1.818, de 25 de março daquele
ano, transformando-se na Lei nº 9.816, de 23 de agosto de 1999, abrangendo, no entanto, somente o primeiro trimestre de 1999.
Ainda segundo o titular dessa Pasta, “tal medida
se justifica não só em função da crescente e injustificada exacerbação das taxas de câmbio ao longo deste ano, mas notadamente em razão dos graves acontecimentos de 11 de setembro de 2001, os quais contribuíram para o agravamento da situação cambial”.
Não houve oferecimento de emendas à medida
provisória.
II – Parecer
Preliminarmente, quanto ao aspecto constitucional, há que se acolher a medida, pois presentes os
pressupostos de relevância e urgência, dada a natureza da matéria, que envolve a apuração de resultado
das pessoas jurídicas, para efeitos sociais, financeiros e tributários, pertinentes ao ano-calendário corrente, e não está relacionada nas vedações do § 1º do
art. 62 da Constituição Federal.
Trata-se de normas para registro do resultado líquido negativo decorrente do ajuste dos valores em
reais de obrigações e créditos no ano-calendário de
2001, permitindo-se o diferimento da despesa e sua
amortização em parcelas anuais de no mínimo 25%,
já a partir desse período de apuração.
Adotado tal procedimento contábil, que aumentará ficticiamente o lucro líquido do período, a diferença entre o valor total da despesa e o amortizado deverá ser dele excluído, para determinação do lucro real
e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Pelo motivo inverso, o valor amortizado
nos períodos de apuração subseqüentes será adicionado ao lucro líquido, para os mesmos efeitos.
Os argumentos expostos na Exposição de Motivos que propôs a edição da medida são procedentes,
pois é do conhecimento público a variação atipica das
taxas de câmbio, notadamente em função de situações externas, que foram agravadas com os atos
ocorridos em 11 de setembro.
Medidas semelhantes foram adotadas anteriormente, diante de ocorrências cambiais também anormais, no inicio de 1999.
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Nosso parecer, portanto, é pela aprovação da
Medida Provisória nº 3, de 2001, nos termos em que
foi adotada.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TITULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislatvo
....................................................................................
SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
....................................................................................
SUBSEÇÃO III
Das Leis
....................................................................................
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submeta-las de imediato ao Congresso Nacional.
*Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 11-9-2001.
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias
sobre matéria:
*Parágrafo 1º incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 11-9-2001.
I — relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos,
partidos políticos e direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e processual
civil;
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias.
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;
II — que vise a detenção ou seqüestro de bens,
de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;
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III — reservada a lei complementar;
IV — já disciplinada em projeto de lei aprovado
pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou
veto do Presidente da República.
§ 2º Medida Provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos
nos arts. 153, 1, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido
convertida em lei até o último dia daquele em que foi
editada.
*Parágrafo 2º incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 11-9-2001.
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez
por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas
delas decorrentes.
*Parágrafo 3º incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 11-9-2001.
§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á
da publicação da medida provisória, suspendendo-se
durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.
*Parágrafo 4º incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 11-9-2001.
§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.
*Parágrafo 5º incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 11-9-2001.
§ 6º Se a medida provisória não for apreciada
em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação,
todas as demais deliberações legislativas da Casa
em que estiver tramitando.
*Parágrafo 6º incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 11-9-2001.
§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo
de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.
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*Parágrafo 7º incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 11-9-2001.
§ 8º As medidas provisórias terão sua votação
iniciada na Câmara dos Deputados.
*Parágrafo 8º incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 11-9-2001.
§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em
sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.
*Parágrafo 9º incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 11-9-2001.
§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de
prazo.
*Parágrafo 10 incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 11-9-2001.
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que
se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou
perda de eficácia de medida provisória, as relações
jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela
regidas.
*Parágrafo 11 incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 11-9-2001.
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. “(NR)
*Parágrafo 12 incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 11-9-2001.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.816, DE 23 DE AGOSTO DE 1999
Estabelece Normas Para Registro
do resultado Líquido Negativo Decorrente do Ajuste dos Valores em reais de
Obrigações e Créditos, e da Outras Providências.
Art. 1º As pessoas jurídicas poderão registrar,
em conta do ativo diferido, o resultado liquido negativo decorrente do ajuste dos valores em reais de obrigações e créditos, efetuado em virtude de variação
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nas taxas de câmbio ocorrida no primeiro trimestre-calendário de 1999.
Parágrafo único. O valor da despesa, registrada
na forma deste artigo, deverá ser amortizado à razão
de vinte e cinco por cento, no mínimo, por ano-calendário, a partir de 1999.
Art. 2º A pessoa jurídica que houver adotado o
procedimento referido no artigo anterior deverá excluir do lucro líquido, para determinação do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro liquido, relativos ao primeiro trimestre-calendário
do ano de 1999, se tributada com base no lucro real
apurado trimestralmente, ou ao ano-calendário de
1999, se tributada com base no lucro real apurado
anualmente, a diferença entre o valor da despesa, registrado no ativo diferido, e o amortizado no mesmo
período.
Parágrafo único. O valor amortizado nos períodos de apuração subseqüentes ao lia exclusão será
adicionado ao lucro liquido, para determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido correspondente ao mesmo período.
....................................................................................
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.158-35
DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Legislação das contribuições para a Seguridade Social – COFINS, Para os Programas de Inte gra ção
Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – PIS/PASEP e do
Imposto sobre a Ren da, e dá outras
providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A alíquota da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pis/Pasep, devida pelas
pessoas jurídicas a que se refere o § 1º do art. 22 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, fica reduzida
para sessenta e cinco centésimos por cento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 1999.
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Art. 2º O art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º .................................................
..............................................................
§ 2º ......................................................
..............................................................
II – as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda,
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio liquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
..............................................................
§ 6º Na determinação da base de cálculo das contribuições para o Pis/Pasep e
Cofins, as pessoas jurídicas referidas no §
1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no
§ 5º, poderão excluir ou deduzir:
I – no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações
de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e
variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e
mercadorias, em operações de hedge;
II – no caso de empresas de seguros
privados, o valor referente ás indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos,
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efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a titulo de cosseguro e resseguro, salvados e outros ressarcimentos.
III – no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;
IV – no caso de empresas de capitalização, os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento
de resgate de títulos.
§ 7º As exclusões previstas nos incisos
III e IV do § 6º restringemse aos rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores das provisões
técnicas, limitados esses ativos ao montante
das referidas provisões.
§ 8º Na determinação da base de cálculo da contribuição para o Pis/Pasep e Cofins, poderão ser deduzidas as despesas de
captação de recursos incorridas pelas pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos:
I – imobiliários, nos termos da Lei nº
9.514, de 20 de novembro de 1997;
II – financeiros, observada regulamentação editada pelo Conselho" – Monetário
Nacional.
§ 9º Na determinação da base de cálculo da contribuição para o Pis/Pasep e Cofins, as operadoras de planos de assistência
à saúde poderão deduzir:
I – co-responsabilidades cedidas:
II – a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões técnicas;
III – o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias
recebidas a titulo de transferência de responsabilidades." (NR)
..............................................................
..............................................................
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, com
a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 32, o
prazo final para apreciação pelo Senado Federal da
Medida Provisória n.º 1, de 2001, que acaba de ser
lida, publicada no Diário Oficial da União de 20 de
setembro último, é o dia três de novembro próximo,
após o que ficam sobrestadas, até que se ultime sua
votação, todas as demais deliberações legislativas da
Casa.
Assim sendo, esta Presidência inclui a matéria
na pauta da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do próximo dia 24, quarta-feira.
A Presidência ainda esclarece que a matéria
será publicada em avulsos, com parecer proferido no
Plenário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, com
a redação dada pelo Emenda Constitucional n.º 32, o
prazo final para apreciação pelo Senado Federal da
Medida Provisória n.º 2, de 2001, que acaba de ser
lida, publicada no Diário Oficial da União de 25 de
setembro último, é o dia oito de novembro próximo,
após o que ficam sobrestadas, até que se ultime sua
votação, todas as demais deliberações legislativas da
Casa.
Assim sendo, esta Presidência incluirá oportunamente a matéria na pauta da Ordem do Dia.
Ainda esclarece que a matéria será publicada
em avulsos, com a emenda oferecida perante a Comissão Mista e com o parecer proferido no Plenário
da Câmara dos Deputados, que concluiu pela apresentação do Projeto de Lei de Conversão n.º 11, de
2001.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do § 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pelo Emenda Constitucional n.º
32, o prazo final para apreciação pelo Senado da
Medida Provisória n.º 3, de 2001, que acaba de ser
lida, publicada no Diário Oficial da União de 27 de
setembro último, é o dia 10 de novembro próximo,
após o que ficam sobrestadas, até que se ultime
suas votações, todas as demais deliberações legislativas da Casa.
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Assim sendo, esta Presidência incluirá oportunamente a matéria na pauta da Ordem do Dia.
Ainda esclarece que a matéria será publicada
em avulsos, com o parecer proferido no Plenário da
Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução n.º 47, de 2001,
de autoria do Senador Osmar Dias, que acrescenta
parágrafo ao art. 14 da Resolução n.º 20, de 1993,
para determinar o momento do início do processo de
cassação de Senador para efeitos do art. 55, § 4º, da
Constituição Federal.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania, e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Presidência recebeu a Mensagem n.º 232, de
2001 (n.º 1.088/01, na origem), de 16 do corrente,
pela qual o Presidente da República, nos termos do
art. 52, inciso V. Exª, da Constituição Federal, solicita
seja autorizada a contratação de operação de crédito
externo, entre a República Federativa do Brasil e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no
valor equivalente a até cinqüenta e sete milhões de
dólares dos Estados Unidos da América, de principal,
para financiamento parcial do Programa de Apoio à
Modernização do Sistema Previdenciário Brasileiro –
Proprev – Fase I.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
OFÍCIO Nº P-231/2001-CMO
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Tendo em vista a votação do Parecer Preliminar
à Proposta Orçamentária para 2002 (Projeto de Lei nº
32/2001-CN) ter ocorrido somente no dia 16 p.p., dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a alteração
dos prazos de apresentação de Emendas, assim
como também de Publicação e distribuição dos avulsos das mesmas, conforme cronograma de tramitação abaixo:
Emendas
Apresentação perante a Comissão........até 26-10-01
Publicação e distribuição........................até 31-10-01
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Relatórios Setoriais
Apresentação, publicação, distribuição e votação.........................................................até 13-11-01
Relatório Final
Apresentação, publicação, distribuição e votação na
Comissão...............................................até 28-11-01
Encaminhamento à Mesa do Congresso Nacional............................................................até 7-12-01
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.
– Senador Carlos Bezerra, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – O ofício lido vi à publicação.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR. Pela ordem) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição para
uma comunicação inadiável, no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Na prorrogação da Hora do Expediente, V. Exª
será atendido para o uso da palavra, por cinco minutos, para comunicação inadiável, nos termos do art.
158, § 2º, do Regimento Interno.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço para falar como
Líder do PDT e representante do Bloco neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra a V. Exª, como Líder.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, em meu próprio nome, em
nome do meu Partido, o PDT, e do Bloco de Oposição
no Senado Federal, composto pelo PDT, PPS e PT,
quero, neste momento, congratular-me com todos os
médicos do Brasil pela comemoração do Dia do Médico, que acontece hoje.
Quando eu morava em São Paulo, nos anos de
1986 e 1987, onde fiz minha especialização, nunca
me esquecia do que freqüentemente dizia o médico e
ex-Deputado Henrique Walter Pinotti, segundo o qual
havia um fosso muito grande, quase que um abismo
entre o conhecimento médico no Brasil e as condi-
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ções adequadas para que o médico pudesse aplicar
esses conhecimentos, principalmente no setor público. Infelizmente, essa dificuldade permanece até
hoje, pois a saúde no nosso País continua apresentando problemas cada vez mais graves.
Louvo até o esforço do Ministro José Serra no
sentido de criar mecanismos para viabilizar mais recursos para a saúde e imprimir uma luta gigantesca
contra o lobby, os cartéis e aqueles que se utilizam
do setor saúde apenas com objetivos financeiros e
comerciais. Então, neste momento em que o Brasil
vive e aprofunda essas dificuldades, principalmente
no setor público, devido aos recursos no SUS embora
tenhamos aprovado aqui, no ano de 2000, uma PEC
para a saúde , lamentavelmente o setor econômico
do Governo está querendo abocanhar R$ 1,2 bilhão
do orçamento da saúde, restringindo, portanto, as
condições e a capacidade do SUS em solucionar os
problemas da nossa população.
O médico, na maioria das vezes e especialmente no setor público, é o principal alvo de todas esses
problemas e de todos os lamentos do povo humilde
do nosso País que procura, na figura do médico, soluções para os seus problemas.
O médico do setor público há sete anos não recebe reajuste salarial e, agora, é contemplado por um
aviltante percentual de 3,5% na proposta do Governo
de reajuste para o servidor público. O médico do serviço público, que trabalha, principalmente, no interior,
não encontra as mínimas condições para assistir bem
os seus pacientes.
Eu gostaria de mencionar um caso de uma médica do Município de Oiapoque. Ela atende, sozinha,
no Município aproximadamente 12 mil pessoas. Isso,
de fato, é um extremo sacrifício. Quando visitei Oiapoque, recentemente, um profissional me dizia: ”Senador Sebastião Rocha, não consigo mais nem dormir.
Não tenho folga, trabalho noite e dia. Quando estou
em casa para repousar, sou sempre chamada. Quando tento dormir, não consigo, porque me vem a insônia, em função do esforço permanente de atender a
população“.
Num jornal do Amapá, ontem li que, dos onze
médicos que o Ministério da Saúde enviou ao meu
Estado pelo Programa de Interiorização – um programa espetacular, em que os médicos são pagos para
irem para o interior do Brasil, com a Prefeitura entrando com uma contrapartida –, apenas dois permaneceram no Estado do Amapá. Esse é um sinal claro de
que não são dadas as mínimas condições para o médico permanecer nas regiões mais inóspitas do interior do nosso País – e o meu Amapá não é diferente.
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Penso que há uma falha do Governo do Estado do
Amapá, que poderia entrar nessa parceria e contribuir
para que o médico permanecesse nos Municípios
amapaenses. Lamentavelmente, isso vem ocorrendo.
O médico do setor privado também passa por
dificuldades. Os planos e seguros de saúde o remuneram de maneira inadequada. Hoje, poucos médicos brasileiros têm uma clientela essencialmente particular. No maioria dos casos, o atendimento é feito
por convênios com planos e seguros de saúde. Fui
Relator da Lei de Planos e de Seguros de Saúde, embora, na oportunidade, nada pudesse fazer, porque o
Senado só podia suprimir dispositivos que vieram da
Câmara dos Deputados, não podendo acrescentar
nada. E o médico ficou de fora de qualquer contemplação. Hoje, ele recebe uma remuneração aviltante
dos planos e seguros de saúde. Pouco se pode fazer,
porque, na hora em que se fala em ajustar a tabela
dos planos e seguros de saúde, começa sempre
aquele terrorismo psicológico de que, assim, os preços subirão e a sociedade não suportará.
Neste que deveria ser um momento de festa, de
confraternização, de congratulação, lamentavelmente
temos muito pouco a comemorar na saúde brasileira.
Apesar do esforço do Ministro José Serra e da equipe
do Ministério da Saúde e da Fundação Nacional de
Saúde para reverter os malefícios inerentes à situação
do nosso povo carente, o médico continua submetido a
condições muito precárias de trabalho por falta de estrutura e por uma remuneração aviltante.
Fica o meu abraço e o meu carinho a todos os
médicos do Brasil, muito especialmente aos médicos
do Amapá.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares) – Tem V. Exª a palavra.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, eu gostaria de me inscrever
para fazer uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares) – Pois não, Senador Mauro Miranda. V. Exª fica
inscrito em segundo lugar.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, pelo prazo de vinte minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com mu-
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ita emoção, ocupo esta tribuna para prestar uma homenagem à classe médica do Brasil.
O Senador Sebastião Rocha, que, como eu é
médico e me antecedeu, falou de maneira sucinta sobre a realidade do médico e da medicina no País e eu
gostaria de tecer mais alguns comentários.
Sinto-me honrado, como Parlamentar e como
médico, em poder, desta tribuna, cumprimentar os colegas médicos de todo o Brasil e, em nome deles, agradecer as manifestações de carinho e reconhecimento
que nos presta neste dia a sociedade brasileira.
Aproveito a oportunidade para expressar minha
inquietude, porque, passados 500 anos do descobrimento do nosso País, em pleno século XXI, ainda não
equacionamos a questão da distribuição do atendimento médico a todos os rincões do Brasil, embora
nossas universidades titulem mais de 7 mil médicos a
cada ano. Temos mais médicos do que o necessário,
segundo dados da própria Organização Mundial de
Saúde, porém, as regiões Norte e Nordeste, que possuem juntas mais da metade dos Estados brasileiros
e um terço da população nacional, dispõem tão somente de 17% dos profissionais de saúde do Brasil,
fato que contribui para o comprometimento da qualidade de vida da população de hoje e das futuras gerações.
É comum vermos na televisão, lermos nos jornais e ouvirmos nas rádios que muitos Municípios do
Brasil não têm sequer a presença de um único médico. Isso, em pleno século XXI, considerando que o
Brasil tem, repito, mais médicos do que o necessário
na correlação população/número de médicos, é um
fato que nos entristece e demonstra o quanto as autoridades brasileiras têm levado pouco a sério um dos
maiores problemas para a população pobre que vive
nos municípios distantes neste País.
Essa carência da presença de médicos, na região Norte sobretudo, tem motivado a imigração de
profissionais da saúde de países irmãos, como Cuba,
Peru, Colômbia, dentre outros, solucionando parcialmente a questão do atendimento, mas causando uma
série de outros embaraços, tanto para os profissionais brasileiros quanto para esses profissionais dos países irmãos, com relação à compatibilidade de formação e ao reconhecimento do currículo desses profissionais. Quero registrar que Roraima, por exemplo, talvez seja o único Estado do Brasil cujos municípios,
sem exceção, possuem pelo menos um médico. E
isso se dá graças à presença de médicos cubanos,
peruanos e colombianos, porque o médico brasileiro,
infelizmente, é formado dentro das próprias escolas
com uma visão cada vez mais elitista, mais especia-
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lista e portanto não tem por que ir para regiões distantes como o Estado do Acre, de Roraima, Rondônia e
tantos outros Estados distantes deste País.
Verifica-se que as escolas médicas estão concentradas nos grandes centros urbanos do Sul e Sudeste, atraindo alunos cuja origem social é primordialmente dessas regiões, tendo como imagem objetivo a
especialização, a alta tecnologia, os salários atrativos, a facilidade de emprego, a sociedade de consumo, circunstâncias que favorecem seu distanciamento das áreas urbanas mais desprovidas e mais carentes deste País.
Há 92 escolas médicas hoje no País, sendo, vejam bem, 50 na região Sudeste – só nesta região,
constituída de quatro Estados apenas –, 19 na região
Sul, 14 na região Nordeste, 5 na região Centro-Oeste
e apenas 4 na região Norte, região onde está a Amazônia, representando, portanto, mais da metade da
área territorial deste País e onde vivem mais de 20 milhões de habitantes.
E esses cursos oferecem cerca de 8.500 vagas,
com uma concentração de 5.500 só na região Sudeste. Vejam bem: de 8.500 vagas por ano, 5.500 são
apenas na região Sudeste. Isso é realmente uma desproporção, uma demonstração de que este é um país
desigual, um país sem um planejamento estratégico,
um país onde não se pensa sequer em levar igualmente a saúde a todos os cidadãos brasileiros.
Destaque-se que as possibilidades impulsionadas continuamente pelo avanço tecnológico fazem
com que a formação médica hoje oferecida se volte
prioritariamente para especialidades, sustentando,
com essa tendência, a grande carência de profissionais capacitados a solucionar não só os problemas
mais prevalentes, mas também a desenvolver ações
voltadas à proteção e à promoção da saúde. Com
isso, os profissionais procuram fixar-se nos grandes
centros urbanos, onde está concentrada a maioria
dos serviços de alta complexidade das unidades hospitalares e dos planos privados de saúde. Registre-se
que a grande maioria dos Municípios brasileiros tem
menos de trinta mil habitantes e a maior parte deles
não tem, sequer, um médico para prestar assistência.
Em recente esforço para resolver esse problema, o Governo Federal criou o Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde, concebido para atender às populações de Municípios desprovidos ou com
precários serviços médico-sanitários, com a lotação
de médicos e enfermeiros em seus territórios, mediante a oferta de incentivos financeiros – era um salário realmente atraente – e de formação profissional
aos participantes, buscando impulsionar e reorgani-
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zar a atenção básica de saúde no País e fortalecer o
Programa de Saúde da Família, que é a base da interiorização da Medicina.
No Brasil atual, seria mais apropriado dizer que
temos um Ministério da Doença, e não um Ministério
da Saúde, porque se gasta muito mais com o tratamento do que com a prevenção. Gastamos muito
mais com remédios do que com ações preventivas.
Às vezes, uma simples ação preventiva, como a presença de um agente de saúde na casa de uma pessoa desinformada, pode evitar que ela adoeça.
Na primeira fase da implantação desse projeto
do Governo Federal de interiorização do trabalho em
saúde, em que se objetivou atender a 300 Municípios
com pelo menos um médico e um enfermeiro, verificou-se que, em cerca de 15% deles, em especial na
região Norte, não houve êxito na alocação desses
profissionais. Mesmo com os percalços registrados
nessa fase inicial, trata-se de iniciativa que deve ser
mantida, incentivada e melhorada para que os serviços de saúde possam chegar, com qualidade, nas
áreas de menor concentração populacional.
No Estado de Roraima, que tenho a honra de representar nesta Casa, a partir de um projeto de minha
autoria, plantamos uma semente vigorosa para a descentralização dos serviços de saúde e a formação de
profissionais de outras áreas do conhecimento, com a
implantação da Universidade Federal de Roraima e
do curso de Medicina. E aqui é bom dizer que, na Região Norte, têm curso de Medicina apenas o Estado
do Pará, com dois cursos, o Estado do Amazonas,
com um curso, e o Estado de Roraima, com outro. Recentemente, foi autorizado um para o Estado do Acre
e outro para o Estado de Tocantins. Vejam como é um
absurdo que apenas agora esses Estados possam ter
funcionando uma escola de Medicina! E não venham
me dizer que não se faz a escola de Medicina porque
não há condições técnicas para a criação do curso,
porque, assim, entra-se num círculo vicioso: ”Não se
cria o curso porque não há condições técnicas, e não
há condições técnicas porque não existe o curso“.
Cuba, país de pequenas dimensões, criou em cada
província – que equivale a um Estado no Brasil uma
escola de Medicina e incentivou a formação de profissionais voltados para as atenções básicas de saúde.
Com isso, alcançou índices sociais na área de saúde
que nenhum país da América Latina possui.
Portanto, urge dotar a Universidade Federal de
Roraima – a que me referi – dos meios físicos e científicos adequados para a preparação de profissionais
que possam dedicar-se com especialidade às demandas regionais. E aqui caberia um apelo às gran-
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des universidades brasileiras: seria importante que
seus doutores e mestres permanecessem durante
um mês, pelo menos uma vez por ano, num desses
Estados distantes do Norte, do Nordeste ou do Centro Oeste, levando um pouco do seu saber, que foi
construído às custas dos impostos de todos nós, brasileiros. Ressalte-se que os cursos de mestrado e de
doutorado são financiados pelo Governo – leia-se: financiado pelo povo brasileiro. Então, é um apelo que
faço, no Dia do Médico, aos profissionais das grandes
universidades brasileiras situadas no eixo Sul-Sudeste, para que pensem neste Brasil de maneira diferente, no início deste século XXI.
Sr. Presidente, essas reflexões que faço, neste
Dia do Médico, conhecedor da nossa realidade, como
médico atuante que fui e como professor de uma Universidade nascente do extremo Norte do País, trazem-me a consciência de que a classe médica tem
uma folha extraordinária de serviços prestados à Nação brasileira – o que a faz verdadeiramente merecedora dos encômios hoje recebidos; contudo, podemos avançar ainda mais na universalização do atendimento médico, proporcionando a todos os cidadãos
o recebimento desse serviço essencial ao exercício
de sua cidadania, que começa, logicamente, pela saúde e pela educação.
Ao finalizar, Sr. Presidente, gostaria de deixar
um apelo ao Conselho Federal de Medicina e à Associação Médica Brasileira, para que olhem com olhos
mais modernos para essa realidade brasileira, fazendo cair algumas barreiras injustas e descabidas que
ainda prevalecem. Tais barreiras prejudicam a atuação do médico, dificultando-lhe a ida a esses lugares
pequenos e até impedem a abertura de cursos de
Medicina, de Enfermagem e Odontologia. Por essa
razão, ao parabenizar a categoria, gostaria de desejar
que a nossa realidade seja transformada.
Sr. Presidente, como o dia 21 de outubro cai num
domingo, desejo prestar uma homenagem diferente a
um jornal do meu Estado, a Folha de Boa Vista, que
completa 18 anos naquela data. O jornal tem sido, ao
longo dos anos, um veículo de informação e é o mais
antigo daquele Estado. E, conquanto eu mesmo tenha
divergido, em determinados momentos, de sua linha
informativa, quero aqui fazer este registro e reconhecer que a liberdade de imprensa é sempre mais importante do que a opinião dos donos de jornais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO
NOS TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO INTERNO.
Senador Mozarildo Cavalcanti
A Folha
Fundada em 21 de outubro de 1983, A Folha Tem sido ao
longo desses anos o único veículo de informação realmente comprometido com as causas sociais do Estado de Roraima.
Localizada na Rua Lobo D’almada nº 21 A Folha de Boa
Vista é o jornal de maior circulação e mais antigo de Roraima,
único jornal em tamanho “standard” do Estado.
Pioneira em tudo, a Folha foi o primeiro jornal a ter mais
de uma cor, o primeiro a ser rodado em uma impressora rotativa
e agora é o primeiro jornal de Roraima na Internet.
Tentamos através destes anos levar sempre a informação
sincera e realista de nosso Estado, visando sobre tudo aos interesses do povo que tanto vinha sofrendo pela desinformação desencandeada pelos antigos meios de informação antes vigentes
em Roraima. Hoje, além de fornecermos informação a mais de 20
mil pessoas diariamente, estaremos através de nosso site, am pliando ainda mais esse horizonte, onde leitores do Brasil e do
mundo poderão adquirir informações sejam de caráter Econômico, Político, Social ou Cultural, enfim todas as informações contidas em nosso Jornal.
Telefones para contato com A Folha: PABX: (0XX95) 623
8806; Departamento Comercial (0XX95) 623 6108; Fax:
(0XX95) 623 8803;

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Passo a Presidência ao Senador Mozarildo
Cavalcanti. (Pausa).
O Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o nobre Senador Antonio Carlos Valadares.
S. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, leio
nos jornais, atento que estou, a respeito da continuidade do movimento grevista dos professores, que
deu início à paralisação das universidades no dia 22
de agosto. Há mais de dois meses, o Governo encontra-se sem condições de atender, como deveria, às
reivindicações justas e legítimas dos professores.
Está impotente diante da crise gerada sobretudo pela
adoção de uma política monetária e econômica que
prejudica todas as classes sociais do Brasil, principal-
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mente a dos funcionários públicos, que há mais de
seis anos não recebem um tostão sequer de aumento
nos seus salários.
Leio, por exemplo, no Jornal da Cidade, editado no Estado de Sergipe, que imprimimos pela Internet, a seguinte notícia:
Grevistas decidem que paralisação
continuará. Nem mesmo a suspensão dos
salários fez com que o movimento acabasse. Mesmo com os salários do mês de setembro ainda retidos pelo Governo Federal,
servidores e professores da Escola Agrotécnica de São Cristóvão e da Escola Técnica
Federal de Sergipe, incluindo a unidade
descentralizada do Município de Lagarto,
vão permanecer em greve.
Vejam, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que não se trata apenas de um movimento das universidades. As próprias escolas técnicas de segundo
grau, ligadas ao Ministério da Educação, estão apoiando o movimento paredista encetado pelas universidades de todo o Brasil. Das 39 universidades, somente uma não entrou em greve. Trinta e oito universidades estão com suas atividades paralisadas, fazendo
ver ao Governo que esse é um movimento que visa
não apenas ao aumento de salário. É preciso que o
Governo direcione sua atenção para a melhoria da
qualidade de ensino. Isso implica a oferta de cursos
de atualização para todos os professores universitários, implica dar maior apoio aos laboratórios do setor
de ciências das universidades, que estão atrasando
suas pesquisas, atrasando seus estudos e seus relatórios sobre assuntos científicos da maior importância, porque nesses laboratórios faltam os recursos indispensáveis ao seu funcionamento.
Como eu disse, Sr. Presidente, a paralisação
não é causada apenas por uma tentativa de aumentar
os salários. As universidades federais de todo o Brasil
estão defasadas neste mundo tão competitivo, globalizado, que exige, acima de tudo, eficiência, competência e poder de transformação em um mundo que
evolui a cada minuto.
Sr. Presidente, não compreendo a postura do
Governo Federal, que tem na sua direção um ex-professor universitário que, na época do regime discricionário, foi praticamente banido deste País porque advogava abertamente na cátedra, segundo seu próprio
passado, o fim da ditadura e do regime forte da Revolução de 64. No entanto, a esta altura dos acontecimentos, diante de um caso tão grave como é essa
greve, que ameaça a não-realização do vestibular,
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prejudicando milhares de estudantes por este Brasil
afora, culpa o movimento, dizendo-o político.
É uma injustiça que se comete contra uma classe tão sofredora como é a dos professores. O magistério chegou a tal ponto no seu desprestígio, na falta
de atenção das autoridades, que, no Dia do Professor, muitos Estados não decretaram feriado. Um ou
outro Estado comemora, no dia 15 de outubro, o Dia
do Professor. Ao dia em que deveria ser comemorada
essa data, essa efeméride, muitos Estados não dão a
menor atenção e importância, a exemplo do Estado
de Sergipe, onde o Dia do Professor não é comemorado.
Entretanto, Sr. Presidente, para fazer face ao racionamento, já temos, no Nordeste, um calendário de
feriados para atender à pretensão do Governo de
economizar energia, quando ele, o Governo, deveria
ter tido competência suficiente para prever a crise que
se abateu sobre o Brasil. Mas esse é um outro assunto, que não quero abordar, porque dele já falei diversas vezes. O assunto preponderante, neste momento,
é a greve dos professores, que tiveram seus salários
suspensos pelo Governo Federal visando pressionar
aquela classe a voltar à sala de aula.
Sr. Presidente, está faltando diálogo, debate sobre o destino da universidade brasileira. Quem sabe
se não está nos planos do Governo o enfraquecimento da universidade pública, visando o seu completo
esfacelamento, para que seja privatizada de uma vez
por todas, impedindo quem não tem condições de pagar uma universidade de fazer um curso superior e
obter um diploma para enfrentar o mercado de trabalho?
Desconfio que exista algum plano estratégico
com esse objetivo, porque não é possível não se encontrar uma solução para a greve dos professores depois de dois meses. Encontra-se solução para tudo
neste País. Empenha-se todo o esforço do Orçamento federal para o pagamento de uma dívida externa de
mais de US$ 200 bilhões, cujos encargos e juros são
pagos em dia, satisfazendo o mercado financeiro internacional, e não há uma reserva estratégica para
atender aos problemas sociais do País.
Vários programas estão sendo cortados. Tenho
notícia de que, no Nordeste, o Governo está propondo aos prefeitos a substituição da cesta básica por dinheiro. Será, então, Sr. Presidente, mais uma porta
aberta para a instalação ou aumento da corrupção.
Não estou dizendo que os prefeitos sejam corruptos;
o que estou dizendo é que, enquanto determinadas
pessoas, sendo retiradas do programa da cesta básica, não receberão esse dinheiro, outras poderão re-
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cebê-lo, mesmo não fazendo jus ao benefício, devido
a irregularidades na sua distribuição.
O Ministério Público Federal, Sr. Presidente, instituição respeitada e ouvida no País, que fiscaliza todos os atos governamentais que prejudicam esta Nação, deveria, o quanto antes, alertar o Governo para
que adote uma solução o mais rapidamente possível,
visando acabar com a greve, na base da negociação
com os professores, a fim de lhes ser dado o que merecem.
Por isso, Sr. Presidente, minha palavra é de solidariedade à classe dos professores, minha palavra é
para pedir ao Presidente da República, mais uma vez,
que converse com a classe em vez de acusar o movimento de ser político. Em que pese saibamos do esforço do Ministro da Educação, ao longo dos anos,
para desenvolver o ensino fundamental, S. Exª, no entanto, devido ao abandono da universidade, que deixou relegada, perdeu completamente a autoridade
para negociar com os grevistas, mesmo porque, Sr.
Presidente, não vejo condição alguma de o Ministro
da Educação fazer negociação diante da retração da
equipe econômica. Negociação alguma pode ser feita
no País sem a interveniência do Ministro da Fazenda.
Como se trata de algo que está prejudicando
todo o Brasil, a educação brasileira, até o próprio Presidente da República deveria, pessoalmente, empenhar-se para dar fim a esse movimento, em bases pacíficas, discutindo os pormenores da crise universitária, desde os salários dos professores, que são ínfimos em relação às suas necessidades básicas, à manutenção de suas famílias, até a própria manutenção
das universidades, das faculdades e a modernização
do ensino.
Afinal de contas, Senhor Presidente Fernando
Henrique Cardoso, os professores são humanos, têm
filhos nas escolas, pagam altas mensalidades quando podem, pagam aluguel ou prestação mensal da
casa própria no Sistema Financeiro de Habitação, pagam energia, que aumenta a cada ano, pagam transporte e combustível. São seres humanos que estão
sofrendo na própria pele as incongruências e distorções de uma política econômica que está penalizando todos, como eu disse, principalmente os servidores públicos, que não têm aumento há seis anos.
Há perda salarial de mais de 60%, a qual não foi
coberta pelo Governo Federal. Anunciou-se um aumento de 3,5%, uma vergonha diante das perdas havidas durante todos esses anos.
Sr. Presidente, não sei como a universidade brasileira poderá se modernizar com as perdas salariais
dos professores e o mal funcionamento dos laborató-
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rios, mas tenho absoluta certeza de que uma solução
haverá. Não há crise que não gere solução. Essa solução advirá, sem dúvida, agora ou depois do próximo
ano, com a eleição de um novo Presidente da República que desenvolva um programa de governo mais
próximo da população, que coloque em primeiro lugar
a solução dos problemas sociais e não seja presa fácil da ambição, da ganância e do capital internacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – V.
Exª tem a palavra pela ordem, Senadora Emilia Fernandes.
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, solicito que me considere inscrita para uma comunicação inadiável, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – V.
Exª será atendida no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Gilvam Borges, do Amapá.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em menos de 30
anos a criminalidade no Brasil atingiu níveis impressionantes e coloca hoje a nossa sociedade entre as
mais violentas do mundo.
Quase todos os indicadores sociais e de renda
que apresentamos a cada ano indicam que o agravamento da exclusão social, a falta de perspectivas, a
desagregação familiar e o desemprego são as causas
mais determinantes desse avanço impressionante da
violência em nosso País.
No último relatório das Organizações das Nações Unidas (ONU) sobre desenvolvimento humano,
divulgado recentemente, conseguimos subir apenas
quatro degraus em comparação com os dados apresentados no balanço anterior. Mesmo assim, o Governo Federal fez uma verdadeira festa para comemorar
um humilhante sexagésimo nono lugar, entre cento e
noventa e dois países pesquisados. Para conquistar
essa desonrosa classificação, disputamos passo a
passo com países extremamente pobres da Ásia e da
África e perdemos até mesmo para alguns dos mais
miseráveis.
Lamentavelmente, depois de cinco séculos de
história e de acumulação capitalista das mais invejáveis em todo o mundo durante quase quarenta e cinco
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anos ininterruptos a partir de 1940, fracassamos em
justiça social. Segundo o último recenseamento, quase 85 milhões de brasileiros transitam entre a miséria
absoluta e a pobreza. O número impressiona, causa
vergonha e medo, porque corresponde à metade da
população do País. Assim, para cada brasileiro que
tem cidadania há um outro vivendo na infelicidade. É
um verdadeiro barril de pólvora que pode explodir a
qualquer momento e espalhar um onda incontrolável
de violência. Ao contrário da Índia, onde há a crença
de que os praticantes do mal serão transformados em
vermes após a morte, os atos de violência, no Brasil,
mesmo os mais brutais, são encarados com a maior
naturalidade pelos seus autores.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os excluídos não têm nomes, mas são vistos em todos os lugares, a qualquer hora do dia ou da noite. Eles estão nos
sinais de trânsito, deitados nas calçadas, debaixo das
pontes, dos viadutos e em barracos improvisados nas
áreas públicas e nas imensas periferias urbanas. Vagam, sem rumo, à procura do nada, e podem despertar, a qualquer momento, para a violência.
Não muito longe daqui, a uma dezena de quilômetros deste elegante plenário, na chamada Cidade
Estrutural, bem próxima da rodoferroviária, qualquer
pessoa pode fechar e abrir os olhos e, sem saber que
está na capital do Brasil, dizer que está no Afeganistão, em Angola, no Congo, em Serra Leoa, no Sudão
ou no Timor Leste. A degradação social e material, a
sujeira, a violência e o abandono são tão chocantes
que não existe praticamente qualquer diferença entre
o inferno brasiliense e o existente nos países a que
acabamos de nos referir. Mesmo situados em continentes completamente diferentes, o infortúnio é o
mesmo e a paisagem é semelhante.
Não tenho dúvida de que a miséria e a violência
caminham de mãos dadas a todo momento e estão
presentes em todos os lugares de nossa vida social. A
violência, hoje uma constante em nosso cotidiano,
não escolhe hora, não seleciona lugar, não distingue
classe social, não diferencia sexo nem idade, não
busca motivo algum, não solicita carteira de identidade, não poupa ninguém, nem avisa quando vai se manifestar.
A cada ano, no Brasil, milhares de pessoas são
vítimas dessa síndrome, que se está mostrando incontrolável e que passou inclusive a desafiar o próprio Estado. Em todos os pontos do País, a situação é
a mesma e o número de ocorrências assusta. Assassinatos, seqüestros relâmpagos, assaltos, latrocínios,
estupros e agressões estão deixando o povo brasileiro em estado de pânico.
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Nos últimos tempos, com o aumento da impunidade, com o aprofundamento da corrupção nos altos
escalões da sociedade e com o agravamento da exclusão social, os atos criminosos aumentaram e as
pessoas não se sentem mais seguras nem mesmo no
interior de suas próprias casas. A situação que estamos vivendo é extremamente grave, porque está desmoralizando a democracia e as instituições. Além disso, com frieza revoltante e sem demonstrar qualquer
sentimento de culpa, os delinqüentes colocam em risco permanente a integridade das pessoas e reduzem
a vida humana a uma mera banalidade.
Infelizmente, não podemos deixar de reconhecer que o Brasil vive um estado de guerra civil não declarado já há muito tempo. A cada ano que passa, a
intensidade do conflito brasileiro aumenta e o número
de mortos também. Se compararmos o número de vítimas fatais nos nossos choques armados, no ano
passado, com o registrado, no mesmo período, nos
confrontos convencionais que estavam ocorrendo em
alguns lugares do mundo, em que as armas em disputa incluíam aviões sofisticados, porta-aviões de última
geração, mísseis, soldados altamente equipados e
treinados e as tecnologias digitais mais avançadas,
concluiremos que essas guerras foram extremamente
monótonas.
Segundo as estatísticas de que temos conhecimento, em Israel, na Macedônia e mesmo nas guerras subdesenvolvidas da África, o número de mortos
em um dia de combate é significativamente menor do
que na guerra brasileira contra o crime organizado e
contra o tráfico. Mesmo na Colômbia, onde o Estado
trava duas guerras declaradas, uma contra as Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e outra
contra os narcotraficantes, o número de mortos em
operações militares consideradas de grande porte é
bem inferior ao saldo de apenas um final de semana
na cidade de São Paulo. Lá, nesses dias, é rotina dezenas de cadáveres chegarem crivados de balas às
dependências do Instituto Médico Legal.
Está provado que onde existe desgoverno, a violência assume proporções assustadoras. É o que
vem acontecendo, por exemplo, no Estado do Amapá,
dirigido por um Governador incapaz, incompetente, irresponsável e envolvido em diversos escândalos de
superfaturamento de obras públicas.
Segundo dados divulgados pela Polícia Civil e
Militar do Estado e pelo IBGE, entre 1999 e 2000,
para uma população ligeiramente superior a 400 mil
habitantes, foram registradas cem ocorrências policiais. Por outro lado, no período de janeiro a agosto de
2001, segundo levantamento realizado pela Diocese
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de Macapá nos livros de ocorrências policiais das delegacias, estavam registrados 316 homicídios, 2.300
furtos, 400 acidentes de trânsito, 1.600 agressões
com lesões corporais, e 840 assaltos. No total, foram
5.456 delitos praticados em apenas oito meses, o que
deixa o cidadão comum do meu Estado totalmente à
mercê da violência e dos marginais.
Como podemos constatar, o Governo do Estado
não tem autoridade para conter essa onda de crimes,
que já assume proporções de calamidade. Mesmo diante desse clima, a segurança da população é encarada pelo Governador como assunto secundário. Para
termos uma idéia desse descaso, basta dizer que as
verbas destinadas à segurança pública são inferiores
ao orçamento do Gabinete Civil e da área de publicidade do Governo, o que é um verdadeiro absurdo.
Entretanto, vale dizer que o Governo Federal
tem mandado recursos para suprir as necessidades
da segurança pública do Amapá, mas, ao que nos parece, eles não são aplicados devidamente.
Nos últimos quatro anos, o Governo Federal repassou verbas no valor de mais de R$7 milhões para
serem aplicadas em reformas de penitenciárias,
construção de novos presídios, inclusive de segurança máxima, aquisição de material, construção e reforma de unidades policiais, treinamento de recursos
humanos e outras necessidades menos notórias.
Mesmo com todo esse dinheiro à disposição, o
Governo estadual conseguiu levar o sistema de segurança pública ao caos e ao abandono. Ninguém consegue ver melhorias, e não se sabe onde foram aplicadas as verbas repassadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Enquanto isso, principalmente nos Municípios
de Macapá, Santana e Laranjal do Jari, as fugas de
detentos são rotineiras, as revoltas são freqüentes e
os assassinatos acontecem em plena luz do dia, no
interior dos presídios e das delegacias abarrotadas
de presos.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Concede-me
V. Exª um aparte?
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Ouço
V. Exª com prazer.
O SR. Lindberg Cury (PFL – DF) – Senador Gilvam Borges, agradeço a V. Exª. V. Exª tem primado
por dizer com toda a franqueza o que pensa. Gostaria
de abordar o tema de que V. Exª trata, principalmente
onde fez um retrospecto da situação de Brasília. Nossa Capital foi construída para ser o centro de desenvolvimento econômico da região e, principalmente, o
centro político do País. Houve um fluxo muito grande
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de pessoas. A previsão era de 400 mil habitantes no
ano 2000 e hoje já ultrapassou os 2 milhões. Não é
preciso aprofundar os estudos, as pesquisas, fazer levantamentos sobre esta região, que não tem mercado
de trabalho. Este é principalmente do comércio e do
Governo, e ambos estão abarrotados, sem mais condições de admissão de quem quer que seja. No início,
lutamos pela implantação da indústria do desenvolvimento econômico – está sendo feito agora –, mas a
população, conforme eu disse, ultrapassou os 2 milhões de habitantes. Conseqüentemente, hoje o desemprego é muito grande, a estrutura educacional e
de saúde não conseguem suprir a carência, principalmente quando levamos em consideração a população das cidades vizinhas que fazem divisa com o Distrito Federal, municípios que compõem a região geoeconômica. Neste caso, o número de habitantes chega
a cerca de 3,5 milhões, boa parte dos quais, cerca de
22%, não tem oportunidade de trabalho, estando hoje
desempregada. Quanto a esse fato que V. Exª levantou, sobre a miséria, sobre o fato de que onde existe a
miséria existe a droga também, é uma preocupação
muito grande. Por isso eu queria louvar a atitude de V.
Exª, fazendo esta observação, que abrange não apenas o Brasil, mas, principalmente, os outros países citados em seu pronunciamento. Gostaríamos também
de discutir mais amplamente esse problema. Era o
que tinha a dizer.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Senador Lindberg Cury, digno representante do Distrito Federal, que detém as minhas admirações, incorporo
suas considerações ao meu pronunciamento.
O Sr. Ademir Andrade (PSB – PA) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – V. Exª
tem a palavra.
O Sr. Ademir Andrade (PSB – PA) – Obrigado,
Senador Gilvam Borges, ouço V. Exª, mas não posso,
em absoluto, concordar com suas palavras. Creio
também que o povo do Amapá não concorde com V.
Exª, porque o resultado é muito claro. O Governador
do Amapá, do meu Partido, João Alberto Capiberibe,
já foi prefeito de Macapá, posteriormente Governador
do Amapá, em seguida reelegeu-se Governador do
Amapá e depois ainda elegeu o novo prefeito de Macapá, um técnico sem vivência política, que o prestígio do Governador conseguiu fazer prefeito daquela
capital. O Governador do Estado do Amapá é um dos
mais bem conceituados Governadores do Brasil e,
portanto, não é possível, em nenhuma hipótese, concordar com as afirmações de V. Exª. Creio que, como
eu, repito, o povo do Amapá também não concorde
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com as afirmações de V. Exª, que é aliado de gente
que já fez muito mal à nossa região: os ex-Governadores do Amapá. Quem restituiu a cidadania, o direito
do povo, dos pobres, dos índios, dos caboclos, quem
lutou pela merenda escolar, pela descentralização
administrativa foi o Governador João Alberto Capiberibe. O povo dá respaldo e inúmeras vitórias a ele, e,
com certeza, continuará lhe dando vitórias. Lamento
que V. Exª tenha essas posições no Senado da República com relação ao Governador João Alberto Capiberibe, mas compreendo que V. Exª deve ter os seus
interesses contrariados e por isso faz aqui essa oposição tão radical. Que o povo do Amapá o perdoe pelas suas acusações, Senador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Senador Ademir Andrade, agradeço o aparte de V. Exª.
Reconheço o direito de V. Exª em se manifestar
dessa forma, mas V. Exª não tem autoridade moral
para falar em nome do povo do Amapá, porque não
vive lá e não conhece a problemática daquele Estado.
Compreendo que, na condição de vanguarda do seu
Partido, V. Exª tem a obrigação de fazer essas defesas, como sempre tem feito.
Eu convido V. Exª a constatar realmente e de
perto que o Governador do Amapá é um desastre. É o
que demonstram os dados do IBGE e os do Orçamento. Toda a sociedade amapaense conhece a incompetência e o mar de lama em que está o Governador Capiberibe.
V. Exª pronuncia essas palavras, porque é do
PSB e, de vez em quando, V. Exª faz uma ponte aérea, tem os seus interesses. Compreendo perfeitamente que V. Exª sempre faz as suas considerações;
mas não tem a autoridade moral, as suas palavras
saem da boca para a fora. V. Exª não tem os conhecimentos da vivência que estamos vendo.
O Sr. Ademir Andrade (PSB – PA) – Senador,
não julgo que V. Exª tenha condições de dizer se tenho autoridade moral ou não. V. Exª não tem. Confio é
no povo.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Presidente, os dados estatísticos estão aqui.
O Sr. Ademir Andrade (PSB – PA) – É o povo que
vai dar a resposta a tudo que V. Exª está colocando.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Não
tenho dúvida disso. Agora, V. Exª não tem autoridade
moral alguma. V. Exª está fazendo um aparte irresponsável, porque não tem conhecimento.
O Sr. Ademir Andrade (PSB – PA) – V. Exª está
sendo mal-educado, Senador Gilvam Borges.
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O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) –
Mal-educado é V. Exª e irresponsável. V. Exª é um bajulador.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Peço
aos Senadores que mantenhamos o estilo de elegância que marca a atuação do Senado. E refiro-me aos
dois Srs. Senadores, e não apenas ao Senador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Não
tenha dúvida, Sr. Presidente.
Vou concluir o meu pronunciamento. Agora,
para tirar um pouco da elegância, vou dizer o que penso, Sr. Presidente! Que o Senador Ademir Andrade é
um bajulador conhecido do Capiberibe e, portanto,
não tem autoridade moral para contestar dado algum.
S. Exª não tem moral.
Sr. Presidente, vou concluir meu pronunciamento e a minha palavra é garantia de dizer o que penso e
o que sinto. V. Exª é repudiado por aqueles que têm
honestidade.
O Sr. Ademir Andrade (PSB – PA) – V. Exª é o
engraçado do Senado, é o gracejador do Senado!
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – V. Exª
é irresponsável e desonesto. V. Exª está envolvido em
escândalos lá no Pará que vamos trazer aqui. Vou
desmascarar V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Atenção,
recomendo à Taquigrafia que não registre as expressões que não são parlamentares.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Mas
bajulador existe, Sr. Presidente, e muito!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria
de terminar este pronunciamento solicitando que esta
Casa encaminhe, em caráter de urgência, pedido de
informações ao Ministério da Justiça e ao Tribunal de
Contas da União, no sentido de verificar a devida aplicação, por parte do Governo do Estado do Amapá,
dos recursos públicos, que foram repassados pelo
Governo Federal, nos últimos quatro anos, para melhorar as condições da Segurança Pública daquele
Estado. O povo brasileiro e o povo do Amapá exigem
essa prestação de contas. E o Amapá tem três Senadores que representam aquele Estado: José Sarney,
Sebastião Rocha e eu, Gilvam Borges. Qualquer enxerimento extra é bajulação profunda!
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Gilvam Borges, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Prorrogo
a Hora do Expediente por quinze minutos para atender a três inscrições de comunicação inadiável.
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, por
cinco minutos.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra porque a imprensa do Paraná traz uma notícia
muito grave no dia de hoje, uma notícia que acreditava não fosse ler.
A Gazeta do Povo traz a manchete: ”Bancada
governista quer exclusividade de recursos“. ”Deputados dizem que prefeitos adversários podem usar
obras na eleição“. E aí vem:
Os Deputados estaduais aliados ao
Palácio Iguaçu vão propor ao Governador
Jaime Lerner (PFL), na próxima semana,
que o Governo não repasse mais recursos
para os prefeitos da Oposição. Apenas os
prefeitos que estão em partidos aliados receberão as transferências a fundo perdido,
recursos que os municípios não precisam
devolver aos cofres do Estado.
A decisão da Bancada também inclui
30% do dinheiro da venda da Copel, que serão destinados a investimentos. ”Os recursos são públicos, mas a lei não obriga que
sejam distribuídos de forma linear para todos os municípios“, explicou o Líder do Governo, Durval Amaral (PFL).
Sr. Presidente, estamos diante de uma agressão ao povo do Paraná. Aqui está o retrato do que
tem sido o Governo do meu Estado. A Bancada que
apóia o Governador na Assembléia Legislativa e que
votou contra o projeto popular que proibia a venda
da Copel – são 27 deputados – está propondo ao
Governador, e parece que ele vai aceitar, porque o
Secretário da Fazenda afirmou que os deputados
que votaram pela venda da Copel devem ser privilegiados na distribuição dos recursos. Se isso for aceito pelo Governador, entraremos na Justiça, pois o
imposto que resulta nos recursos que estão sendo
destinados aos municípios são pagos por todos os
paranaenses de todos os municípios, inclusive dos
municípios administrados por prefeitos da Oposição.
Em outras palavras, está escrito o seguinte: prefeito que não apóia o Governador não recebe dinheiro; município representado por deputado que não
apóia o Governo do Estado não recebe dinheiro. É
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claro que aqui está flagrante um crime contra a Lei de
Responsabilidade Fiscal e contra a Constituição, porque todos são iguais perante a lei e todos são iguais
perante a Constituição, Sr. Presidente. Os direitos são
iguais e todos pagam impostos. Se todos pagam impostos, todos têm o direito de receber a retribuição
daquilo que pagam na forma de tributos e que é, via
de regra, a receita do Estado. Se a receita do Estado é
proveniente dos tributos pagos pelos cidadãos que vivem em todos os municípios, é inadmissível que apenas aqueles cujos prefeitos apóiam o Governador recebam recursos do Estado. E agora eles querem inclusive direcionar os recursos da Copel, se ela for
vendida, para os municípios cujos prefeitos apóiam o
Governador.
Sr. Presidente, é preciso que o Tribunal de Contas, o Ministério Público, enfim, todos estejam atentos
a esse fato, porque ele revela um crime de responsabilidade, uma agressão à Constituição, uma agressão
ao direito do cidadão, e não podemos permitir que
isso aconteça nos dias de hoje. É um equívoco vender
a Copel diante dessa crise internacional, que já motivou seis empresas a desistirem da concorrência. Das
11 empresas que haviam manifestado interesse em
participar da concorrência, seis – portanto, mais da
metade – já desistiram. Ontem o valor das ações da
Copel foi reduzido 4,16%. A cada dia que passa, as
ações se desvalorizam em função da desistência das
empresas que eram candidatas a comprar a Copel. E
o Governador, teimosamente, insiste na venda dela,
mantendo o leilão marcado para o dia 31 de outubro.
Ao lado de um crime, que é a venda da Copel e a
destruição do patrimônio público, há outro crime, que
é o de discriminar municípios e cidadãos que vivem
nos municípios administrados por prefeitos da Oposição. É uma forma criminosa de aliciar prefeitos e de
tentar garantir o apoio dos mesmos nas futuras eleições. Acredito que a decência e a honestidade daqueles que estão hoje administrando os seus municípios não permitirão que esse fato se concretize.
Sr. Presidente, essa é uma denúncia que faço
baseado em matérias de todos os jornais do Paraná
que circulam hoje, que estão noticiando exatamente
isto: está em curso uma tentativa de discriminar todos
os prefeitos e deputados representantes do povo do
Paraná que não apóiam o Governador, destinando recursos do Estado apenas aos municípios e deputados que apóiam o Governador. Isso é um crime, que
estou denunciando, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, dei-
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xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Mauro Miranda.
S. Exª disporá de cinco minutos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com imensa satisfação que ocupo a tribuna desta Casa para
saudar todos os convencionais do meu Partido, o
PMDB, que neste domingo estarão participando da
escolha de novos membros dos diretórios municipais
do Partido nos 246 municípios goianos e, por extensão, em todos os municípios do território brasileiro.
Trata-se de um momento ímpar na história do
maior e mais importante partido de Goiás e – por que
não dizer? – do Brasil, ”o bom e velho PMDB de guerra“, como tive a honra de dizer desta tribuna à época
da convenção nacional.
O meu entusiasmo com uma ação partidária,
que a princípio seria apenas corriqueira, justifica-se
pelo fato de o PMDB de Goiás ter voltado às suas origens de arrojo e combatividade nas trincheiras da
Oposição. Todos nós, peemedebistas goianos, sofremos muito após a inesperada derrota de 1998. Para
os adversários, o nosso Partido estava fadado à implosão, ao desfacelamento, à morte após anos e anos
de contribuição para o desenvolvimento de Goiás.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como diz
o ditado, ”o tempo é o senhor da razão“. Os apressados, os pessimistas agora estão vendo que o povo goiano tem memória e sabe valorizar o Partido que ajudou a construir a história do Estado de Goiás. A publicação da recente pesquisa Serpes/O Popular é apenas um parâmetro desta realidade: o PMDB lidera
as intenções de voto para o Governo do Estado com
o Senador Maguito Vilela e também para o Senado
Federal com o Senador Iris Rezende Machado. Estaremos à frente do nosso possível adversário nas eleições de 2002 com mais de 16 pontos. A minha candidatura à reeleição também é vista com bons olhos
pelo eleitor, o que nos anima a continuar enfrentando
todas as dificuldades políticas em prol de Goiás.
Não se trata de um sentimento de vitória antecipada, clima de ”já ganhou“ ou algo semelhante. Estamos maduros e escaldados o suficiente para não cometermos os mesmos erros do passado. O momento
é de euforia pelas notícias que nos chegam de todas
as regiões do Estado, onde os companheiros se reúnem para discutir a sucessão nos diretórios municipais e o engajamento de corpo e alma nas candidaturas
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do PMDB. Esse sentimento será ampliado ainda mais
quando da realização das prévias do Partido em
2002, uma medida altamente salutar e democrática,
que irá avalizar os nomes dos nossos representantes
no pleito do ano que vem para a Presidência da República, se Deus quiser, com um candidato próprio do
PMDB, e também nas prévias dos diretórios estaduais do PMDB de Goiás.
Como se vê, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho todos os motivos para enaltecer esse momento cívico e democrático de renovação dos diretórios municipais do PMDB em todo o Estado, exaltando o entusiasmo de uma militância que por algum
tempo ficou apreensiva e amargurada, mas agora demonstra a força de quem, certamente, irá levar o
PMDB a uma expressiva vitória em 2002.
Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT-RS) –
Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra à Senadora Emilia Fernandes pelo prazo regimental de 5 minutos.
Em seguida, daremos início à Ordem do Dia.
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT-RS.
Para comunicação inadiável. Sem revisão da oradora)
– Sr. Presidente, é oportuno que esta Casa continue
refletindo a respeito do veto do Presidente da República, publicado no Diário Oficial do dia 9, referente à
Mensagem nº 1.073, de 8 de outubro de 2001, referente ao projeto que torna obrigatória a inclusão das
disciplinas de Sociologia e Filosofia no currículo do
ensino médio.
Entre as razões de veto, o Presidente justifica:
Assim, o projeto de inclusão da Sociologia e da Filosofia como disciplinas obrigatórias no currículo do ensino médio implicará a constituição de ônus para os Estados e
para o Distrito Federal, pressupondo a criação de cargos para a contratação de professores de tais dsciplinas, com a agravante de
que, segundo informações da Secretaria de
Educação Média e Tecnológica, não há no
País formação suficiente de tais profissionais para atender a demanda que advirá caso
fosse sancionado o projeto, situações que
por si só recomendam que seja vetado na
sua totalidade por ser contrário ao interesse
público.
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A alegação do Presidente e sociólogo Fernando
Henrique Cardoso de que não haveria no País profissionais em número suficiente com curso de Sociologia e Filosofia para ministrar as disciplinas é um grande erro que salta aos olhos, e por tal é contestada pelos abalizados depoimentos do Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação,
Carlos Augusto Abicalil, e pelo Presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, Antônio Prado.
Merece realçar que o projeto de autoria do Deputado Padre Roque, do PT do Paraná, atendeu a
uma proposta elaborada pelo Fórum Nacional em Defesa de Escola Pública e por muitos estudiosos desde
o ano de 1988, quando foi iniciada a discussão sobre
a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Dos textos aprovados em 1990 e 1993 na Câmara
dos Deputados, como também no texto aprovado no
Senado em 1994, já constava esta proposição.
Tanto a justificativa do projeto como o relatório
oferecido nesta Casa pelo Relator, ilustre Senador
Álvaro Dias, fizeram uma correta defesa da propositura. O Congresso Nacional se manifestou e atendeu o
apelo da sociedade; o Presidente, insensível, vetou.
Sua Excelência, ao qualificar o projeto de “contrário ao interesse público”, desserve à nacionalidade
por se assentar sobre falsas premissas e por privar o
pensamento nacional da reflexão crítica, promovendo
um verdadeiro apagão cultural.
Em correspondência recebida pelo professor
universitário Paulo Ghiraldelli Júnior, da Unesp, assim
se expressou uma colega européia:
Paulo, eu consigo entender um absurdo: um país como o Brasil com racionamento de energia; mas não consigo entender
este outro absurdo: um país como o Brasil
com racionamento de professores de Filosofia e Sociologia.
Prossegue o professor Ghiraldelli, com justa razão, afirmando que a Filosofia e a Sociologia são disciplinas tão significativas no patrimônio da cultura ocidental quanto a Matemática, a Física, a Biologia, a
Química, o Desenho e outras.
E mais, que o próprio ensino da Filosofia e da
Sociologia em nível superior, em nosso País, não
pode mais sobreviver gerando pessoas cujo trabalho
se resume em pesquisar assuntos que não são minimamente de razoável domínio público e em ensinar
aqueles que, uma vez tendo procurado a Filosofia e a
Sociologia em nível superior, não tiveram o direito de
ter contato com elas no ensino pré-universitário.

371

Em sua brilhante análise, conclui o ilustre filósofo paulista que a ”economia de energia elétrica vai
passar. Talvez nos ensine alguma coisa sobre nós
mesmos. Talvez não. A economia de filosofia e sociologia no ensino médio é algo que já durou muito e nos
ensinou uma boa lição sobre nós mesmos: ensinou-nos que tínhamos a oportunidade de adquirir,
com a escola, uma cultura média melhor do que a que
temos agora e que está na hora de reconstruirmos
essa oportunidade. Depende de nós mesmos.“
s
Srª e Srs. Senadores, o divórcio entre as soluções tecnocráticas e o compromisso ético da construção de uma sociedade justa perdurará, a depender da
vontade deste Governo, que, ao que tudo indica, deseja um ensino conservador e fisiológico, manuseado
de forma a preservar uma comunidade de pessoas
autômatas, subservientes aos interesses internacionais e incapazes de entender a função social do trabalho.
O apagão filosófico e sociológico que o sociólogo de ontem pretende impor à sociedade nos remete
à seguinte conclusão: Fernando Henrique Cardoso, o
sociólogo, pede ao povo brasileiro, aos estudantes e
professores que esqueçam não só o que ele disse,
mas também que esqueçam que Sua Excelência um
dia foi professor e sociólogo.
s
Srª e Srs. Senadores, este projeto foi elaborado
de maneira criteriosamente ética e recebeu milhares
de manifestações de apoio dos mais distintos segmentos da sociedade e dos mais variados matizes
políticos.
Argüir a falta de recursos para deixar de investir
na formação dos adolescentes é admitir a falência do
País, no mínimo, da educação, é renunciar a qualquer
perspectiva de um futuro com independência e dignidade, é capitular, sem glória, na luta de conduzir a Pátria a seu devido lugar entre as nações soberanas do
Universo.
Nada pode justificar que se continue privando o
cidadão brasileiro das bases de uma cultura humanista que entenda a razão de ser da pessoa, de seu relacionamento com o próximo e de sua inserção no corpo da sociedade.
Por tudo isso, dirijo-me a meus Pares nesta
Casa e na Câmara, para que façamos valer a vontade
do povo e dos Estados federados que aqui se fazem
representar, a fim de derrubarmos o veto.
Eram essas as considerações e o registro que
eu gostaria de fazer, Sr. Presidente. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo
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Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 214, DE 2001
Altera o nome do Aeroporto Internacional de Boa Vista.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Aeroporto Internacional de Boa Vista,
no Estado de Roraima, passa a denominar-se Aeroporto Internacional Atlas Brasil Cantanhede.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A história recente do Estado de Roraima registra a contribuição fundamental de filhos que somaram
desprendimento e confiança no futuro desse rincão.
Esse Estado foi desbravado e conquistado por brasileiros que se deslocaram das várias regiões do Pais
para se juntarem ao empenho e denodo dos amazônidas radicados nos lavrados roraimenses.
Dentre esses pioneiros está o agrônomo e aviador civil roraimense Atlas Brasil Cantanhede.
Atlas Brasil Cantanhede nasceu na cidade de
Boa Vista, quando ainda unidade do Estado do Amazonas, hoje capital do Estado de Roraima, no dia 13
de maio de 1917, filho de Antônio de Jesus Cantanhede e Leonilia Brasil Cantanhede. Foi casado com
Carmelita Ireng, com quem teve seis filhos. Contraiu
segundas núpcias com Vitória Pereira Cantanhede,
com quem teve três filhos.
Nos idos dos anos cinqüenta e sessenta, quando o então Território Federal do Rio Branco, depois
Território Federal de Roraima, encontrava-se quase
isolado do restante do País, pela inexistência de ligação rodoviária e dependente do regime dos rios que
cortam o seu território, surgiu a figura dos pilotos civis, facilitando o deslocamento entre as suas distantes localidades.
Atlas Brasil Cantanhede foi pioneiro na prestação desse serviço à população roraimense. Para que
pudesse descer com seus aviões em algumas localidades abriu áreas de pouso com as próprias mãos e
com a ajuda de moradores nas regiões do Mau, Cotingo, Tepequém, Contão, Uiramutã, Mutum, dentre
outras. A sinalização, em algumas dessas localidades
era feita com lençóis estendidos para informação ao
piloto da necessidade de apoio.
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Com esses serviços começava a circulação de riquezas regionais, ao mesmo tempo em que se oferecia melhores condições para tratamento de doentes e
acidentados. Quantas pessoas tiveram oportunidade
de atendimento na Capital, única alternativa que se
lhes oferecia. Quantas e quantas vidas foram salvas!
Esse pioneiro abriu caminho para que outros
empreendedores ali se instalassem, ampliando o
apoio prestado a algumas localidades, de forma missionária, ela Força Aérea Brasileira.
Em 1966, Atlas Brasil Cantanhede foi eleito
Deputado Federal, como representante do Território Federal de Roraima, mas teve o seu mandato cassado pelo Ato Institucional nº 5/68.
Em 19 de fevereiro de 1973, um desastre aéreo
no interior do Estado do Amazonas ceifou-lhe a vida.
O Aeroporto Internacional de Boa Vista teve na
sua construção a semente do trabalho de Atlas Brasil
Cantanhede uma vez que foi erguido sobre o antigo
hangar desse pioneiro piloto.
Com o intuito de prestar uma homenagem ao trabalho desse desbravador e pioneiro da aviação em Roraima, apresento o projeto em tela alterando a denominação do Aeroporto Internacional de Boa Vista para
Aeroporto Internacional Atlas Brasil Cantanhede.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 2001. – Mozarildo Cavalcanti.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 215, DE 2001
Altera o § 1º do art. 8º da Lei nº
9.099, de 26 de setembro de 1995 e o art.
38 da Lei nº 9.841, de 5 de outubro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 8º ..................................................
..............................................................
§ 1º Somente as pessoas físicas capazes e as pessoas jurídicas caracterizadas
como microempresas ou empresas de pequeno porte serão admitidas a propor ação
perante o Juizado Especial, excluídos o preso e as pessoas jurídicas de direito público
e seus cessionários de direito." (NR)
Art. 2º O art. 38 da Lei 9.841, de 5 de outubro
de 1999, passa a ter a seguinte redação:
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“Art. 38. Aplica-se às microempresas e
às empresas de pequeno porte o disposto no
§ 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, passando essa empresas,
assim como as pessoas físicas capazes, a
serem admitidas a propor ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de
direito de pessoas jurídicas.” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
A Constituição Federal, nos arts. 170 e 179, assegura às microempresas e às empresas de pequeno
porte tratamento jurídico diferenciado e simplificado nos
campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial.
Por microempresa compreende-sé a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que tiver receita bruta
anual igual ou inferior a 244 mil reais, e por empresa de
pequeno porte compreende-se a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que não se enquadre como microempresa e que tenha receita bruta situada entre 244
mil reais e um milhão e duzentos mil reais.
Com a edição da Lei nº 9.841, de 5 de outubro
de 1999, que instituiu o estatuto da microempresa e
da empresa de pequeno porte, passou-se a aplicar às
microempresas — mas não às empresas de pequeno
porte — o disposto no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099,
de 26 de setembro de 1995, admitindo-se as microempresas, a partir de então, como autoras nos Juizados Especiais.
A presente proposta tem em mira estender às
empresas de pequeno porte a mesma condição, para
que possam integrar as lides nos Juizados Especiais
não apenas como rés, mas também na condição de
autoras. Para isso, devem-se alterar os textos das
duas leis – dos Juizados Especiais e o Estatuto das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em
razão da especialidade de que trata a Lei de Introdução do Código Civil, no seu art. 2º.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 2001. –
Ney Suassuna.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras providências.
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O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da
União, a massa falida e o insolvente civil.
lº Somente as pessoas físicas capazes serão
admitidas a propor ação perante o Juizado Especial,
excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.
2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins
de conciliação.
....................................................................................
LEI Nº 9.841, DE 5 DE OUTUBRO DE 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.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Art 38. Aplica-se às microempresas o disposto
no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro
de 1995, passando essas empresas, assim como as
pessoas físicas capazes, a serem admitidas a proporem ação perante o Juizado Especial, excluídos os
cessionários de direito de pessoas jurídicas.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 216, DE 2001
Denomina “Prefeito Lebon Duvoisin” o viaduto situado no Km6 da Rodovia BR – 101, no acesso ao Município de
Garuva, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado “Prefeito Lebon Duvoisin” o viaduto situado no Km6 da Rodovia BR – 101,
no acesso ao Município de Garuva, Estado de Santa
Catarina.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
O objetivo da iniciativa é manter presente na
memória dos catarinenses o nome de Lebon Duvoisin, importante figura da história garuvense.
Nascido em 1917 e falecido em 2000, Duvoisin
foi vereador de São Francisco do Sul, município do
qual Garuva foi distrito, e, por duas vezes, prefeito de
Garuva. Ao longo de sua vida pública, participou ativamente na política do município, destacando-se
como um dos próceres do desenvolvimento da região.
A homenagem corresponde aos anseios da
classe política de Garuva, que aprovou moção, junto
à sua Câmara Municipal, indicando o nome de Duvoisin para denominar o referido viaduto.
A proposição tem sua base jurídica na Lei nº
6.682, de 27 de agosto de 1979, que disciplina a designação das rodovias integrantes do Plano Nacional
de Viação. De acordo com essa lei, estações terminais, trechos de via e obras de arte poderão ter, supletivamente, a designação de um fato histórico ou de
nome de pessoa falecida que haja prestado relevante
serviço à nação ou à humanidade, ouvido previamente o órgão administrativo competente.
Pelas razões expostas, solicitamos a colaboração dos nobres Parlamentares para a aprovação da
presente iniciativa.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 2001. – Senador Casildo Maldaner.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979
Dispõe sobre a denominação de
vias e estações terminais do Plano Nacional de Viação, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º As estações terminais, obras-de-arte ou
trechos de via do sistema nacional de transporte terão a denominação das localidades em que se encontrem, cruzem ou interliguem, consoante a nomenclatura estabelecida pelo Plano Nacional de Viação.
Parágrafo único. Na execução do disposto neste
artigo será ouvido, previamente, em cada caso, o órgão administrativo competente.
Art. 2º Mediante lei especial, e observada a regra estabelecidas no artigo anterior, uma estação terminal, obra-de-arte ou trecho de via poderá ter, supletivamente, a designação de um fato histórico ou de

OUTUBRO 2001

nome de pessoa falecida que haja prestado relevante
serviço à Nação ou à Humanidade.
Art. 3º São mantidas as denominações de estações terminais, obras-de-arte e trechos de via aprovadas por lei.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de noventa dias, estabelecendo, inclusive, o
início de sua execução.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1979; 158º da Independência e 91º da República. – JOÃO FIGUEIREDO
– Eliseu Resende.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 52, DE 2001
Altera os Artigos 72, 77, 99, 100, 102,
102-A, 102-B, 102-C e 102-D, do Regimento Interno do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Art. 72 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 72. (...)
I – Comissão de Economia, Fiscalização e Controle – CEFC; (NR)
II – comissão de Educação e Assuntos Sociais –
CEAS; (NR)
III – (...)
IV – (...)
V – (...)
Art. 2º O Art. 77 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 77. (...)
I – Comissão de Economia, Fiscalização e controle, 51; (NR)
II – Comissão de Educação e Assuntos Sociais,
41; (NR)
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III – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 27; (NR)
IV – Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, 23; (NR)
V – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
23.
Art 3º Os Artigos 99 e 100 passam a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 99 À Comissão de Economia, Fiscalização
e Controle compete opinar sobre proposições pertinentes aos seguintes assuntos: (NR)
I – aspecto econômico e financeiro de qualquer
matéria que lhe seja submetida por despacho do Presidente, por deliberação do Plenário, ou por consulta
de comissão, e, ainda, quando, em virtude desses aspectos, houver recurso de decisão terminativa de comissão para o Plenário;
II – direito agrário, planejamento e execução da
política agrícola, agricultura, pecuária, organização
do ensino agrário, investimentos e financiamentos
agropecuários, alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares, aquisição ou arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira, definição
da pequena e da media propriedade rural:
III – problemas econômicos do País, política de
crédito, câmbio, seguro e transferência de valores, comércio exterior e interestadual, sistema monetário,
bancário e de medidas, títulos e garantia dos metais,
sistema de poupança, consórcio e sorteio e propaganda comercial;
IV – tributos, tarifas, empréstimos compulsórios,
finanças públicas, normas gerais sobre direito tributário, financeiro e econômico; orçamento, juntas comerciais, conflitos de competência em matéria tributária
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, dívida pública e fiscalização das instituições
financeiras:
V – escolha dos Ministros do Tribunal de Contas da
União (Const., arts. 49, XIII e 52, III, b), e do presidente e
diretores do Banco Central (Const., art. 52, III, d);
VI – matérias a que se referem os arts. 389, 393
e 394;
VII – outros assuntos correlatos.
§ 1º – Além do disposto nos incisos II a V do art
90 e sem prejuízo das atribuições das demais comissões, compete também a Comissão de Economia,
Fiscalização e Controle, exercer a .fiscalização e o
controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta, podendo, para esse fim: (NR)
I – avaliar a eficácia, eficiência e economicidade
dos projetos e programas de governo no plano nacional, no regional e no setorial de desenvolvimento,
emitindo parecer conclusivo:
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II – apreciar a compatibilidade da execução orçamentária com os planos e programas governamentais e destes com os objetivos aprovados em lei;
III – solicitar, por escrito, informações à administração direta e indireta, bem como requisitar documentos públicos necessários h elucidação do ato objeto de fiscalização;
IV – avaliar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo
poder público federal, notadamente quando houver
indícios de perda, extravio ou irregularidade de qualquer natureza de que resulte prejuízo ao Erário;
V – providenciar a efetivação de perícias, bem
como solicitar ao Tribunal de contas da União que realize inspeções ou auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
nas unidades administrativas da União e demais entidades referidas no inciso anterior;
VI – apreciar as contas nacionais das empresas
supranacionais de cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta, bem assim a aplicação
de quaisquer recursos repassados mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;
VII – promover a interação do Senado Federal
com os órgãos do Poder Executivo que, pela natureza
de suas atividades, possam dispor ou gerar dados de
que necessita para o exercício de fiscalização e controle:
VIII – promover a interação do Senado Federal
caiu os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público que, pela natureza de suas atividades, possam
propiciar ou gerar dados de que necessita para o
exercício de fiscalização e controle;
IX – propor ao Plenário do Senado as providências cabíveis em relação aos resultados da avaliação,
inclusive quanto ao resultado das diligências realizadas pelo Tribunal de Contas da União.
§ 2º Verificada a existência de irregularidade,
será remetida cópia da documentação pertinente ao
Ministério Público, a flui de que este promova a ação
cabível, de natureza cível ou penal.
§ 3º As comissões permanentes e temporárias,
incluídas as comissões parlamentares de inquérito,
poderão solicitar à Comissão Economia, Fiscalização
e Controle a cooperação adequada ao exercício de
suas atividades. (NR)
Art. 99-A. A fiscalização e o controle dos atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, pela Comissão de Economia, Fiscalização e
Controle, obedecerão às seguintes regras: (NR)
I – a proposta de fiscalização e controle poderá
ser apresentada por qualquer membro ou Senador à
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Comissão, com específica indicação do ato e fundamentação da providência objetivada;
II – a proposta será relatada previamente, quanto à oportunidade e conveniência da medida e ao alcance jurídico, administrativo, político, econômico, social ou orçamentário do ato impugnado, definindo-se
o plano de execução e a metodologia de avaliação;
III – aprovado o relatório prévio pela Comissão,
o relator poderá solicitar os recursos e o assessoramento necessários ao bom desempenho da Comissão, incumbindo à Mesa e à Administração da Casa o
atendimento preferencial das providências requeridas. Rejeitado o relatório, a matéria será encaminhada ao Arquivo;
IV – o relatório final da fiscalização e controle,
em termos de comprovação da legalidade do ato,
avaliação política, administrativa, social e econômica
de sua edição, e quanto à eficácia dos resultados sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial,
obedecerá, no que concerne à tramitação, as normas
do artigo seguinte.
Parágrafo único. A Comissão, para a execução
das atividades de que trata este artigo, poderá solicitar ao Tribunal de Contas da União as providências ou
informações previstas no art. 71, IV e VII, da Constituição Federal.
Art. 99-B. Ao termo dos trabalhos, a Comissão
apresentará relatório circunstanciado, com suas conclusões, que será publicado no Diário do Senado Federal e encaminhado: (NR)
I – à Mesa, para as providências de alçada desta, ou ao Plenário, oferecendo, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo, de resolução ou indicação;
II – ao Ministério Público ou à Advocacia-Geral
da União, com cópia da documentação, para que promova a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adote outras medidas decorrentes
de suas funções institucionais;
III – ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo decorrentes do disposto no art. 37, §§ 2º a 6º,
da Constituição Federal, e demais disposições constitucionais e legais aplicáveis;
IV – à comissão permanente que tenha maior
pertinência com a matéria, a qual incumbirá o atendimento do prescrito no inciso anterior;
V – à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização e ao Tribunal de Contas da
União, para as providências previstas no art. 71 da
Constituição Federal.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II III e V
a remessa será feita pelo Presidente do Senado.
Art. 99-C. Aplicam-se à Comissão de Economia,
Fiscalização e Controle as normas regimentais perti-
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nentes às demais comissões permanentes, no que
não conflitarem com os termos das disposições constantes dos arts. 99 a 99-B, salvo quanto às do § 2º do
art. 77 e dos arts. 91 e 92. (NR)
§ 1º Ocorrendo a hipótese de exercício concorrente de competência fiscalizadora por duas ou mais
comissões sobre os mesmos fatos, os trabalhos se
desdobrarão em reuniões conjuntas, por iniciativa do
Presidente de um dos órgãos ou de um ou mais de
seus membros.
§ 2º A Comissão de Economia, Fiscalização e
Controle poderá, se houver motivo suficiente, comunicar fatos investigados à comissão correspondente da
Câmara dos Deputados, para que esta adote providência que lhe afigurar cabível. (NR)
Art. 100 À Comissão de Educação e Assuntos
Sociais compete opinar sobre proposições que digam
respeito a: (NR)
I – relações de trabalho, organização do sistema
nacional de emprego e condição para o exercício de
profissões, seguridade social, previdência social, população indígena, assistência social, normas gerais
de proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiências e proteção à infância, à juventude
e aos idosos;
II – proteção e defesa da saúde, condições e requisitos para remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa, tratamento e coleta de sangue humano e seus derivados,
produção, controle e fiscalização de medicamentos,
saneamento, inspeção e fiscalização de alimentos e
competência do Sistema Único de Saúde;
III – normas gerais sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, floresta,
caça, pesca, fauna, flora e cursos d’água;
IV – normas gerais sobre educação, cultura, ensino e desportos, instituições educativas e culturais,
diretrizes e bases da educação nacional, salário-educação; (NR)
V – diversão e espetáculos públicos, criações
artísticas, datas comemorativas e homenagens cívicas; (NR)
VI – formação e aperfeiçoamento de recursos
humanos; (NR)
VII – comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens; (NR)
VIII – criações científicas e tecnológicas, informática, atividades nucleares de qualquer natureza,
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transporte e utilização de materiais radioativos, apoio
e estímulo à pesquisa e criação de tecnologia; (NR)
IX – outros assuntos correlatos. (NR)
Art. 4º Suprimam-se os Artigos 102, 102-A,
102-B, 102-C e 102-D do Regimento Interno do Senado Federal.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
O Projeto de Resolução em tela visa o aprimoramento do processo legislativo do Senado Federal mediante a fusão de quatro comissões permanentes: a
Comissão de Educação com a Comissão de Assuntos Sociais, formando a Comissão de Educação e
Assuntos Sociais – CEAS e; a Comissão de Assuntos
Econômicos com a Comissão de Fiscalização e Controle, formando a Comissão de Economia, Fiscalização e Controle – CEFC; bem como através do ajuste
do número de membros de algumas comissões.
Com o mesmo intuito das fusões, foram alterados os números de membros de algumaa comissões,
facilitando assim a votação das matérias, pois com
um maior número de membros facilita-se a formação
de quorum mínimo para a deliberação das pautas.
No caso específico da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, pretende-se, também, corrigir uma
lacuna regimental, quando da apreciação de Propostas de Emendas à Constituição. No caso de serem
apresentadas emendas à PEC pela CCJ, era necessário a complementação de assinaturas para que fosse alcançado o número mínimo de 27 Senadores
para que estas pudessem ter validade.
Educação e bem-estar social são matérias atreladas entre si. Um projeto que melhore a educação de
jovens e adultos, além da questão educacional engloba a questão social da diminuição do índice de analfabetismo nessa população, analfabetismo que é uma
grande mazela social, pois causa um dos grandes
problemas a ser atacado no Brasil, o desemprego.
Neste mesmo prisma temos a educação ambiental,
que no caso de um Projeto de Lei, teria de ser apreciado pelas duas comissões, a fusão agiliza este processo sem criar um conflito de competência.
No caso da Comissão de Economia, Fiscalização e Controle a tendência a esta fusão proposta é
ainda mais evidente. A Comissão que autoriza um
crédito externo deve ter também a possibilidade de
fiscalizar a aplicação escorreita destes recursos, visto
que poderão ser autorizados outros créditos para a
mesma finalidade.
Dentro do exposto, apresento este Projeto de
Resolução para que meus pares possam aprimorá-lo
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com sua experiência, o que com certeza somente engrandecerá o instrumento proposto.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 2001. – Mozarildo Cavalcanti.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
TÍTULO VI
Das Comissões
CAPÍTULO I
Das Comissões Permanentes e Temporárias
Art. 72. As comissões permanentes, além da
Comissão Diretora, são as seguintes:
I – Comissão de Assuntos Econômicos – CAE;
II – Comissão de Assuntos Sociais – CAS;
III – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ;
IV – Comissão de Educação – CE;
IV-A – Comissão de Fiscalização e Controle –
CFC;
V – Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional – CRE;
VI – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura – CI.
CAPÍTULO II
Da Composição
Art. 77. A Comissão Diretora é constituída dos titulares da Mesa, tendo as demais comissões permanentes o seguinte número de membros:
I – Comissão de Assuntos Econômicos, 27;
II – Comissão de Assuntos Sociais, 29;
III – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 23;
IV – Comissão de Educação, 27;
IV-A – Comissão de Fiscalização e Controle, 17;
V – Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, 19;
VI – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 23.
SEÇÃO II
Das Atribuições Específicas
Art. 99. A Comissão de Assuntos Econômicos
compete opinar sobre proposições pertinentes aos
seguintes assuntos:
I – aspecto econômico e financeiro de qualquer
matéria que lhe seja submetida por despacho do Presidente, por deliberação do Plenário, ou por consulta
de comissão, e, ainda, quando, em virtude desses as-
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pectos, houver recurso de decisão terminativa de comissão para o Plenário:
II – direito agrário, planejamento e execução da
política agrícola, agricultura, pecuária, organização
do ensino agrário, investimentos e financiamentos
agropecuários, alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares, aquisição ou arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira, definição
da pequena e da média propriedade rural;
III – problemas econômicos do Paíis, política de
crédito, câmbio, seguro e transferência de valores, comércio exterior e interestadual, sistema monetário,
bancário e de medidas, títulos e garantia dos metais,
sistema de poupança, consórcio e sorteio e propaganda comercial;
IV – tributos, tarifas, empréstimos compulsórios,
finanças públicas, normas gerais sobre direito tributário, financeiro e econômico; orçamento, juntas comerciais, conflitos de competência em matéria tributáaria
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, dívida pública e fiscalização das instituições
financeiras;
V – escolha dos Ministros do Tribunal de Contas
da União (Const., arts. 49, XIII, e 52, III, b), e do presidente e diretores do Banco Central (Const., art. 52, III;
VI – matérias a que se referem os arts. 389, 393
e 394;
VII – outros assuntos correlatos.
Art. 100. À Comissão de Assuntos Sociais compete opinar sobre proposições que digam respeito a:
I – relações de trabalho, organização do sistema
nacional de emprego e condição para o exercício de
profissões, seguridade social, previdência social população indígena, assistência social, normas gerais
de proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiências e proteção á infância, à juventude
e aos idosos;
II – proteção e defesa da saúde, condições e requisitos para remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa, tratamento e coleta de sangue humano e seus derivados,
produção, controle e fiscalização de medicamentos,
saneamento, inspeção e fiscalização de alimentos e
competência do Sistema Único de Saúde;
III – normas gerais sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição, conservação da natureza defesa do solo e dos recursos naturais, floresta,
caça, pesca, fauna, flora e cursos d’água;
IV – outros assuntos correlatos.
Art. 102. À Comissão de Educação compete opinar sobre proposições que versem sobre:
I – normas gerais sobre educação, cultura, ensino e desportos, instituições educativas e culturais, di-
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retrizes e bases da educação nacional, salário-educação;
II – diversão e espetáculos públicos, criações
artísticas, datas comemorativas e homenagens cívicas;
III – formação e aperfeiçoamento de recursos
humanos;
IV – comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens;
V – criações científicas e tecnológicas, informática, atividades nucleares de qualquer natureza,
transporte e utilização de materiais radioativos, apoio
e estímulo à pesquisa e criação de tecnologia;
VI – outros assuntos correlatos.
Art. 102-A. À Comissão de Fiscalização e Controle, além do disposto nos incisos II a V do art. 90 e
sem prejuízo das atribuições das demais comissões,
compete exercer a fiscalização e o controle dos atos
do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, podendo, para esse fim:
I – avaliar a eficácia, eficiência e economicidade
dos projetos e programas de governo no plano nacional, no regional e no setorial de desenvolvimento,
emitindo parecer conclusivo;
II – apreciar a compatibilidade da execução orçamentária com os planos e programas governamentais e destes com os objetivos aprovados em lei;
III – solicitar, por escrito, informações à administração direta e indireta, bem como requisitar documentos públicos necessários à elucidação do ato objeto de fiscalização;
IV – avaliar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo
poder público federal, notadamente quando houver
indícios de perda, extravio ou irregularidade de qualquer natureza de que resulte prejuízo ao Erário;
V – providenciar a efetivação de perícias, bem
como solicitar ao Tribunal de Contas da União que realize inspeções ou auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
nas unidades administrativas da União e demais entidades referidas no inciso anterior
VI – apreciar as contas nacionais das empresas
supranacionais de cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta, bem assim a aplicação
de quaisquer recursos repassados mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;
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VII – promover a interação do Senado Federal
com os Órgãos do Poder Executivo que, pela natureza de suas atividades, possam dispor ou gerar dados
de que necessita para o exercício de fiscalização e
controle;
VIII – promover a interação do Senado Federal
com os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público que, pela natureza de suas atividades, possam
propiciar ou gerar dados de que necessita para o
exercício de fiscalização e controle;
IX – propor ao Plenário do Senado as providências cabíveis em relação aos resultados da avaliação,
inclusive quanto ao resultado das diligências realizadas pelo Tribunal de Contas da União.
§ 1º Verificada a existência de irregularidade,
será remetida cópia da documentação pertinente ao
Ministério Público, a fim de que este promova a ação
cabível, de natureza cível ou penal.
§ 2º As comissões permanentes e temporárias,
incluídas as comissões parlamentares de inquérito
poderão solicitar à Comissão de Fiscalização e Controle a cooperação adequada ao exercício de suas atividades.
Art. 102-B. A fiscalização e o controle dos atos
do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, pela Comissão de Fiscalização e Controle,
obedecerão às seguintes regras:
I – a proposta de fiscalização e controle poderá
ser apresentada por qualquer membro ou Senador à
Comissão, com especifica indicação do ato e fundamentação da providência objetivada;
II – a proposta será relatada previamente, quanto à oportunidade e conveniência da medida e ao alcance jurídico, administrativo, político, econômico, social ou orçamentário do ato impugnado, definindo-se
o plano de execução e a metodologia de avaliação;
III – aprovado o relatório prévio pela Comissão,
o relator poderá solicitar os recursos e o assessoramento necessários ao bom desempenho da Comissão, incumbindo à Mesa e à Administração da Casa o
atendimento preferencial das providências requeridas. Rejeitado o relatório, a matéria será encaminhada ao Arquivo;
IV – o relatório final da fiscalização e controle,
em termos de comprovação da legalidade do ato,
avaliação política, administrativa, social e econômica
de sua edição, e quanto à eficácia dos resultados sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial,
obedecerá, no que concerne à tramitação, as normas
do artigo seguinte.
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Parágrafo único. A Comissão, para a execução
das atividades de que trata este artigo, poderá solicitar ao Tribunal de Contas da União as providências
ou informações previstas no art. 71, IV e VII, da
Constituição Federal.
Art 102-C. Ao termo dos trabalhos, a Comissão
apresentará relatório circunstanciado, com suas conclusões, que será publicado no Diário do Senado Federal e encaminhado:
I – à Mesa, para as providências de alçada desta, ou ao Plenário, oferecendo, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo, de resolução ou indicação;
II – ao Ministério Público ou à Advocacia-Geral
da União, com cópia da documentação, para que promova a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adote outras medidas decorrentes
de suas funções institucionais;
III – ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo decorrentes do disposto no art. 37, §§ 2º a 6º,
da Constituição Federal, e demais disposições constitucionais e legais aplicáveis;
IV – à comissão permanente que tenha maior
pertinência com a matéria, a qual incumbirá o atendimento do prescrito no inciso anterior;
V – à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização e ao Tribunal de Contas da
União, para as providências previstas no art. 71 da
Constituição Federal.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III e V
a remessa será feita pelo Presidente do Senado
Art. 102-D. Aplicam-se à Comissão de Fiscalizacão e Controle as normas regimentais pertinentes às
demais comissões permanentes, no que não conflitarem com os termos das disposições constantes dos
arts. 102-A a 102-C, salvo quanto às do § 2º do art. 77
e dos arts. 91 e 92.
§ 1º Ocorrendo a hipótese de exercício concorrente de competência fiscalizadora por duas ou mais
comissões sobre os mesmos fatos, os trabalhos se
desdobrarão em reuniões conjuntas, por iniciativa do
Presidente de um dos órgãos ou de um ou mais de
seus membros.
§ 2º A Comissão de Fiscalização e Controle poderá, se houver motivo suficiente, comunicar fatos investigados à comissão correspondente da Câmara
dos Deputados, para que esta adote providência que
lhe afigurar cabível.

380

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Resolução n.º 52, de 2001, que acaba de ser lido, ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis para o recebimento de emendas, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
OF Nº 275/01 -GLPFL
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Leomar Quintanilha como Vice-Líder deste Partido, em
substituição ao Senador Eduardo Siqueira Campos.
Atenciosamente, – Senador Hugo Napoleão,
Líder do Partido da Frente Liberal-PFL.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O ofício
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
OF Nº 276/01-GLPFL
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito seja feita a
substituição do Senador Carlos Patrocínio pelo Senador Leomar Quintanilha como suplente, na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania-CCJ.
Atenciosamente, – Senador Hugo Napoleão,
Líder do Partido da Frente Liberal – PFL.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Será
feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
OF. Nº 279/O1-GLPFL
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Leomar Quintanilha, para substituir o Senador Freitas
Neto como suplente, e o Senador José Coelho na
vaga deste Partido, também como suplente, na Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar fatos envolvendo associações brasileira de futebol.
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Atenciosamente, – Senador Hugo Napoleão,
Líder do Partido da Frente Liberal – PFL .
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Será feita a substituição solicitada, e a Presidência designa
o Senador José Coelho, como membro da CPI destinada a investigar fatos envolvendo associações
brasileiras de futebol, nos termos do ofício que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
OF Nº 281/01-GLPFL
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Leomar Quintanilha para substituir o Senador Eduardo
Siqueira Campos, como titular, e o Senador Lindberg
Cury, para substituir o Senador Freitas Neto, como suplente na Comissão de Educação.
Atenciosamente. – Hugo Napoleão, Líder do
Partido da Frente Liberal – PFL.
OF Nº 282/01-GLPFL
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a V. Exª o desligamento do Senador Carlos Patrocício da Comissão
de Educação, como titular, em virtude de sua desfiliação do PFL.
Cordialmente, Hugo Hapoleão, Líder do Partido Frente Liberal – PFL.
OF Nº 284/01 -GLPFL
BrasÍLia, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a V. Exª o desligamento do Senador Freitas Neto como suplente, da
Comissão de Infra-estrutura, em virtude de sua desfiliação do PFL.
Cordialmente. – Hugo Napoleão, Líder do Partido da Frente Liberal – PFL.
OF Nº 285/01 -GLPFL
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Leomar Quintanilha, para substituir o Senador Eduardo
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Siqueira Campos, como titular, e o Senador Antônio
Carlos Júnior para substituir o Senador Carlos Patrocínio, como suplente na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Cordialmente – Hugo Napoleão, Líder do Partido da Frente Liberal – PFL.
OF Nº 286/01-GLPFL
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a V. Exª o desligamento do Senador Eduardo Siqueira Campos,
como suplente, da Comissão de Assuntos Econômicos, em virtude de sua desfiliação do PFL.
Cordialmente, – Hugo Napoleão, Líder do
Partido da Frente Liberal – PFL.
OF Nº 287/01-GLPFL
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a V. Exª o desligamento do Senador Carlos Patrocínio, como suplente, da Comissão de Assuntos Sociais, em virtude de
sua desfiliação do PFL.
Cordialmente, – Hugo Napoleão, Líder do Partido da Frente Liberal – PFL.
OF Nº 288/01-GLPFL
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Leomar Quintanilha para substituir o Senador Eduardo
Siqueira Campos, como titular, na Comissão de
Assuntos Sociais.
Cordialmente, – Hugo Napoleão, Líder do Partido da Frente Liberal – PFL.
OF Nº 289/01-GLPFL
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Leomar Quintanilha, para substituir o Senador Car los
Patrocínio, como titular, na Comissão de Infra estru tura.
Cordialmente, – Hugo Napoleão, Líder do Partido da Frente Liberal – PFL.
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OF. Nº 291/01-GLPFL
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição
do Senador Freitas Neto pelo Senador Leomar Quintanilha, como suplente, na Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito, destinada a apurar, em todo o
País, o elevado crescimento de roubo de cargas
transportadas pelas empresas de transportes rodoviários, ferroviários e aquaviários.
Cordialmente, – Hugo Napoleão, Líder do Partido da Frente Liberal – PFL.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Serão
feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n.º 598, de 2001, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, solicitando que sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.º 236,
de 2000 (n.º 608/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da TV Ômega Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens – TV, nas cidades do Rio de Janeiro,
Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e São Paulo, respectivamente, além da Comissão constante
do despacho inicial, seja ouvida, também, a
Comissão de Assuntos Sociais.
A Presidência esclarece ao Plenário que o requerimento foi incluído na pauta de hoje como Item 1,
em virtude de a matéria ao qual se refere constar na
Ordem do Dia da presente sessão e se encontrar em
regime de urgência.
Passa-se à votação do requerimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o
voto contra e solicita à base que encaminhe também
contrariamente.
O SR. PEDRO PIVA (Bloco/PSDB – SP) – Sr.
Presidente, o PSDB encaminha o voto contra.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, o PMDB, da mesma forma, encaminha o
voto contrário ao requerimento.
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O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – O PFL encaminha voto contrário ao requerimento.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
O Bloco encaminha voto favorável ao requerimento.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O Partido Socialista Brasileiro vota favoravelmente ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra para encaminhar a votação, pelo Bloco, ao
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, trata-se de uma questão de extraordinária oportunidade para o Senado Federal...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Eduardo Suplicy, V. Exª está orientando a bancada?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sim, Sr. Presidente, e, se possível, conclamando todos os Senadores a observar a oportunidade que temos.
A TV Ômega, mantenedora da Rede TV, recebeu em maio de 1999 as concessões da TV Manchete, em uma operação que o Ministério Público tem
classificado de ”negociação privada de bens públicos“. A concessão da TV Manchete foi oficialmente
transferida pelo Ministério das Comunicações à TV
Ômega, após acordo com o então controlador da
emissora, Pedro Jacques Kapeller. Há que se notar
que a Rede Manchete foi criada em 1982 e teve uma
primeira renovação de concessão em 1996, a ser novamente renovada em 2001.
A TV Ômega assumiu cerca de 1.600 funcionários da Manchete e as dívidas previdenciárias e trabalhistas. Em 1999, a TV Ômega promoveu negociações coletivas de trabalho com as entidades sindicais...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Eduardo Suplicy, V. Exª está orientando a bancada e
já há reclamações no Plenário. Peço a V. Exª que conclua.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, regimentalmente, como autor do requerimento, tenho o direito de justificá-lo. O autor do
requerimento normalmente tem o direito de encaminhar o requerimento, além de orientar a bancada.
Peço, portanto, o direito regimental de fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Eduardo Suplicy, é que na hora exata V. Exª não o requereu.
Mas continue V. Exª, por favor.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP. Para
orientar a Bancada.) – Então, em 1999, a TV Ômega
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promoveu negociações coletivas de trabalho com as
entidades sindicais, comprometendo-se a: primeiro,
quitar os salários atrasados em doze parcelas mensais; segundo, manter os pagamentos subseqüentes
em dia; e, terceiro, pagar as dívidas junto ao INSS e
ao Fundo de Garantia. Essa negociação seria cumprida em um prazo de 180 dias, após o que deveria ser
instalado um processo de demissão voluntária. No
entanto, surpreendentemente, nenhum dos compromissos acima mencionados foi honrado pelos novos
proprietários. Desde novembro de 1999 os trabalhadores não recebem seus salários.
O patrimônio e a empresa TV Manchete, na
ocasião, sob penhora e hipoteca em todos os graus e
efeitos, ficou com a Hesed Participações Ltda., do
Empresário Fábio Saboya, que comprou o passivo da
empresa. A Bloch Editores – parte do grupo que controlava a Manchete –, segundo o contrato firmado
com o banqueiro, serviria de garantidora do negócio,
uma espécie de fiadora. Alegando estar sendo pressionada por credores, a Bloch Editores S/A entrou com
ação na Justiça pedindo que a TV Ômega assumisse
as dívidas da Manchete. Em outubro de 1999, a Juíza
da 14ª Vara Cível do Rio, Rosana Navega Chagas,
declarou à TV Ômega, controladora da Rede TV!, sucessora da TV Manchete, responsável também pelas
dívidas do grupo anteriores à venda da emissora. A
empresa recorreu mas a Justiça deu ganho de causa
à Bloch. A sentença obriga a emissora a arcar com as
dívidas – inclusive as trabalhistas – deixadas pela
Manchete quando esta foi vendida para a Rede TV!,
em maio de 1999. A Rede TV! recorreu novamente da
decisão.
Em dezembro de 1999, ex-funcionários da TV
Manchete de São Paulo entraram em greve. No Rio, a
Rede TV! fechou o estúdio e encerrou as atividades. A
crise financeira da emissora tornou-se pública com o
não-pagamento da sétima parcela dos salários dos
antigos funcionários da TV Manchete. A Rede TV, por
sua vez, tem afirmado que o dinheiro poderia ser seqüestrado por credores da TV Manchete.
Em agosto de 2000, o Juiz José Carlos Maldonado, da 5ª Vara de Falências e Concordatas, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aceitou o pedido
de falência do Grupo Bloch Editores. Na ocasião, o
sócio majoritário da empresa, Pedro Jacques Kapeller, entrou com um pedido de falência da TV Ômega.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Eminente Senador Eduardo Suplicy, V. Exª está falando há
cinco minutos. Peço-lhe que conclua seu raciocínio.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, a complexidade do tema é tal que con-
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tinuaremos a falar dele quando houver a discussão do
projeto. Mas, justamente por envolver uma questão
social de extraordinária relevância e por ser o Senado
a instituição que representa o povo e que tem a oportunidade de promover o entendimento entre as diversas partes, estamos requerendo seja esta autorização encaminhada ainda à Comissão de Assuntos Sociais, a fim de que se promova o entendimento tão desejado para a realização de justiça nesse caso, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se
ao Item 2.
Discussão em turno único do Projeto de Decreto
Legislativo...
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pois,
não, Senador. V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
então, não se trata do item nº 2. A Mesa disse: Passa-se ao item 2. É esse questionamento que estou
suscitando.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Depois
de rejeitado, Exª.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE)
– Foi rejeitado o requerimento para se ouvir a CAS.
Agora, tem de se votar o item 1, que é o Projeto de Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Peço às
Srªs e aos Srs. Senadores que confiram a Ordem do
Dia no folheto que se encontra sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item nº 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 236, DE 2000
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n.º 597, de 2001 – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 236, de 2000 (n.º
608/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da TV
Ômega Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens – TV, nas cida-
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des do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo, nos Estados do
Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais,
Ceará e São Paulo, respectivamente, tendo
Parecer favorável, sob n.º 1.153, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Pedro Piva, com voto contrário do
Senador Geraldo Cândido e abstenção da
Senadora Emilia Fernandes.
Em discussão do Projeto. (Pausa.)
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – Al.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu discutirei o projeto. Realmente, estou impressionada. Por que não se vai discuti-lo? Eu vou discutir o
Projeto, Sr. Presidente. Estou apenas demonstrando
o meu estarrecimento preliminar, antes de entrar no
mérito, de que um Projeto que gerou tanta polêmica e
discussão; talvez a polêmica e a discussão já tenham
sido efetiva e devidamente esclarecidas. Infelizmente,
ainda não foi esclarecido o suficiente, conforme manda a própria legislação da Casa em relação à aprovação desse tipo de concessão.
Então, eu gostaria de também ouvir o relator e o
Líder do Governo. Nem todos os Senadores participaram da discussão, Senador Romero Jucá. Eu gostaria
de ouvir o relator, Senador Pedro Piva, porque na última audiência pública foi dito que alguns encaminhamentos seriam feitos, que algumas comissões seriam
criadas para intermediar o gigantesco imbróglio gerado e que havia a necessidade fundamental de cumprir-se o que determina a lei sobre concessão – que
aqui está rasgada. Então, precisamos discutir isso.
Como a última reunião em que os Senadores tomaram parte foi uma audiência pública, eu gostaria
de ter acesso às informações posteriores, até para fazer juízo de valor em relação ao fato. Tivemos uma reunião na comissão, em que nada foi decidido e ficou
de se criar uma comissão para ir adiante com o processo, para que se pudesse buscar o consenso. Quero saber se foram superados os problemas legais em
relação à concessão.
Então, Sr. Presidente, de fato, estou fazendo um
apelo não é uma questão de ordem, pois não é um
problema regimental. Eu gostaria que os Parlamentares pudessem explicar a matéria, visto que, na comissão, ninguém a conseguia explicar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar as afirmações da Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Estamos
discutindo a matéria.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Então, quero discutir a matéria, contraditando.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
terá a palavra para discutir a matéria, após o Senador
Geraldo Cândido, pela ordem de inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
terá a palavra para discutir a matéria após o discurso do
Senador Geraldo Cândido, pela ordem de inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Geraldo Cândido.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidens
te, Srª e Srs. Senadores, lamentavelmente, a Comissão de Educação, na última terça-feira, aprovou esse
projeto de forma açodada. Os Senadores da Comissão podem não gostar, mas digo que foi feita uma manobra para aprovar esse projeto. Na terça-feira, na reunião da Comissão da Educação, quando nós do Bloco da Oposição estávamos participando do lançamento do Programa Fome Zero no Auditório Petrônio
Portella, foi colocado para discussão, extrapauta, o
projeto de concessão da TV Ômega, havendo mesmo
a inversão de pauta, para que ele pudesse ser apreciado prioritariamente. Depois, foi aprovado um requerimento para que o projeto pudesse ser apreciado em
regime de urgência no plenário.
Portanto, foi feita uma manobra, na nossa ausência, para encaminhar esse projeto, mas há ainda
questões a serem discutidas. E vamos, então, apresentá-las. Na audiência pública que realizamos, ficou
claro que essa concessão não deveria ser decidida
da forma como o foi, ainda com muitas questões a serem debatidas e esclarecidas. A Senadora Heloísa
Helena tem razão ao dizer que é preciso que o Relator se manifeste neste plenário, informando-nos como
está a questão da concessão.
Na verdade, é preciso que se esclareçam dois
pontos absolutamente fundamentais para nortear a
votação dessa matéria. O processo de ”transferência“
da concessão da antiga TV Manchete para a TV
Ômega foi inconstitucional – nem o Ministro das Comunicações nem nós Senadores duvidamos disso.
Todos sabemos que não pode haver transferência de
concessão pública. Houve irregularidade no primeiro
processo realizado pelo então Ministro Pimenta da
Veiga, o que ocorreu graças a um acordo, em 1999,
entre S. Exª e os dirigentes da empresa e representantes dos trabalhadores. À época, a TV Ômega se
comprometeu a assumir cerca de 1.600 funcionários
da TV Manchete e as dívidas previdenciárias e trabalhistas. Este era o acordo: quitar os salários atrasados
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em 12 parcelas mensais; manter os pagamentos subseqüentes em dia; pagar as dívidas junto ao INSS e
ao Fundo de Garantia. Esse acordo foi descumprido
no tocante à quitação dos salários atrasados e depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Outro aspecto importante é a tramitação do processo na Casa. A Resolução nº 39, de 1992, ”dispõe
sobre formalidades e critérios para a apreciação dos
atos de outorga e renovação da concessão, permissão e autorização para os serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens“. Em seu art. 1º, diz o seguinte:
Art. 1º O exame e apreciação pela Comissão de Educação dos atos de outorga e
renovação de concessão, permissão e autorização para serviço de radiodifusão sonora
e de sons e imagens obedecerá às seguintes formalidades:
I – quanto aos atos de renovação:
(...)
c) comprovação de que a emissora
está em dia com suas obrigações sociais e
contribuições sindicais, nos termos da legislação em vigor;
Mas a emissora não está em dia com essas
obrigações e contribuições. Tenho em mão um documento da Caixa Econômica Federal, fornecido no
mês de setembro de 2001, atestando que a emissora está em débito com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no valor de R$1.086.207,66, além de
não ter quitado a dívida assumida com a antiga TV
Manchete, de mais de R$42 milhões.
Portanto, essa proposta de se aprovar a concessão foge à legislação. Isso é inconstitucional e desrespeita a Resolução nº 39.
Na audiência pública que realizamos há menos
de um mês, na Comissão de Educação, ficou claro
que havia divergência entre os dados apresentados
pelos trabalhadores e pelo representante da TV Ômega, no tocante ao cumprimento das obrigações sindicais e também sociais. Por isso, ficamos surpresos
com a manobra que permitiu a inclusão desse processo extrapauta na última reunião da Comissão de
Educação, pois estava claro o entendimento de que a
Comissão deveria cercar-se de maiores dados, a fim
de garantir, sim, a continuidade das operações da TV
Ômega (Rede TV!), mas não em prejuízo dos direitos
sociais de mais de mil trabalhadores.
Essa concessão causa um prejuízo imenso a
mais de mil trabalhadores da antiga TV Manchete, da
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qual a TV Ômega é sucessora. Por isso, somos contrários à sua aprovação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, para discutir, à Senadora Emilia Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Sr. Presidente, não solicitei ainda a palavra. O terceiro inscrito é o Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Liderança do Bloco pediu que fosse feita uma alteração.
Mas, se V. Exª não quer falar agora, concedo a palavra ao Senador Álvaro Dias, seguindo a ordem de inscrição.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PDT – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sr.ªs e Srs. Senadores, devo manifestar as razões do
meu voto favorável ao relatório do Senador Pedro
Piva. Esse assunto foi intensamente discutido na Comissão de Educação, com a realização de duas audiências.
Em primeiro lugar, quero dizer, Srªs e Srs. Senadores, que respeitamos os trabalhadores que exerceram atividade profissional na TV Manchete e são credores dessa empresa de comunicação. Há uma pendência trabalhista, e, evidentemente, os direitos sagrados desses trabalhadores deverão ser respeitados.
A Justiça do Trabalho assim se manifesta, pela
palavra da Juíza Presidente da 21ª Vara do Tribunal
Regional do Trabalho de São Paulo, Drª Maria Cristina Fisch: ”A TV Manchete continua existindo, tem o
seu próprio patrimônio, conforme devidamente comprovado pela TV ÔMEGA, e deve continuar respondendo pela presente execução“.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a aprovação dessa concessão não significa a negação de direitos sagrados de trabalhadores que exerceram a sua profissão e que devem ser corretamente
remunerados.
Dito isso, devemos considerar também o direito
de cerca de 1.200 trabalhadores que hoje exercem
suas atividades na Rede TV! em todo o Brasil e de outros cinco mil trabalhadores que exercem suas atividades graças a empregos indiretos proporcionados
pela Rede TV!.
A Rede TV! é hoje a rede de televisão que mais
cresce no Brasil. Ela construiu vinte mil metros quadrados de estúdios em todo o País e está presente
em praticamente todos os Estados da Federação.
Alcança índices elevados de audiência, numa demonstração de que passou a ser uma opção, uma alternativa do telespectador brasileiro.
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E, se há aqueles que combatem o monopólio da
Rede Globo de Televisão no Brasil, que consideram a
existência desse monopólio, estes, obviamente, devem entender a importância de uma rede alternativa
que cresce com competência e autoridade, como
cresce a Rede TV! neste País.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
votamos favoravelmente à matéria porque entendemos que é importante abrir espaços para alternativas
diferenciadas no sistema de comunicação do nosso
País. Sobretudo, é importante respeitar o emprego de
muitos profissionais que atuam graças à instalação
da Rede TV!, que é a emissora de televisão que mais
cresce hoje no Brasil.
Respeito, evidentemente, o posicionamento dos
Srs. Senadores que desejam uma discussão maior a
respeito desse assunto e que, por isso, pretendiam fazer com que essa matéria retornasse à Comissão de
Assuntos Sociais. No entanto, a meu ver, os debates
travados na Comissão de Educação do Senado Federal foram suficientes para que fossem prestados os
esclarecimentos necessários.
Em conclusão, Sr. Presidente, respeitando os
direitos adquiridos – e, certamente, a Justiça do Trabalho fará com que estes sejam respeitados –, queremos também que se respeite a oportunidade de trabalho daqueles que, hoje, exercem a sua profissão na
Rede TV!.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, para discutir, ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Ramez Tebet, Srªs e Srs. Senadores, estamos vivendo um momento especialmente importante na história das decisões de autorizações pelo Senado Federal para a concessão de emissoras de rádio e
de televisão, dos meios de comunicação em geral.
Assinalo que, junto ao Presidente da Comissão
de Educação, Senador Ricardo Santos, e, posteriormente, junto ao Senador Pedro Piva, houve um esforço enorme da parte daqueles que trabalharam por
muitos anos na Rede Manchete para que houvesse
um entendimento na linha do que havia sido acordado, como que praticamente objeto de uma bênção da
parte do Ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, em nome do Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando, ao aprovar essa concessão, afirmou
publicamente que os responsáveis, à época, pela sucessão do que havia sido a Rede Manchete iriam
comprometer-se, conforme estava no contrato, a assumir os compromissos junto ao INSS e ao Fundo de
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Garantia do Tempo de Serviço e o pagamento dos salários daqueles que haviam trabalhado na Rede Manchete. Isso foi público, e houve a maior tranqüilidade
por parte daqueles que realizaram os esforços.
Ademais, aqui realizamos um esforço, a fim de
que houvesse a audiência pública com a presença
dos representantes dos radialistas, dos jornalistas e
de todos que haviam trabalhado na Rede Manchete e
que trabalham na Rede TV!, na tentativa de um entendimento com o Presidente da Rede TV!, Amílcare
Dallevo, o seu representante, bem como com o Sr. Fábio Saboya, que, por um contrato com uma empresa
de capital de apenas R$1 mil, havia assumido todo o
passivo da Rede Manchete, numa operação um tanto
mágica, mas que contou com a anuência e a supervisão do Ministério das Comunicações. Portanto, era de
se esperar que houvesse um esforço do Ministro das
Comunicações, que infelizmente não compareceu à
audiência pública, enviando um representante. S. Exª
não quis fazer cumprir a sua palavra aqui.
Não havendo consenso naquela reunião, solicitamos ao Senador Pedro Piva que recebesse uma comissão de representantes de jornalistas ilustres,
como Carlos Chagas, Sebastião Nery e outros representantes dos que haviam trabalhado na Rede Manchete. Pedimos ainda que fosse realizado um esforço
de entendimento. E o que vemos é que, antes que se
tenha concluído esse esforço de entendimento, há
um enorme empenho da parte do Governo de se votar essa matéria.
Bem assinalou o Senador Geraldo Cândido que
se tratava de uma manhã especial para nós, do Bloco
de Oposição, quando aqui estávamos discutindo o
Projeto Fome Zero. Mas logo procuraram votar apressadamente esse projeto na Comissão de Educação,
para que não estivéssemos ali naquele instante. E,
por isso, solicitávamos que a matéria fosse encaminhada para mais uma Comissão e que se prosseguisse o esforço de entendimento, mas isso o Governo
quer negar, por sua Liderança, pela palavra do Senador Romero Jucá.
Sr. Presidente, queremos alertar que fatos como
esse podem ser objeto de repetição, e o sério é que,
infelizmente, parece que isso começa a acontecer novamente. Eis que, com o jornal Gazeta Mercantil, começa a haver um episódio sério: todos os 600 jornalistas e trabalhadores da Gazeta Mercantil entraram
em greve, diante de uma transferência...
O Sr. Geraldo Melo (Bloco/PSDB – RN) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª me permite uma interrupção, só para pedir um esclarecimento?
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pois não. Ouço o Senador Geraldo Melo com muita
honra.
O Sr. Geraldo Melo (Bloco/PSDB – RN) – Senador Eduardo Suplicy, ouvi V. Exª registrar com certa
indignação o fato de essa matéria ter sido apreciada
na sua ausência e na ausência de Parlamentares da
Oposição, que estavam participando do lançamento
do Programa Fome Zero.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Realizado no Auditório Petrônio Portella, na manhã
de terça-feira.
O Sr. Geraldo Melo (Bloco/PSDB – RN) – Esse
Programa Fome Zero foi realizado no Auditório Petrônio Portella, mas não era um evento oficial do Senado.
Não é isso?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Era um evento realizado no Senado por requisição da
Liderança do Partido dos Trabalhadores, tendo sido
todos os Senadores convidados.
O Sr. Geraldo Melo (Bloco/PSDB – RN) – V. Exª
estava, portanto, participando de um ato do seu Partido.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Do meu Partido, para o qual todos os Senadores dos
mais diversos Partidos foram convidados, e muitos
estiveram ali presentes.
O Sr. Geraldo Melo (Bloco/PSDB – RN) – Ouvi
a queixa de V. Exª, que repete a mesma queixa feita
pelo Senador Geraldo Cândido, sugerindo que tenha
havido algo de impróprio ao se votar essa matéria na
ausência de V. Exª. Eu queria saber se V. Exª entende
que a pauta só pode ser votada com a sua presença.
É isso?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Informo a V. Exª, Senador Geraldo Melo, que esse
item não estava na pauta; ele foi incluído extrapauta.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – V. Exª
me permite um aparte, Senador Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Geraldo Melo, vou conceder também um
aparte à Senadora Heloísa Helena, para que S. Exª
complemente estes esclarecimentos, assim que V.
Exª completar o seu aparte.
O que estou assinalando é que o Governo usou
da sua atribuição normal. Não estou dizendo que foi
ilegítimo; estou dizendo que o Governo, notando que
os Senadores do Bloco de Oposição estavam em
uma atividade que requeria a nossa atenção, com
muita rapidez, fez aquilo que é legítimo. Mas, em razão de termos percebido a rápida votação, na nossa
ausência, por estarmos em outra atividade, de um
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item que não estava na pauta, que foi nela incluído rapidamente. Quando avisado, o nosso Senador titular
na Comissão foi imediatamente para lá, mas o Senador Líder Romero Jucá foi mais expedito e conseguiu
que fosse votado antes de sua chegada. Isso é normal, algo que compreendemos e cuja legitimidade
não questionamos. O que estamos sugerindo é que
haja mais oportunidade para o entendimento que havíamos proposto e que não havia sido concluído antes de votar a matéria, porque o Senado Federal pode
constituir-se no catalisador de entendimento entre todos os que trabalharam na Rede Manchete, os que
trabalham na RedeTV!, os responsáveis pela RedeTV!/Rede Ômega e o Governo. E foi o próprio Ministro Pimenta da Veiga que havia como que abençoado o entendimento no qual os direitos dos trabalhadores da Rede Manchete seriam atendidos.
Então, o que estou sugerindo a V. Exª, Senador
Geraldo Melo, Senador da base governamental, é
aproveitarmos a oportunidade para dizer que vamos
aprovar a concessão para a Rede TV!/Rede Ômega;
que ela trabalhe muito bem e seja um emissora que
possa competir com as demais.
Senador Geraldo Melo, quero aqui deixar claro
que nós, do Bloco da Oposição – eu, particularmente
–, não estamos, de forma nenhuma, agindo para que
se impeça que uma nova emissora funcione muito
bem. Sou a favor da continuidade da Rede TV!/Rede
Ômega e quero que ela tenha o maior sucesso. Desejo que, na oportunidade em que se confere esta concessão pelo Senado Federal, sejam atendidos os direitos dos trabalhadores, assim como desejo que possa o Senado Federal ser um instrumento de catalização de interesses, de entendimento entre os que trabalham na Gazeta Mercantil, objeto de transferência
para o Sr. Nelson Tanure, a fim de que se respeitem
os interesses dos trabalhadores, não sendo, assim,
uma transferência de empresa e de patrimônio caracterizada novamente pelo desrespeito aos direitos dos
trabalhadores.
É o apelo que faço a V. Exª, Senador Geraldo
Melo.
O Sr. Geraldo Melo (Bloco/PSDB – RN) – Senador Eduardo Suplicy, muito obrigado a V. Exª. Não
estou sequer manifestando-me sobre o caso concreto
em discussão, a favor ou contra a posição de V. Exª,
mas eu gostaria de saber, como vi um certo sinal de
inconformidade, se V. Exª admite que se possa votar
alguma coisa nesta Casa sem a presença de V. Exª e
da sua Bancada.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
É claro, e sou responsável. Mas aqui digo...
O Sr. Geraldo Melo (Bloco/PSDB – RN) – Já estou esclarecido e agradeço a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Senador Eduardo Suplicy, concede-me V. Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ouço o aparte de V. Exª, Senadora Heloísa Helena,
ainda que o Senador Romero Jucá fique um pouco
impaciente.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Senador Eduardo Suplicy, primeiramente, eu gostaria muito de ouvir das Lideranças do Governo o esclarecimento a algumas questões muito objetivas. Sei que a
matéria entrou na Ordem do Dia da Comissão de
Educação como extrapauta, a qual, geralmente, é o
último item. O Senador Ricardo Santos simplesmente
incluiu o requerimento do Senador Pedro Piva como
extrapauta, e, como tudo que é democrático, foi aprovado, mas não estava na Ordem do Dia. Tudo bem
que esse seja um procedimento regimental, mas quero que a Liderança do Governo responda a algumas
coisas. Primeiro: pode haver transferência direta na licitação? Não estou falando de ”jeitinho“. Sabemos
que, em muitas rádios do País, imperam o ”jeitinho“ e
o troca-troca de políticos. Não quero saber disso. Precisamos saber se pode haver transferência direta? A
Constituição diz que não. Quero saber, ainda, por que
o Ministério das Comunicações criou um simulacro de
licitação? Foi uma licitação sem licitante, com um
acordo para justificar uma não-licitação. A TV Manchete não poderia, inclusive, ter sua concessão renovada. É fundamental, como manda o Regimento, que
haja idoneidade financeira, e a TV Manchete não a
possuía. O Ministério das Comunicações já tinha
essa informação. Era preciso abrir uma licitação imediatamente. O que foi feito? Um ”acordão“, um
faz-de-conta, um simulacro de licitação. Inclusive, cometeu-se a aberração de uma empresa comprar a
parte boa e outra, a parte podre. É necessário explicar. Solicito, caridosamente, que minhas questões sejam respondidas, pois são relevantes.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Suplicy, a Presidência lembra a V. Exª que o seu tempo já está ultrapassado em cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Concluindo, Sr. Presidente. Agradecerei se os Senadores Pedro Piva, Relator da matéria, e Romero Jucá,
da maneira mais completa possível, responderem às
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indagações da Senadora Heloísa Helena e às que
formulei; que possa o Senador Pedro Piva, também,
nos relatar suas conclusões e reflexões a partir do
diálogo mantido com a Comissão de ex-trabalhadores e jornalistas da Rede Manchete.
Quero também conclamar aos responsáveis
pelo jornal Gazeta Mercantil para que evitem termos
uma situação como a da Rede Manchete, Rede
TV!/Rede Ômega, em que os direitos dos trabalhadores acabam não sendo respeitados.
Expressamos nossa solidariedade aos esforços
tanto daqueles que trabalharam durante tanto tempo
na Rede Manchete quanto daqueles que, por tantos
anos, dignificaram a Gazeta Mercantil, que se tornou
um dos melhores jornais especializados em negócios
no Brasil e para que possam sentar-se à mesa o mais
rapidamente possível com o sindicato dos jornalistas
e seus representantes para chegarem a um bom entendimento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Gostaria
de esclarecer que, de acordo com o § 1º do art. 223 da
Constituição Federal, o prazo deste projeto está vencido desde 4 de dezembro de 2000.
Com a palavra o Senador Gilvam Borges, pelo
prazo regimental de dez minutos, para discutir a matéria.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, esta matéria já foi exaustivamente
discutida na Câmara dos Deputados.
E com a lamentável falência da Rede Manchete,
não tenha dúvida, Sr. Presidente, de que a TV Ômega, o grupo empresarial que se mobilizou para salvar
e participar ativamente desse processo, tem mostrado competência não só nos investimentos, no ganho
de audiência em todo o território nacional, mas também com os seus compromissos. Há pendências,
mas, para se saldar uma dívida tão grande como
essa, existe um cronograma.
E o que quis indagar o Senador Geraldo Melo ao
Senador Eduardo Suplicy, há pouco, era justamente
isto: alguns colegas tentam questionar que não discutiram. Não discutiram porque estavam em outra reunião, contra a fome, e não deram a prioridade devida
a participar desse debate na Comissão de Educação.
O Senado Federal recebeu a matéria da Câmara dos Deputados e já estamos com o prazo vencido.
A discussão se dá, portanto, e a Oposição tem que fazer seu papel. Acho que precisamos agilizar, dar um
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crédito de confiança, justamente para podermos ter
uma boa empresa de comunicação que possa oferecer ao povo brasileiro uma boa programação.
Portanto, o PMDB, na minha pessoa, como
Vice-Líder do Partido, com a aquiescência e orientação do nosso Líder, orienta todos os seus Membros e
simpatizantes de outros Partidos que votem favoravelmente para acabar com essa delonga, que V. Exª
sabe, tanto quanto todos que estamos aqui, é muito
natural. A Oposição fala e a Situação vota. Então, vamos objetivar, em nome da boa causa, em nome da
boa comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sras e Srs.
Senadores, quero apenas alertar a Casa de que há
um requerimento de votação nominal a ser votado
oportunamente.
Tem a palavra para discutir o Senador Ricardo
Santos, que é o Presidente da Comissão de Educação.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, faço aqui um breve esclarecimento, considerando a manifestação do Senador
Geraldo Cândido. Essa reunião marcada para às
11h30min. começou às 11h50min., e cabe ao Presidente da Comissão de Educação, como cabe a qualquer Presidente de Comissão Permanente do Senado Federal, cumprir rigorosamente o Regimento
Interno.
Então, submetemos à votação um requerimento
do Relator da matéria, Senador Pedro Piva, para que
fosse incluída em pauta essa matéria. E o requerimento foi aprovado por unanimidade. Estavam naquele momento aproximadamente 20 Senadores na
reunião da Comissão de Educação.
Posteriormente, foi feito um requerimento de inversão de pauta, que também foi submetido à votação
e aprovado por unanimidade.
É importante que eu preste esses esclarecimentos, considerando a legitimidade e o cumprimento rigoroso do Regimento Interno durante aquela reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao Senador Roberto Requião, pelo prazo regimental de dez minutos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
nosso velho Aristóteles, comentando em uma de
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suas obras o ato extremo e o ato meio, classifica
como ato extremo de covardia o ato de um comandante de pelotão que, podendo tomar uma posição
numa colina não o faz; e considera ato extremo de temeridade quem, podendo tomar a colina, toma-a, ultrapassa e perde um número grande de seus soldados. O ato meio, o ato correto, eficiente, segundo Aristóteles, é o ato do comandante que, podendo tomar a
colina, toma-a com a menor perda possível de homens e a mantém.
Analisar este assunto sem fazer a defesa dos
trabalhadores da Manchete, que têm sim direitos muito claros em relação à Rede TV, seria um ato extremo
de covardia. Por outro lado, negar, neste momento, a
concessão seria um ato extremo de temeridade, porque, para mim, parece claro que a Manchete quebra,
porque perde a sua estabilidade, tem dificuldades de
financiamentos no prolongamento dessa discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Romero Jucá.
O Senador Pedro Piva, como Relator da matéria, tem direito de falar em último lugar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei bastante rápido.
A posição do Governo é de aprovar a concessão
para a Rede TV! Ela assumiu os trabalhos e desenvolve-o com brilhantismo em todo o País. Está propiciando mais de 1.500 empregos.
A questão trabalhista da TV Manchete está sendo discutida na Justiça do Trabalho. Tenho certeza de
que os trabalhadores da Manchete ganharão os seus
direitos e serão atendidos. Portanto, como disse o Senador Roberto Requião, não tem nada a ver a questão trabalhista com a questão da concessão.

Por outro lado, o Senado Federal, quando confirma uma concessão, pode também a qualquer momento cancelá-la. A posição do Senado em favor dos
trabalhadores tem de ser firme e definitiva, mas de
nada ganhariam os trabalhadores da antiga TV Manchete, hoje vinculados por força contratual e por força
dos contratos negociais à Rede TV, com a extinção da
concessão neste momento. Seriam prejudicados os
5.000 empregados da Manchete e mais os 1.200 que
trabalham hoje na RedeTV.

O Governo analisou a documentação. Os papéis da Rede TV estão corretos. Então, peço a aprovação da matéria e encerro a minha discussão.

Voto a favor da manutenção da concessão, mas
vou assumir no plenário o compromisso de que estarei acompanhando as negociações com os funcionários. E se voto hoje para que a Rede TV sobreviva – e
é bom que ela sobreviva; é bom para os trabalhadores; é bom para a pluralidade da comunicação; é bom
para a manutenção de postos de trabalhos de jornalistas e técnicos do sistema televisivo brasileiro – é
também possível – e este é o compromisso que assumo –, propor inclusive a supressão da concessão se
as negociações entre trabalhadores e empresários
não forem encaminhadas com a devida licitude, com
a devida clareza e com a manutenção dos direitos.

O meu dever político, como Líder do Governo, é
apoiar a renovação. A minha consciência me manda
votar contra e dou as razões: acompanhei, desde o
começo, as negociações. Acredito que elas tenham
sido feitas não apenas com o apoio de todos os Partidos, mesmo os que protestam hoje, porque, naquela
ocasião, não se queria fechar o mercado de trabalho
e os Partidos estavam corretos. Então, foi uma negociação feita não no sentido de burlar a lei, mas de dar
condições de trabalho e criar uma expectativa nova
nessa direção.

Nesse momento o ato meio é a manutenção da
concessão, e esse será o meu voto e compromisso de
manter abertos os olhos e atentos os ouvidos para
que o Senado da República monitore a seqüência das
negociações.
De nada valeria fulminar a Rede TV, neste momento, porque estaríamos prejudicando trabalhadores da mesma forma, por um ato extremo.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Artur da Távola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o homem público tem deveres com a sua consciência. Estou diante de um impasse entre a minha consciência e o dever político.

Portanto, acredito que a intenção de não deixar
vazia a falência da TV Manchete foi acertada e tramitou rapidamente no Congresso Nacional exatamente
pela ligação dos Partidos políticos. Então, não há dúvida a esse respeito. Também não há dúvida a respeito de que a Rede TV está a fazer um esforço significativo, pois já representa um mercado de trabalho. Não
lhe faria elogios à programação, mas nesse aspecto
nenhuma das emissoras o merecem. Porém sou testemunha – não acho nem tenho opinião – de que o
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acordo com os funcionários da TV Manchete não foi
cumprido por um estratagema motivado por uma
ação impensada de antigos dirigentes da Manchete
que entraram na Justiça, tentando reaver a Rede
Manchete, o que justificou para Rede TV ou a Ômega
não cumprir o restante do compromisso, já que estava
sub judice.
Vi durante me ses a fome – é fome mesmo, e
V. Exªs sabem que não sou um enfático delirante – de
muitos trabalhadores, pois a Rede Manchete ficou
dez anos sem recolher o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de seus funcionários, que, por conseguinte, ficaram na rua com fome e sem o resgate do
FGTS.
Portanto, a minha consciência manda dizer que,
não obstante concorde com a renovação da concessão pelas razões expostas, o meu voto pessoal – não
o de Líder – será contrário à matéria, pois não posso
abrir mão de minha consciência.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PEDRO PIVA (Bloco/PSDB – SP) – Sr.
Presidente, peço a palavra como Relator da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Pedro Piva, V. Exª falará por último. Com a palavra o
Senador José Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou seguir o conselho do
Senador Gilvam Borges. S. Exª diz que se a Oposição
se manifesta, a Maioria vota. Então, vou falar. Falarei
até com mais vontade, a partir da intervenção do Senador Artur da Távola.
Votarei da mesma forma que tenho votado sempre em relação à renovação de concessões. Este episódio de hoje demonstra, mais uma vez, e reforça a
convicção do pouco caso com que o Congresso Nacional trata de uma questão tão importante que é a
concessão pública para serviços de radiodifusão e de
televisão.
Tratamos dessa matéria como se fosse uma
questão menor. Nós da Oposição temos batido na tecla há seis anos, por diversas vezes, quando assunto
dessa natureza vem à baila, da necessidade de o
Congresso Nacional cumprir a Constituição Federal,
que estabelece a criação de um Conselho de Comunicação Social como órgão auxiliar do Congresso Nacional para tratar dessas questões.
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Depois disso, já foi aprovada a lei criando o Conselho; essa lei foi bombardeada como corporativista,
com certa razão; o Senado já aprovou uma modificação na lei... Mas o fato é que o Congresso Nacional
tem agido com desídia com relação a esse assunto.
Surpreende-me que, pela primeira vez, em um
assunto ainda nebuloso, de transferência de concessão, não sei por que – e aí eu gostaria que a Maioria
se explicasse –, se aprova um requerimento de urgência para a renovação de uma concessão, quando
há vários exemplos em que o Senado deixa passar o
prazo, e as emissoras continuam funcionando – esse
é um exemplo. O Senador Ramez Tebet já informou
que o prazo está expirado desde dezembro de 2000.
Ora, se o prazo está expirado desde dezembro
de 2000, não atrapalharia em nada a continuidade
dos trabalhos da Rede TV! não aprovarmos essa renovação agora. Porque do jeito que está colocado, já
que aprovou a urgência – aí talvez tenha sido esse o
motivo da aprovação –, apresentam-nos a seguinte
chantagem: “se cassarmos a renovação, mais de mil
trabalhadores serão demitidos, etc“ – esse o tipo de
argumento que foi trazido aqui. Se o Senado tivesse a
intenção de realmente contribuir para a solução desse problema e não apenas dizer olimpicamente que
”vai continuar trabalhando para isso, mas a Justiça do
Trabalho é que vai resolver“, quando sabemos que há
uma forma concreta de o Senado contribuir para solucionar essa questão trabalhista, que é exatamente
manter a situação de não renovação, e assim continuaríamos com o debate chamando as partes para
tentar solucionar o episódio.
Mas não, de forma inédita, pelo menos nos seis
anos que estou aqui, aprova-se um requerimento de
urgência, e então começa a despertar suspeita de
que há alguma mutreta nessa transferência da concessão. ”Então, vamos logo aprovar a renovação para
poder sepultar qualquer possibilidade de que essa
mutreta venha a público“.
Sr. Presidente, vou manter o voto dado em todas
as situações semelhantes, porque faço questão de
que o meu voto reflita a vontade, em função do resultado que venha a ser tomado.
Como concretamente foi aprovado o requerimento de urgência, se a Maioria votar pela cassação
da concessão da renovação, ocorrerão esses episódios que foram relatados aqui – e não quero votar de
um jeito, acreditando que a Maioria vai evitar que tenhamos esse resultado –, vou votar da mesma forma
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que tenho votado em todos os episódios de renovação de concessão: vou-me abster.
Esse emblemático episódio demonstra que o
Congresso Nacional não pode continuar tratando a
concessão de serviços de radiodifusão e de televisão
como uma questão menor, meramente burocrática,
que só é votada porque assim determina a Constituição Federal. É necessário retomar a discussão a respeito da necessidade da criação do Conselho de Comunicação Social como órgão auxiliar do Congresso
Nacional, a fim de não continuarmos com meras discussões burocráticas na Comissão de Educação.
Quando um tema como esse traz à tona questões que deveriam ser abordadas pelo Congresso
Nacional, como ocorreu com essa transferência de
concessão, a Maioria se utiliza regimental e legitimamente de artifícios. Do ponto de vista das relações políticas entre Maioria e Minoria, ações como a da semana passada não são de bom alvitre, porque situações semelhantes ocorrem em outros casos. Disseram que estar numa reunião do PT não justificava a
ausência na Comissão. Mas Presidentes de Comissão já chegaram a encerrar a sessão por estar havendo reunião de Bancada do PFL ou do PMDB. Não venham com essa história de que era nossa obrigação
estar lá, até porque, se formos levantar as presenças
em reuniões de Comissão para saber quais Senadores de fato estiveram presentes, para constatar a assiduidade, será ruim para a Maioria. Mas se a Maioria
quiser levantar a questão entre Maioria e Minoria nas
Comissões, não será bom para V. Exªs.
Encaremos a situação corretamente. Regimentalmente, ocorreu uma manobra legítima. Entretanto,
pelo fato de o assunto que estava sendo discutido já
ter sido objeto de audiência pública e refletir interesse
da Minoria, foi uma manobra politicamente incorreta –
embora regimentalmente legítima.
Sr. Presidente, abstenho-me em virtude dos argumentos que já apresentei.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra à Senadora Marluce Pinto para discutir.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
serei bastante breve.
Após ouvir todos os questionamentos com relação a essa concessão, o que me deu mais segurança,
por incrível que pareça, foi o pronunciamento do Se-
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nador Artur da Távola, que falou não pela Liderança
do Governo, mas como Senador.
Quando S. Exª afirmou que a TV Manchete, posteriormente, pretendia voltar a ter a concessão e que,
por isso, a empresa que está solicitando a concessão
– no caso, a Ômega – não assumiu todos os compromissos, tirei algumas conclusões. Todos sabemos
que a TV Manchete está praticamente falida e não
tem como honrar suas obrigações inclusive com os
trabalhadores. Se a Ômega, recebendo essa concessão, conseguindo a aprovação da concessão, e tendo
recursos para dar prosseguimento aos acordos já realizados anteriormente, como falou o Senador Roberto Requião, ele e todos nós deveremos ter essa obrigação de acompanhar como será resolvido o caso
dos trabalhadores.
Sinceramente, Sr. Presidente, voto com a consciência tranqüila a respeito dessa concessão, que
será extinta caso não seja dada à Ômega. Assim, a situação de uma multiplicidade de trabalhadores cujo
número já foi citado por muitos não ficará decidida e
será muito pior o problema dos desempregados em
nosso País.
as
s
Portanto, Sr. Presidente, Sr e Sr Senadores,
votarei, acompanhando o caso dos trabalhadores. É
o melhor que podemos fazer com relação a essa
questão.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Para encerrar a discussão, concedo a palavra ao Senador Pedro Piva, na qualidade de Relator.
O SR. PEDRO PIVA (Bloco/PSDB – SP. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras
e Srs. Senadores, o que estamos discutindo hoje é a
concessão à TV Ômega – simplesmente isso. Todos
os outros assuntos tratados já foram devidamente esclarecidos pelo Governo, pelo Poder Público, pelo Ministério das Comunicações, entre outros.
O Senador José Fogaça perguntou-me por que
foi realizada uma reunião especial na segunda-feira e
não na terça-feira, como de praxe. A reunião foi feita
na terça-feira, conforme os processos democráticos e
o Regimento. Queria apenas dar uma satisfação aos
oradores que me precederam...
Quero dar uma satisfação ao Senador José
Eduardo Dutra no que se refere à assiduidade dos
Membros à Comissão. Esse assunto me é muito caro,
Sr. Presidente, porque sou Relator desse processo e
tive apenas uma falta na Comissão de Assuntos Eco-
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nômicos durante todo o ano. Compareço a todas as
reuniões...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet. Fazendo
soar a campainha) – Sras e Srs. Senadores, está com a
palavra o Senador Pedro Piva.
Peço a atenção da Casa para o orador.
O SR. PEDRO PIVA (Bloco/PSDB – SP) – Sr.
Presidente, esclareço mais uma vez que o relatório foi
votado, na terça-feira, de acordo com o Regimento,
s
pela unanimidade de mais de 20 Sr Senadores na
ocasião. Então, não há nada a discutir e não vou me
alongar nessa discussão. Foram feitas audiências públicas. Quero apenas dar o meu testemunho.
Desejo, também, solidarizar-me com o Senador
Roberto Requião que cita Aristóteles com muita propriedade. Aliás, S. Exª tem a minha simpatia, por se
tratar de um filósofo grego. Essa raça helênica me é
muito cara.
Votaremos com a consciência tranqüila. Como
Relator, voto com a consciência absolutamente tranqüila do dever cumprido e de acordo com o Regimento.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está encerrada a discussão.
Em votação o Projeto de Decreto Legislativo n.º
236, de 2000.
Há Senadores inscritos para encaminhar.
Com a palavra a Senadora Heloísa Helena, por
cinco minutos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.)
as
s
– Sr. Presidente, Sr e Sr Senadores, infelizmente,
alguns questionamentos feitos não foram devidamente esclarecidos. É uma pena, mas é a mais absoluta
verdade. Ninguém aqui disse, por exemplo, que não
existe legislação que prevê, na renovação das concessões de rádio e televisão, licitação. Por quê? Porque sabem que, efetivamente, a legislação impõe
isso. Do mesmo jeito que ninguém explicou aqui por
que a TV Manchete, que teve sua concessão vencida
em 1996, não poderia ter tido renovada a concessão,
nem continuar à frente da operação por mais 15 anos,
porque não tinha a chamada idoneidade financeira.
Nada disso foi explicado, Sr. Presidente.
Não foi explicado também porque, mesmo sabendo que se estava ferindo a legislação, se fez uma
reunião. Ou seja, tinha que haver licitação, que não foi
feita. Para superar a necessidade de licitação, o que
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foi feito, já que havia um gigantesco imbróglio envolvendo os trabalhadores do setor? Fez-se uma reunião. E como feita essa reunião? A reunião, que poderia ter sido algo de boa vontade no sentido de resolver
um problema sério dos trabalhadores, uma vez que
não se poderia falar de transferência – não se pode
fazer transferência de concessão e há que se fazer licitação -, a licitação não foi feita. Então, para fazer um
simulacro de licitação, o que fizeram? Para superar os
problemas, para dizer que era tudo em nome dos trabalhadores fez-se um simulacro de licitação. E pior,
sem licitantes, mas com a prévia definição de quem ia
ganhar. E realmente o futuro ganhador já tinha sido
previamente definido. E mais grave: embora o vencedor já estivesse definido, não se cumpriu aquilo que
efetivamente foi acordado.
Assim, Sr. Presidente, há um duplo problema:
primeiro, ninguém responde aqui por que a lei foi rasgada. O Ministério não diz por que, embora tivesse
que ser cortada a concessão, vencida em 1996, não
poderia ser renovada, e a TV Manchete não tinha
condições de passar mais 15 anos porque não tinha
idoneidade financeira.
Tudo isso foi escondido em alguma gaveta. De
repente, tinha que abrir uma licitação, que não é aberta. Em nome de quem não se abre a licitação? Em
nome dos pobres trabalhadores, em nome dos jornalistas, dos funcionários. Não se abre a licitação para
garantir os direitos dos trabalhadores. E o que acontece? Faz-se um simulacro de licitação e, mesmo em se
tratando dos trabalhadores, o acordo feito foi rasgado.
Até porque, Sr. Presidente, – e já foi dito aqui – a Resolução nº 39, item ”c“ do art. 1º, em que se diz que é
de fundamental importância para concessão – aqui
se rasga Constituição, se rasga resolução; isso é um
inferno; se rasga tudo quando convém. Enfim, a Resolução nº 39 dispõe, não sobre o que pensa o PT,
mas sobre formalidades e critérios para apreciação
dos atos de outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão.
O item ”c “ do § 1º diz: ”comprovação de que a emissora está em dia com suas obrigações sociais e contribuições sindicais“. E, no entanto, há até processo no
Ministério do Trabalho.
Rasgaram a Constituição porque não anularam
a concessão e não fizeram uma licitação. E tudo em
nome dos trabalhadores. O acordo feito e que se torna um simulacro de licitação não cumpre o que foi
proposto. E depois, ainda cometem a ousadia – por-

OUTUBRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

que sabiam que se fosse haver transferência, obrigatória e independentemente da transferência, Senador
Lauro Campos, na licitação, a empresa que ganhasse
a concessão obrigatoriamente teria de assumir as dívidas trabalhistas.
E o que foi feito? Absolutamente nada. Houve
um acordo. A empresa está no Ministério Público Federal dizendo que uma parte assumiu o filé e a outra
os ossos, fazendo de conta que era o negócio perfeito.
Pode-se utilizar qualquer desculpa, menos a do respeito à legislação em vigor. Não tenho nada contra a
TV Ômega. É ótima a situação dos funcionários. Está
tudo muito bem. Não adianta o delírio persecutório de
dizer que ficarão desempregados. Quem tem competência se estabelece, foi a desculpa para deixar jornalistas de fora e colocar jornalistas dentro. Quem tinha
competência ficou e quem não tinha saiu, é a prerrogativa exclusiva para a empresa. Está tudo muito
bem. Mas tenho certeza de que qualquer outro aproveitaria o mesmo corpo funcional, jornalistas e funcionários que lá estão, competentes como são.
Portanto, Sr. Presidente, não posso votar a favor
porque rasgou-se a Constituição, rasgou a Resolução
nº 39 do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Carlos Patrocínio, para encaminhar a votação.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
as
s
Presidente, Sr e Sr Senadores, entendemos que o
menos traumático de tudo isso é aprovar a concessão. Com relação às dúvidas surgidas conquanto a
outorga, renovação ou concessão, creio que, pelo
fato de a matéria ter passado pelo Congresso Nacional, que tomou conhecimento de todas as implicações, a lei está sendo cumprida. Qualquer concessão,
outorga ou renovação de concessão tem que passar
pelo Congresso Nacional; assim é que entendemos.
Além do mais, Sr. Presidente, todas as instâncias responsáveis estão envolvidas no processo, o Ministério Público, a Justiça Trabalhista, certamente, seguramente. E o que esperamos é que todos os funcionários da extinta Rede Manchete sejam ressarcidos
em seu direito.
A partir do momento em que renovamos uma
concessão, estamos gerando um novo mercado de
trabalho, estamos gerando uma nova concorrência
que é cada vez mais salutar nas telecomunicações do
nosso País. E é por isso que o PTB, o Partido que pre-
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coniza a geração de emprego e renda, vota e encaminha favoravelmente ao presente projeto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Para encaminhar a votação, com a palavra o Senador Ademir
Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu chamaria a atenção desta Casa porque esse é um problema sério e é uma obrigação da
classe política. Há um problema concreto da falta de
cumprimento de um acordo por essa rede de televisão, um acordo do qual participou inclusive o Líder do
Governo nesta Casa, que tem um posicionamento
contrário, por ter a preocupação com a falta de cumprimento desse acordo com os trabalhadores da antiga TV Manchete. O ideal seria que esta Casa aprovasse o requerimento do Senador Eduardo Suplicy,
levasse o problema de volta à Comissão de Assuntos
Sociais. A classe política assumiria a sua responsabilidade de conduzir uma negociação de tamanha importância para fazer essa empresa cumprir o acordo.
Mas o Senado da República estará deixando de
lado a sua obrigação se agora simplesmente esquecermos toda a falta de cumprimento dessa empresa e
aprovarmos essa concessão. Nossa obrigação, a
obrigação de um homem do Executivo, é de tentar negociar, tentar resolver conflitos, tentar garantir direitos. E quando vejo o Senador Artur da Távola, Líder
do Governo nesta Casa, dizer que eticamente não
tem como votar a favor dessa concessão, acho que
isso deveria refletir a cabeça e o pensamento de todos os Srs. Senadores. O mínimo que deveríamos fazer, Sr. Presidente, seria adiar essa votação. A classe
política, o Senado da República, por uma comissão,
por uma representação, deve tomar a frente e decidir
esta questão. Inclusive, não sei se é possível, mas eu
gostaria de requerer o adiamento desta votação, fazer
um requerimento de adiamento desta votação. Se for
possível, eu o farei. Se não for possível, Sr. Presidente, o Partido Socialista Brasileiro, que sempre aprovou todas as concessões de rádio e televisão nesta
Casa e que luta pela implantação do conselho – que
lamentavelmente até hoje não foi implantado –, em
função do descumprimento dos acordos, como uma
forma de protesto, como uma forma de essa emissora
entender que há políticos preocupados com a situação dos funcionários com os quais ela firmou mas
não cumpriu esses compromissos, votaremos contra,
mesmo que seja para perder, mas marcaremos nosso
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posicionamento, a nossa vontade nesta Casa, votando contra essa concessão, porque temos a certeza de
que a Rede Ômega de Televisão agiu de má-fé nesse
processo.
Portanto, não podemos aplaudi-la como se não
tivesse compromisso algum. É para isso que chamo a
atenção desta Casa e vou, se possível, fazer um requerimento de adiamento de votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra, para encaminhar votação, o Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sistematicamente, tenho votado favoravelmente às concessões e
às outorgas de emissoras de rádio e televisão nesta
Casa. Este é um caso muito especial, e por isso requer uma reflexão. Talvez seja um dos poucos casos
de concessão que tem gerado um debate tão intenso
em função da peculiaridade da situação.
Em função de tudo o que já foi dito, Presidente –
não preciso repetir aqui as evidências de falhas, de
falta de vontade política para resolver a situação –, o
meu voto é pela abstenção. Estou fazendo uma declaração de voto no sentido de dizer que votar favoravelmente à renovação da concessão implica contrariar,
certamente, os interesses de inúmeros servidores,
mais de mil, que estão sendo injustiçados. Votar ao
contrário da concessão, contra a concessão, se o Senado todo ou sua maioria votar contra, implicará a demissão de milhares de trabalhadores da Rede TV!.
Em função disso, até para demonstrar que pelo menos parte do Senado Federal não concorda com o
processo todo desenvolvido neste assunto, acredito
que o voto da Oposição e daqueles que dele discordam, como me parece o Senador Artur da Távola,
deva ser no sentido simbólico, apenas para evidenciar que o Senado não está satisfeito com essa situação e, portanto, por meio do voto simbólico, pela abstenção de parte dos Senadores, pede que uma solução adequada seja encaminhada com justiça para os
trabalhadores da Rede TV!.
Portanto, meu voto é pela abstenção. No PDT,
não há consenso; alguns Senadores votarão favoravelmente. Por isso, o Senador José Eduardo Dutra,
Líder do Bloco, liberará o Bloco, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Roberto Freire.
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O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, encaminhando em nome do PPS, até porque o Bloco vai liberar o
posicionamento de cada Senador, como Partido nos
posicionaremos votando favoravelmente pela renovação. E por um argumento muito simples: o problema
que resultou em todo o caso com os trabalhadores e a
Rede TV! não deixará de existir, não deixará de ter
continuidade com esta votação, permanecerá por ser
uma questão trabalhista que está na Justiça e terá
uma solução. Poderemos, inclusive, colaborar para
que essa solução se implemente. É o que espero
como cidadão, como Senador, como Membro de uma
Casa Legislativa.
Esta Casa não pode se negar a atuar sobre matéria que é de sua competência legal: renovação e
concessão de serviços de comunicação. Temos que
levar em consideração se a renovação significa a continuidade de um serviço de interesse público. Se formos avaliar os problemas trabalhistas das empresas
que vêm pedir renovação não haverá mais concessões. Questões trabalhistas sempre vão existir. O
caso é problemático. Há mais de mil funcionários da
TV Manchete que, por conta da irresponsabilidade
dos antigos concessionários, estão com problemas.
No entanto, pergunto: e os que estão hoje trabalhando na Rede TV!? Se criarmos constrangimentos, os
que hoje estão trabalhando vão ter que recorrer à Justiça do Trabalho. Estaremos, assim, aumentando todo
o passivo trabalhista de uma concessão que vem sendo transferida e que hoje pretende ser renovada, no
caso, a Rede TV!. Com esses argumentos, creio que
o Senado e todos os que se posicionam contra têm
que exigir que o caso tenha uma solução rápida. É
preciso continuar participando de todo o processo.
Não podemos deixar de cumprir o que é atribuição constitucional nossa e talvez esteja complicando
as possíveis soluções. Talvez esteja trazendo para o
problema novos atores, os atuais funcionários dessa
rede que está funcionando e que, se continuar de forma precária, pode estar condenada, em futuro muito
próximo, a entrar também em processo sério de deterioração financeira, ou de que tipo for, trazendo problemas e agravando problemas. Isso não significa dizer que estamos apoiando coisa alguma.
O Senador Artur da Távola levantou algumas
questões de não cumprimento de acordos. Isso é grave, mas não pode ser motivo para não aprovarmos
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essa concessão, porque falta de cumprimento de
acordo ocorre em quase todas as redes de televisão.
Há problemas graves inclusive em rede de televisão
que apresenta grande audiência no País e que têm
até problemas internacionais.
É necessário dizer que não se pode analisar
concessão para serviço de telecomunicações levando em consideração problemas que possam surgir na
empresa, salvo se isso for incompatível com o interesse público da concessão.
Nesse sentido, o PPS vota favoravelmente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, ouvimos os pronunciamentos dos diversos Líderes, inclusive do meu, Senador
Ademir Andrade, a quem fiz uma ponderação, e em
se tratando de um democrata tenho a certeza de que
S. Exª entenderá a minha posição e liberará a Bancada, a fim de que possamos votar e não demos a entender que estamos prejudicando o funcionamento
de uma entidade que, há algum tempo, está operando
e assegurando empregos.
Uma decisão do Senado Federal que venha a
colocar em risco a ocupação de muitos trabalhadores, em vez de funcionar como solução definitiva para
o problema, poderá funcionar como entrave para o
bom relacionamento que sempre existiu entre o Senado Federal e os trabalhadores.
Sr. Presidente, se ainda estivéssemos na fase
da discussão – só agora atinei para isso, na fase do
encaminhamento –, haveria outra solução. Ora, quem
pode o mais pode o menos. O Senado Federal, que
tem competência para renovar e para aprovar concessões, poderia ter dado um prazo, por meio de uma
emenda feita na Comissão competente, ou aqui mesmo no plenário, para a regularização dos problemas
previdenciários, das questões trabalhistas que estão
pendentes.
Por exemplo, o Senado Federal poderia posicionar-se no sentido de dar uma concessão provisória
por um prazo – digamos assim – de seis ou oito meses para que a empresa – no caso a Rede TV! – que
tivesse essa concessão provisória pudesse providenciar o pagamento ou o cumprimento efetivo daquilo
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que assinou com a TV Manchete, ou seja, as obrigações trabalhistas e previdenciárias.
Esse, sim, Sr. Presidente, seria o caminho do
Senado Federal, porque esta Casa pode autorizar in
totum uma concessão, quer dizer, pode autorizá-la
durante vários anos. Ora, então pode também dar
uma autorização provisória. Lamentavelmente, este
não é mais o tempo em que eu poderia propor essa
solução, só estou lembrando, Sr. Presidente, que ela
poderia ter sido adotada pelo Senado Federal. Assim,
não ficaríamos a manhã inteira discutindo se daremos, ou não, a concessão.
Sendo assim, com a autorização do próprio Líder do meu Partido, votarei pela abstenção. Eu ia votar favoravelmente, mas não o farei porque o Líder do
Governo, a quem cabe decidir as questões do interesse do Governo – e o próprio Governo tem interesse no
caso – está aqui documentado.
Então, como integrante da Oposição, Sr. Presidente, eu não poderia de maneira nenhuma votar favoravelmente a uma matéria em que o Líder do Governo recomenda o voto contrário. Daí por que votarei
pela abstenção.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sras e Srs.
Senadores, está encerrado o encaminhamento da votação.
Considerando que o requerimento da Senadora
Emilia Fernandes, que pedia votação nominal, foi retirado, passaremos à votação simbólica.
as
As Sr e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Solicito verificação de quorum, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, o resultado já foi anunciado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Peço licença à Senadora Heloísa Helena, mas eu já havia
determinado que o processo fosse...
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
É exatamente após ao anúncio que posso pedir verificação de quorum. Não posso me antecipar sem
saber qual vai ser o resultado.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ)
– Sr. Presidente, pela ordem. Estou apoiando o pedido de verificação de quorum formulado pela Senadora Heloísa Helena.
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O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PDT – DF) –
Isto é um absurdo: votei contra, e meu voto não vai
ser consignado! Protesto contra essa forma de apuração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Registrem-se, por gentileza, os votos contrários dos Senadores que se manifestaram.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, não fui um dos que apoiaram o pedido de votação nominal da Senadora Heloísa Helena,
mas S. Exª tem razão, Sr. Presidente.
Clamo a V. Exª que atenda o pedido de verificação de quorum, que foi feito no momento adequado.
as
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sr e Srs.
Senadores, eu queria esclarecer que o pedido de votação nominal foi feito pela Senadora Emilia Fernandes, que o retirou em tempo hábil. A Ata está registrando os votos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, solicito a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pela ordem, concedo a palavra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o pedido de verificação de quorum é oferecido
após anunciado o resultado. Isso é óbvio, é regimental. Faz-se a votação simbólica, quando alguém, sendo o item rejeitado ou aprovado, pede verificação. O
pedido de verificação não pode ser feito após o anúncio do item seguinte da pauta, mas é a partir do momento em que é anunciado o resultado que se pede a
verificação.
Isso é o que estabelece o Regimento. Sempre
foi assim, Sr. Presidente. É óbvio, ninguém pedirá verificação de quorum antes de a Presidência anunciar
o resultado.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT –
RS) – Apelo, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Consulto as Lideranças, uma vez que eu já tinha declarado
a matéria votada e que ela iria à promulgação.
Ouço as Lideranças e não vejo nada demais nisso.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo concorda
com a votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Então,
vamos a ela.
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O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Presidente, o PFL recomenda o voto “sim”.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Presidente, o PMDB recomenda o voto “sim”,
concorda com a votação porque é regimental. Não
poderemos, de forma alguma, abrir esse precedente.
O SR. PEDRO PIVA (Bloco/PSDB – SP) – O
PSDB recomenda o voto “sim”.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo recomenda
o voto “sim”.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, o Bloco está liberado. Vou me
abster.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Presidente, o PTB recomenda o voto “sim”.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
O PPS vota “sim”.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, a questão é aberta no PSB, mas meu
voto é ”não“ – o meu e o do Senador Roberto Saturnino.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O projeto está em votação. Solicito às Srªs e aos Srs. Senadores que se encontrem em seus gabinetes que venham ao plenário exercer o seu direito de voto.
(Procede-se à votação nominal.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra, pela ordem, a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, declaro que estou também votando pela abstenção, conforme o Líder do
Bloco de Oposição e do PT, mas esperando que
haja maior esforço de entendimento para que sejam
cumpridos os dispositivos do próprio acordo da
Rede TV!, Rede Ômega e dos responsáveis pela TV
Manchete com todos os que trabalharam na Manchete.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está
encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Votaram
SIM 40 Srs. Senadores; e NÃO 8.
Houve 5 abstenções.
Total: 53 votos.
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 236, DE 2000
(Nº 608/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da TV Ômega Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens – TV, nas cidades do Rio de Janeiro,
Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São
Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro,
Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e São
Paulo, respectivamente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 22 de julho de 1999, que renova por
quinze anos, a partir de 20 de agosto de 1996, a concessão da TV Ômega Ltda. para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens – TV, nas cidades do Rio de Janeiro, Recife,
Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo, nos Estados
do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará
e São Paulo, respectivamente.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 30, DE 2000
(Votação nominal, se não houver emendas)
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n.º 30, de 2000 (n.º 128/95,
na Câmara dos Deputados), que altera a alínea c do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal (inclui o cirurgião-dentista na
permissão para acumular dois cargos públicos remunerados), tendo
Parecer favorável, sob n.º 438, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Álvaro Dias.
A matéria constou da pauta da Ordem
do Dia da sessão deliberativa ordinária de 4
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de setembro último, quando teve sua terceira sessão de discussão adiada para hoje.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, transcorre hoje a 5ª e última sessão de discussão da matéria em primeiro turno, podendo ser oferecidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, da composição do Senado Federal.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Senador Geraldo Melo.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, solicito que seja registrado o meu voto favorável na votação anterior, pois
não constou no painel.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Geraldo Melo, a Ata registrará a manifestação de
V. Exª.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PDT – PR. Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª, Senador Álvaro Dias, para discutir a
matéria.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PDT – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tendo em vista a importância desta matéria e por se tratar de emenda constitucional, creio que seria oportuno adiar a votação para a próxima semana, já que
hoje não teríamos número suficiente para a deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Informo a
V. Exª que há sobre a mesa requerimento subscrito
pelo Senador Artur da Távola, propondo justamente o
adiamento da matéria.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PDT – PR) – Sr.
Presidente, agradeço. Era essa a nossa solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está encerrada a discussão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 606, DE 2001
Nos tennos do art. 315, do Regimento Interno,
requeiro o adiamento da votação da Proposta de
Emenda à Constituição nº 30, de 2000,a fim de que a
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mesma seja feita na sessão de 29 de novembro de
2001.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 2001. –
Artur da Távola.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para encaminhar a votação.) – Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha favoravelmente ao
requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o Requerimento nº 606, de 2001, de adiamento da
votação da matéria para dia 29 de novembro próximo.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria retornará à pauta da Ordem do Dia
em 29 de novembro vindouro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 4:
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n.º 7, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Moreira Mendes, que acrescenta o § 3º ao art. 50 da
Constituição Federal (trâmite de informações e documentos sigilosos), tendo
Parecer sob n.º 972, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do Carmo
Alves, favorável, nos termos da Emenda n.º
1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco sessões deliberativas ordinárias em fase de discussão, em primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, da composição do Senado.
Transcorre hoje a terceira sessão de discussão.
Em discussão a proposta e o Substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão
terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa
ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 5:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 635, DE 1999
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 21, de 2001)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 635, de 1999, de autoria do Senador Edison Lobão, que estabelece instrumentos legais de prevenção e re-
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pressão à falsificação de obras de artes visuais e dá outras providências, tendo
Parecer sob nº 1.017, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Francelino Pereira, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa no prazo regimental.
Discussão em conjunto do projeto e do Substitutivo – Emenda nº 1. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o Substitutivo – Emenda nº 1, da
CCJ, que tem preferência regimental.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o
voto “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – As Srªs e
os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o Substitutivo – Emenda nº 1, da CCJ,
fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora a fim de ser
redigido o vencido para o turno suplementar.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
(SUBSTITUTIVO) EMENDA Nº 1-CCJ
Estabelece instrumentos legais de
prevenção e repressão à falsificação de
obras de arte visuais e á outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Para os efeitos desta lei, são obras de artes visuais as criações de espírito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
I – as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia, arte cinética e demais manifestações
artísticas da mesma natureza;
II – as ilustrações, cartas geográficas a outra
obras da mesma natureza;
III – os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
IV – as obras fotográficas e as produzidas por
qualquer processo análogo ao da fotografia.
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Art. 2º E assegurada, à cópia de obra de arte visual feita pelo próprio autor, a mesma proteção de
que goza o original.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a, por
intermédio do Ministério da Cultura, instituir um grupo
de especialistas nos aspectos técnicos e jurídicos da
autoria das obras de artes visuais, responsável pela
elaboração da opinião técnica oficial do Poder Público
sobre o assunto.
Parágrafo único. A regulamentação do caput
poderá contemplar:
I – o cadastramento, pelo Ministério da Cultura,
de iniciativas particulares de registro e catalogação
de obras de arte visuais, como entidades aptas a formular pareceres técnicos conclusivos, em substituição ao grupo de especialistas referido no art. 42, a
respeito das obras relacionadas à sua atividade.
II – a atribuição, ao grupo de especialistas e às
iniciativas particulares cadastradas, das seguintes
funções:
a) a catalogação oficial das obras de artes visuais brasileiras;
b) a prevenção contra a falsificação, mediante a
formação e a especialização de peritos em autoria e o
desenvolvimento e a divulgação de métodos voltados
para o controle da falsificação;
c) o exercício da fiscalização, incluindo a análise
e a retenção da obra para verificação de autoria;
d) a realização de perícia como meio de prova
em todos os procedimentos administrativos e judiciais
pertinentes à falsificação de obras de artes visuais,
sempre que for solicitada pela autoridade competente
para o procedimento.
Art. 4º Constitui crime imitar ou alterar com fraude obra de arte visual.
Pena: reclusão de dois a seis anos, e multa.
Parágrafo único. Incide nas mesmas penas
quem defraudar ou falsificar a assinatura de autor de
obra de arte visual imitada ou alterada com fraude.
Art. 5º E crime expor à venda ou à permuta, vender, permutar, exportar, arte visual imitada ou alterada com fraude.
Pena – reclusão de um a cinco anos e multa.
Art. 6º A autoridade competente poderá instaurar processo para cassação de autorização ou alvará
de comercialização de obras de artes visuais, quando
houver indícios de crime nas obras comercializadas.
Art. 7º Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 6:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2001
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso n.º 19, de 2001)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n.º 34, de 2001, de autoria do Senador Paulo Hartung, que altera a
redação do art. 4º da Lei n.º 6.528, de 11 de
maio de 1978, para estabelecer cota mensal
mínima gratuita de água para consumo residencial unifamiliar, tendo
Pareceres sob n.ºs 994 e 995, de
2001, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Osmar Dias, favorável; e
– de Serviços de Infra-Estrutura, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, com as Emendas n.ºs 1 e 2-CI, que
apresenta.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa no prazo regimental.
Discussão, em conjunto, do projeto e das emendas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 607, de 2001
Nos termos do art. 279 combinado com o item
12 do art. 255, do Regimento Inter no do Sena do
Federal, requeiro o adiamento da discussão do Projete de Lei do Senado nº 34, de 2001, a fim de que a referida proposição seja apreciada pela Comissão de
Assuntos Econômicos.
Justificação
O PLS nº 34/01, de autoria do nobre Senador
Paulo Hartung, estabelece que será atribuída quota
mínima mensal de água para consumo unifamiliar, e,
até o montante desta quota, o fornecimento de água
será gratuito e imune a corte do fornecimento. Os estados e municípios serão obrigados a cobrir o ônus
junto aos respectivos prestadores de serviço de fornecimento de água, quer mediante aumento de tarifa
(o que certamente ocorrerá em muitas municipalidades, especialmente as mais pobres e particularmente
aquelas localizadas em áreas e estados mais carentes no Norte e Nordeste do País), ou através da cobertura da diferença de custos utilizando-se de recursos fiscais, o que poderá vir a comprometer o dispos-
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to na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal). Para avaliar o impacto que a medida causará na arrecadação dos entres federativos e que solicitamos seja ouvida a Comissão de Assuntos Econômicos.
Sala das Sessões 18 de outubro de 2001. – Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento lido depende de votação e em seu encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs.
Senadores que o desejarem.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PDT – PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, votarei a favor do
adiamento para que a proposta seja enviada à Comissão de Assuntos Econômicos, apelando, porém, a V.
Exª, Senador Ramez Tebet, e ao Presidente da Comissão para que acelere a votação desse projeto que
tem um mérito extraordinário a fim de que volte ao
Plenário para ser apreciado o mais breve possível.
Sem dúvida alguma, o projeto tem um componente social forte, pois altera o consumo das famílias
de baixa renda, para quem a água é essencial. Permitiríamos que se valorizasse um pouco mais o salário
dessas famílias de baixa renda, pois economizariam
no pagamento da água.
Apresentei projeto similar, que entendo ser
oportuno, visando proibir a cobrança da taxa mínima
de energia elétrica, já que, pelas regras atuais, quem
gasta menos de 100 quilowatts por mês é obrigado a
pagar a taxa mínima. Proponho que se pague pelo
consumo, o que causaria dois efeitos: economia para
as famílias de baixa renda, que seriam estimuladas a
economizar, pagando apenas pelo consumo, e economia para o País, que necessita estimular a redução
no consumo de energia elétrica.
Como se trata de projeto oportuno e que atende
às necessidades atuais, apelo a V. Exª, ao Presidente
da Comissão de Assuntos Econômicos e às Lideranças para que seja apreciado o mais rápido possível.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esclareço que deverá falar um Senador por Partido.
Concedo a palavra ao Senador Bello Parga,
pelo PFL, para encaminhar.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
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dente, o PFL encaminha favoravelmente ao requerimento para que a matéria tenha passagem pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, pelo Bloco, à Senadora Heloísa Helena
para encaminhar.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, até entendo que é instrumento regimental absolutamente válido a possibilidade de rediscussão em outras comissões do mérito da matéria.
Não poderia deixar de registrar – até porque
voto contrário ao requerimento de adiamento – a importância gigantesca desse projeto, especialmente
para as camadas mais pobres da população. Não resta dúvida de que esse projeto encontra amparo nos
melhores e mais belos princípios de justiça social,
porque se dirige justamente às populações menos favorecidas deste País em relação à questão da cota
mínima do consumo de água.
Então, voto contrariamente ao requerimento e
compartilho do apelo do Senador Osmar Dias no sentido de que o mais breve possível essa matéria seja
verificada e votada, uma vez que, certamente, reflete
um princípio de justiça social totalmente incontestável.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, para falar pela Liderança do Governo, ao
Senador Romero Jucá para encaminhar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, serei breve. Farei apenas um registro.
O requerimento não é basicamente para adiar a
matéria, mas para rediscuti-la na Comissão de
Assuntos Econômicos, porque o Congresso Nacional
debate hoje o modelo de saneamento e de água e de
privatização ou não do setor. Essa questão está intrinsecamente ligada à capacidade de pagamento e de
negociação das companhias de água e esgoto de todos os Estados.
Então, nada mais justo que se discuta a matéria
na Comissão de Assuntos Econômicos, procurando-se efetivamente uma forma de melhorar a condição da população mais pobre. O projeto é meritório,
mas devem ser buscados modos para que o povo realmente possa ser atendido e o projeto seja implementado em sua totalidade.
Ao pedir a audiência na Comissão de Assuntos
Econômicos, pretendo ampliar a discussão para que
o projeto efetivamente seja aprovado e cumprido por
todos os Estados.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, pelo PSB, ao Senador Ademir Andrade
para encaminhar.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse projeto é de autoria do Senador Paulo Hartung, que agora integra a Bancada do nosso Partido.
O referido projeto é tão objetivo, claro, cristalino
e importante para a sociedade brasileira que não deveria voltar à Comissão de Assuntos Econômicos, até
porque o objetivo do Governo, no que se refere a essa
questão do serviço de água e de esgoto – enfim, de
saneamento do Brasil –, é privatizar esse segmento
também, como já ocorreu em tantos outros casos.
O projeto em tramitação na Câmara dos Deputados tem fundamentalmente esse propósito e sua
aprovação encontra grande resistência de todos os
movimentos sociais no Brasil.
Desse modo, esse requerimento não deveria
ser aprovado. Se tivéssemos um pouco de paciência
e boa vontade, poderíamos discutir exaustivamente a
matéria na sessão do Senado e aprovar esse projeto
do Senador Paulo Hartung.
O voto do Partido Socialista Brasileiro é contrário ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra, pelo PMDB, o Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O
PMDB acha que deve ser discutido, com mais profundidade, na Comissão de Economia, porque é um problema complexo que trará uma série de reflexos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o Requerimento n.º 607, de 2001, de adiamento
de discussão do Projeto de Lei do Senado nº 34, de
2001.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
Aprovado com os votos contrários já manifestados aqui.
A matéria sai da Ordem do Dia e vai ao exame
da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 292, de 2001
(nº 945/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Osny José Gonçalves para executar serviço de radiodifusão de sons e ima-

OUTUBRO 2001

gens na cidade de Rio do Sul, Estado de
Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.135, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Casildo Maldaner, com abstenção
do Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra para discutir o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
e nobres colegas, quero agradecer o empenho dos
membros da Comissão e fazer um apelo aqui no Plenário.
Quando é outorgado à Fundação Osny José
Gonçalves o direito de executar um serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Rio Sul, em
Santa Catarina, isso significa interiorizarmos a comunicação de sons e imagens.
Rio Sul praticamente representa a capital do
Alto Vale do Itajaí, região central de Santa Catarina.
É nesse sentido que encaminho e nessa direção
emiti o meu parecer, porque estamos caminhando
para fazer com que as menores comunidades do Brasil tenham, não só o sistema de sons, mas também de
imagens na comunicação.
Creio que isso significa, na verdade, interiorizarmos essas qualidades, conhecimentos e informações
à população, neste caso catarinense, como também
brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
em discussão a matéria. (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.
A matéria vai à promulgação
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 292, DE 2001
(Nº 945/200 , na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Osny José Gonçalves
para executar serviço e radiodifusão de
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sons e imagens na cidade e Rio o Sul,
Estado de Santa Catarina.
O Congresso acional decreta:
Art 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 8 de novembro de 2000, que outorga
concessão à Fundação Osny José Gonçalves para
executar, por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Rio do
Sul. Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 8:
Votação, em turno único, do Requerimento nº 552, de 2001, do Senador Ney
Suassuna, solicitando a retirada, em caráter
definitivo, do Projeto de Resolução n.º 41,
de 2001, sua autoria.
Em votação o requerimento, em turno único.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, o Projeto de Resolução nº 41, de 2001, vai definitivamente ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado
nº 635, de 1999, que, nos termos do art. 320 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário,
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.169, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado nº 635, de 1999.
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado nº 635, de 1999, que estabelece instrumentos legais de prevenção e repressão
à falsificação de obras de artes visuais e dá outras
providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de outubro
de 2001. – Ramez Tebet – Mozarildo Cavalcanti –
Marluce Pinto – Edison Lobão.

403

ANEXO AO PARECER Nº 1.169, DE 2001
Estabelece instrumentos legais de
prevenção e repressão à falsificação de
obras de artes visuais e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Para os efeitos desta lei, são obras de artes visuais as criações de espírito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
I – as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia, arte cinética e demais manifestações
artísticas da mesma natureza;
II – as ilustrações, cartas geográficas e outras
obras da mesma natureza;
III – os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
IV – as obras fotográficas e as produzidas por
qualquer processo análogo ao da fotografia.
Art. 2º É assegurada à cópia de obra de arte visual feita pelo próprio autor, a mesma proteção de
que goza o original.
Art. 3º É o Poder Executivo autorizado a, por intermédio do Ministério da Cultura, instituir um grupo
de especialistas nos aspectos técnicos e jurídicos da
autoria das obras de artes visuais, responsável pela
elaboração da opinião técnica oficial do Poder Público
sobre o assunto.
Parágrafo único. A regulamentação do caput
poderá contemplar:
I – o cadastramento, pelo Ministério da Cultura,
de iniciativas particulares de registro e catalogação
de obras de artes visuais, como entidades aptas a formular pareceres técnicos conclusivos, em substituição ao grupo de especialistas referido no caput deste
artigo, a respeito das obras relacionadas à sua atividade;
II – a atribuição, ao grupo de especialistas e às
iniciativas particulares cadastradas, das seguintes
funções:
a) a catalogação oficial das obras de artes visuais brasileiras;
b) a prevenção contra a falsificação, mediante a
formação e a especialização de peritos em autoria e o
desenvolvimento e a divulgação de métodos voltados
para o controle da falsificação;
c) o exercício da fiscalização, incluindo a análise
e a retenção da obra para verificação de autoria;
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d) a realização de perícia como meio de prova
em todos os procedimentos administrativos e judiciais
pertinentes à falsificação de obras de artes visuais,
sempre que for solicitada pela autoridade competente
para o procedimento.
Art. 4º Constitui crime imitar ou alterar com fraude obra de arte visual:
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Incide nas mesmas penas
quem defraudar ou falsificar a assinatura de autor de
obra de arte visual imitada ou alterada com fraude.
Art. 5º É crime expor à venda ou à permuta, vender, permutar, exportar arte visual imitada ou alterada
com fraude:
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 6º A autoridade competente poderá instaurar processo para cassação de autorização ou alvará
de comercialização de obras de artes visuais, quando
houver indícios de crime nas obras comercializadas.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O parecer vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 608, DE 2001
Requeiro, nos termos do artigo 50, parágrafos
2º e 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, sejam
fornecidas pelo senhor Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, as seguintes informações:
1. Confirma-se a notícia, publicada no jornal O
Estado de S. Paulo, do dia 16-10-2001, de que “mais
de um terço dos recursos que compõem este ano o
fundo criado para combater a pobreza no País não vai
beneficiar a população carente. Dos R$3,1 bilhões de
recursos previstos para o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, serão dirigidos a esta população
no máximo R$1,9 bilhão. O restante está sendo usado pela União para ajudar no cumprimento do ajuste
fiscal de 2001"?
2. E fato que “os dois maiores programas do fundo são os mais prejudicados” e que “as verbas para o
Programa Bolsa-Escola, que complementa a renda
das famílias com crianças matriculadas nas instituições de ensino, caíram de R$1,486 bilhão para
R$486 milhões, de acordo com dados oficiais” e, por
fim, que “as ações de saneamento básico também fo-
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ram reduzidas de R$1,222 bilhão para R$1,022 bilhão”?
A edição do Jornal O Estado de S. Paulo, na
noticia ‘Parte do Fundo de Pobreza vai para ajuste fiscal’, da última terça-feira, dia 16 de outubro de 2001,
destaca que “as verbas para o Programa Bolsa-Escola, que complemento a rendo das famílias com crianças matriculadas nas instituições de ensino, caíram
de RS1,486 bilhão para R$486 milhões, de acordo
com dados oficiais. As ações de saneamento básico
também foram reduzidas de R$1,222 bilhão para
R$1,022 bilhão”. A mesma matéria destaca, ainda,
que permaneceram iguais as dotações orçamentárias
para os demais projetos – combate à seca (R$135 milhões), Bolsa-Alimentação (R$100 milhões, entre outros."
A despeito da notícia considerar que o “Governo
e oposição atribuem a baixa aplicação dos recursos
ao atraso na regulamentação da emenda constitucional que criou o fundo”, fato que não é verdadeiro,
cumpre explicitar os efetivos procedimentos governamentais em relação à aplicação dos recursos alocados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
Por fim, cabe lembrar que o Fundo foi criado
para vigorar até 2010 e tem como objetivo incrementar as ações de governo nas áreas de nutrição, habitação, saúde, educação, reforço de renda familiar e
outros programas da área social.
Portanto, num País em que 44 milhões de pessoas ganham menos de um dólar por dia (linha de pobreza adotada pelo Banco Mundial) é inadmissível os
cortes orçamentários noticiados.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 2001. –
Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do disposto no art. 216, III, do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, pela ordem de inscrição, ao Senador Ademir
Andrade, logo a seguir, à Senadora Marluce Pinto e,
depois, ao Senador Romero Jucá.
Há permuta?
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.
Presidente, gostaria de falar por 5 minutos pela Liderança do PMDB.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pela ordem de inscrição, portanto, concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, quero registrar
aqui, nesta Casa, que, durante esta semana, a Bancada Parlamentar do Estado do Pará, formada por
dois Senadores e dezessete Deputados Federais,
fez, mais uma vez, o que sempre vem fazendo ao longo desses seis anos e meio de mandato nesta Casa –
pelo menos os Senadores que se elegeram em 1994
e os Deputados que renovaram seus mandatos.
No entanto, desde 1995 a Bancada do Estado
do Pará tem tido um comportamento exemplar de unidade de ação política, no sentido de ampliar os investimentos em benefício do desenvolvimento do nosso
Estado.
Durante anos seguidos, temos acrescentado recursos no Orçamento da União. Os recursos da iniciativa do Poder Executivo são normalmente muito pequenos. Infelizmente, temos um trabalho muito grande, trabalho este que, no nosso entendimento, deveria ser efetivado pelo Governo do Estado do Pará,
numa ligação com o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão da Presidência da República do
Brasil. Considerando o fato de o Governador do Pará
ser do PSDB, ele deveria pensar sobre as necessidades mais importantes do Estado do Pará, deveria
analisá-las e trabalhar nelas. Assim, antes que o
Orçamento chegasse ao Congresso Nacional, já estariam incluídas nele as necessidades fundamentais
do Estado. Lamentavelmente isso não ocorre ou ocorre apenas no interesse específico do Governador do
Estado.
Desejo demonstrar isso.
Para o Orçamento de 2002, em algumas obras
da maior importância para todos nós, gostaria de
mencionar o que o Poder Executivo, o Presidente da
República, colocou no Orçamento e o que a Bancada
propõe de acréscimo. É evidente que nem tudo o que
se propõe é aprovado. Uma parte é cortada. Mas a
Bancada sempre consegue acrescer recursos.
Por exemplo, quanto à rodovia Santarém-Cuiabá, que liga o Estado de Mato Grosso a Santarém
numa extensão de 1.000Km, o contrato de execução
da obra já foi licitado. Ganhou um consórcio formado
por três empresas e o custo está estimado em R$156
milhões. Pois bem, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, considerando-a mais ”uma das obras do
plano de ação do Governo“, colocou no Orçamento
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apenas R$25 milhões. A Bancada propõe um acréscimo de R$100 milhões aprovado pelos Senadores e
Deputados Federais.
Para a rodovia Transamazônica, que tem no
Estado do Pará uma extensão de 1.560 km, ligando
o Tocantins ao Amazonas (Município de Palestina
do Pará ao Município de Jacareacanga) o Governo
Fernando Henrique destinou R$66 milhões, o que é
absolutamente insignificante. Aliás, foi a primeira vez
que o Presidente colocou tanto dinheiro. Sempre foi a
Bancada que o fez. Estamos propondo para essa
obra um acréscimo de R$120 milhões.
A construção das eclusas é uma obra fundamental para o Estado do Pará. Foi compromisso assumido pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso
no palanque eleitoral, com os seus dois candidatos
ao Governo do Estado, que eram o Senador Jader
Barbalho e o Governador Almir Gabriel, de que concluiria as eclusas juntamente com a segunda etapa
da Hidrelétrica de Tucuruí. Pois bem, ele não tem colocado recursos suficientes no Orçamento para o término da obra no prazo previsto. Este ano, por exemplo, necessitaríamos de R$180 milhões, quantia prevista no cronograma da execução das eclusas da
Hidrelétricas de Tucuruí. Pois bem, o Sr. Presidente
Fernando Henrique colocou apenas R$70 milhões.
Caberá à Bancada – e isso não foi aprovado na Bancada, mas com certeza o será pela Comissão da
Amazônia ou de alguma comissão técnica do Senado
Federal – acrescer o recurso necessário para a conclusão das eclusas da Hidrelétrica de Tucuruí.
Mas o Governador pediu recursos para uma
obra da qual ele está-se utilizando para fazer a maior
ação política do Estado do Pará: a alça viária, a ligação rodoviária entre Belém, a capital do Pará, e o sul
do Estado do Pará, pela rodovia PA-150. O Governo
do Estado está executando uma obra da maior importância para o nosso Estado, uma obra que vai fomentar muito o crescimento econômico do Pará, mas, acima de tudo, uma obra para ser usada de maneira política. E o Governo do Estado do Pará, como é o costume, fala como se tudo fosse feito com recursos do Governo, como se não houvesse recursos federais. Pois
bem, para essa obra, no ano passado, foram colocados R$18 milhões e, agora, o custo total da obra é de
R$240 milhões. No ano passado, foram colocados
R$18 milhões e, agora, foram colocados pelo próprio
Presidente R$40 milhões. Nós da Bancada queremos
tanto a obra que estamos acrescendo ao seu valor
mais R$60 milhões.
Outra obra da maior importância é a duplicação
da rodovia Pará/Maranhão, a BR–316. Já foi duplica-
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do o trecho entre Belém e Castanhal, e queremos o
prosseguimento dessa duplicação até o Município de
Santa Maria do Pará. Entretanto, nesta obra não há
nenhum recurso alocado pelo Senhor Fernando Henrique Cardoso, nenhum centavo destinado a ela. A
Bancada está apresentando uma emenda de R$50
milhões para a continuidade dessa importante obra
da qual só foi feito o trecho Belém/Castanhal, em torno de 70 quilômetros, devido à ação conjunta dos 17
Deputados Federais e dos Senadores do Estado do
Pará.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
com prazer V. Exª.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Meu
caro Senador Ademir Andrade, pedi este aparte por
duas questões distintas. Primeiramente, quero registrar o que diz V. Exª sobre o trabalho profícuo, sério,
combativo da Bancada do Pará, principalmente na
Comissão de Orçamento. A Bancada do Pará, assim
como a Bancada de Roraima, tem conseguido melhorar muito a execução e a proposição do Orçamento
por meio das emendas de Bancada ou emendas de
comissão. Portanto, louvo o esforço da Bancada do
Pará. Registro que efetivamente esse esforço continuará no sentido de alocarmos recursos para obras
prioritárias. Pedi um aparte também, aproveitando o
discurso de V. Exª – já que terei que me retirar – porque não poderia hoje, Sr. Presidente, deixar de registrar também, em meu nome e em nome do Governo,
os parabéns, o cumprimento, o reconhecimento e o
respeito a todos os médicos e profissionais de saúde
do País. Sendo hoje o Dia do Médico, e acompanhando, vivendo o esforço dessa categoria no meu Estado
de Roraima, o Estado mais distante, o Estado mais difícil, o Estado mais pobre da Federação, não poderia
deixar de dar este testemunho, louvando o esforço
dos profissionais que levam saúde de qualidade não
só na Capital Boa Vista mas também no interior. Fica
este registro do esforço que está-se fazendo em Boa
Vista para ampliar o número de médicos da família.
Destaque-se também a atuação do Ministério da Saúde. O Ministro José Serra ampliou, em muito, as condições operacionais do Ministério da Saúde e, conseqüentemente, da saúde no Brasil. Parabenizo todos
os médicos. E peço desculpa a V. Exª por intervir em
pronunciamento tão importante que relata a luta das
Bancadas e dos Parlamentares para viabilizar e melhorar o Orçamento Federal.

OUTUBRO 2001

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Agradeço V. Exª. Penso que V. Exª fez muito bem em homenagear os médicos brasileiros.
Continuando, Sr. Presidente, a minha grande
preocupação, e na reunião da Bancada afirmei isso e
fui contestado por alguns Deputados Federais intimamente ligados ao Governador Almir Gabriel, porque o
grande problema, razão da minha condenação à atitude do Governador , é que ele é um Governador isolado, que não une, não discute, não senta com a Bancada, não trata as questões como se todos os Parlamentares do Estado do Pará fossem responsáveis
pelo destino daquele Estado. Ele não conversa nem
com a Oposição ao Governo nem com os Parlamentares do PMDB, que são, no caso do Estado do Pará,
praticamente tratados como adversários e inimigos
do Governador.
Percebo agora, mais do que nunca, que a conseqüência é que o Governador faz no Orçamento, antes que este chegue ao Congresso Nacional, um trabalho de caráter político, de interesse eleitoreiro altamente condenável e deixa de lutar pelas obras estruturantes, importantes do Estado do Pará. Ele não se
mete nem para que o dinheiro chegue ao Orçamento
antes de este passar pelo Congresso Nacional, tampouco para a liberação desses recursos, como pretendo expor aqui adiante.
Vejo, no Orçamento de 2002, por exemplo, cerca de R$145 milhões destinados ao Projeto Alvorada,
programa do Governo Federal que objetiva atender
aos Municípios em Estados de carência no Brasil inteiro. E verifico aqui incluído pelo Presidente da República, sem interferência da Bancada pela primeira
vez, possivelmente porque o ano que vem é um ano
eleitoral e isso preocupa muito o Presidente Fernando
Henrique Cardoso e, com certeza, o Governador
Almir Gabriel, trinta e sete milhões de reais destinados ao ensino médio, R$12 milhões à energia rural,
R$25 milhões aos serviços de saneamento, R$34 milhões para a água e R$5.900 para a infra-estrutura
municipal. Todos esses recursos estão intimamente ligados ao Projeto Alvorada.
O que é o Projeto Alvorada? Qual é sua lógica?
Qual a democracia que existe nesse projeto? É a da
cooptação política mais indecente. O poder de distribuição desses recursos é exclusivo do Governador do
Estado. Os recursos são distribuídos por ele para as
Prefeituras que S. Exª determina. Evidentemente, S.
Exª os utiliza para cooptar, para comprar prefeitos
municipais de outros Partidos políticos, obrigando-os
a se sujeitarem à sua vontade, a se submeterem à
sua imposição. Só assim receberão os recursos.
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Hoje, ouvi um discurso do Senador Osmar Dias,
que relatava fatos semelhantes. Creio que um Governador, um Presidente da República, tem que ser uma
espécie de coordenador, de líder que faça a distribuição de recursos de acordo com a necessidade do Município e de seus moradores, e não impondo condições ao prefeito para que se submeta a deixar o seu
partido para se filiar ao partido do governador. Isso é
política de baixo nível! Isso é política que não tem
qualificação!
Podemos conquistar o adversário agindo de
maneira honesta, justa, correta, lícita. Quando uma
comunidade é atendida, e sabe que é motivo de interesse e atenção, porque precisa e não porque o seu
prefeito foi obrigado a mudar de partido político, penso que esse governador ou essa liderança pode crescer no conceito dessa população, esse governador
pode crescer até na estima, consideração e respeito
do próprio prefeito que pode, mais tarde, de boa vontade mudar de posição, filiando-se a outro partido, ou
seja, o partido do Governador.
Acredito que o papel da liderança não é o da cooptação covarde que assistimos no Estado do Pará,
não é o da compra ou imposição que exige uma filiação baseada em troca, ou seja, se não está do meu
lado não recebe recursos de espécie alguma. É claro
que o Pará precisa desses recursos.
Gostaria de aprofundar esse assunto e saber se
é o mesmo o critério empregado pelos Governadores
de Minas Gerais, o Itamar Franco, do Mato Grosso, o
Zeca do PT, e do Rio Grande do Sul, o Olívio Dutra.
Enfim, o Presidente está preparando recurso para fazer a sua campanha eleitoral. Quer dizer, as obras estruturantes e principais do Estado do Pará, em termos
de desenvolvimento...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Ademir Andrade, o tempo de V. Exª está se esgotando.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – São
vinte minutos, Sr. Presidente, eu mal comecei o meu
pronunciamento. Eu gostaria de saber quanto tempo
ainda disponho, porque tenho vinte minutos pela Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Estou
avisando que V. Exª tem mais três minutos para encerrar seu pronunciamento.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Apenas isso?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está
marcado o tempo aqui.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Evidentemente essa é uma questão da maior importân-
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cia, que trata do Orçamento da União e dos recursos
destinados ao nosso Estado, e voltarei a esta tribuna
para dar continuidade ao tratamento da matéria.
Porém, quero registrar o mau comportamento
do Governador Almir Gabriel no que se refere à liberação dos recursos, porque caberia a um Governador
coordenar sua Bancada, unir seus dezessete Deputados Federais e seus Senadores para que todos juntos
trabalhássemos pela liberação dos recursos.
Porque os recursos são colocados, o trabalho
que temos aqui para colocá-los no Orçamento é muito
grande, cansativo, há a reunião parlamentar de Bancada, depois a reunião dos representantes do Pará
na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, há a permanência na Comissão de votação; é um sacrifício enorme, às vezes se amanhece
o dia votando nesta Casa o Orçamento do Estado e,
depois de tanto trabalho, os recursos não são efetivamente liberados.
Entendo que deveria haver uma ação conjunta
do Governo do Estado com a Bancada para a liberação desses recursos, mas percebo que isso, lamentavelmente, não existe no Estado do Pará. E são muitos
os recursos. Para que se tenha uma idéia, foram liberados até agora 12,20% do Orçamento de 2001, de
tudo o que está previsto para ser gasto no Estado do
Pará, do total de recursos a serem aplicados em investimentos no Estado do Pará. E já estamos no meio
do mês de outubro. Portanto, é muito pouco e possivelmente não serão aplicados os demais recursos.
Por exemplo, para a Transamazônica estavam
previstos R$77 milhões e até agora foram liberados
R$15 milhões. Para a Santarém-Cuiabá estavam previstos R$48 milhões e 600 mil e até agora foram liberados R$4 milhões e 45 mil. Então, o Governador deveria fazer-se presente nessas horas, e não só, mas
unido com a Bancada. Entretanto, S. Exª só busca liberar os recursos das obras ou esses recursos que se
dividem para municípios para que ele possa utilizar
na sua política pessoal, o que é absolutamente condenável do ponto de vista ético e político, porque não
é possível que se tenha um comportamento dessa
espécie.
Para resumir o meu pronunciamento, gostaria
de deixar registrado que, primeiro, grande parte das
obras que são feitas no Estado do Pará são feitas com
recursos que a Bancada coloca. Não são de iniciativa
do Presidente Fernando Henrique Cardoso e muito
menos da ação política do Governador Almir Gabriel,
e o Governador jamais teve a consideração de, ao fazer a inauguração, ou ao apresentar a obra na televisão, como S. Exª é o Executivo, ele a apresenta como
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sua a obra, e sem sequer fazer uma referência ao esforço dos dezessete Deputados Federais e dos Senadores do Estado do Pará. Este ponto precisa ficar registrado: grande parte das obras do Estado do Pará
são feitas com o trabalho da Bancada Parlamentar do
Pará, não por iniciativa do Governador do Estado ou
do Presidente da República.
Segundo ponto: a utilização política dos recursos federais em favor de Prefeitos aliados. Quem não
adere não recebe absolutamente nada, é tratado
como inimigo. Isso é algo condenável na atitude do
Governador Almir Gabriel.
Terceiro ponto: sua ausência no processo de
luta pela liberação dos recursos que servem infinitamente ao desenvolvimento do Estado do Pará e da
nossa região.
É o registro que quero fazer. Mas voltarei, Sr.
Presidente, em outra oportunidade, com mais detalhes sobre o trabalho da Bancada, a previsão dos recursos a serem gastos e os que, efetivamente, estão
sendo gastos para o desenvolvimento do nosso Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra à Senadora Marluce Pinto, pelo prazo de
vinte minutos.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, talvez eu nem utilize os vinte minutos.
Quero aproveitar esta oportunidade para me
congratular com as comunidades de vários Municípios,
no meu Estado de Roraima, cuja instalação completou ontem cinco anos. São eles: Cantá, Amajari, Caroebe, Rorainópolis, Pacaraima e Uiramutã.
Os Prefeitos desses seis Municípios vêm fazendo uma administração muito competente, apesar das
dificuldades que estão enfrentando. Sabemos que
não ocorrem só no Estado de Roraima, mas no País
inteiro, as dificuldades que os Governantes hoje enfrentam por falta de recursos.
V. Exª conhece aquela região. Principalmente no
interior do nosso Estado, aqueles Municípios não têm
uma arrecadação própria. Eles têm se desenvolvido
unicamente com aquela participação do FPM e dos
recursos que a Bancada do Estado de Roraima, representantes no Senado e na Câmara, tem alocado,
todos os anos, pelo Orçamento da União.
Mas quero me congratular, primeiramente, com
as comunidades por terem tido, à época, a coragem e
a altivez de aprovar, mediante plebiscito, o desmembramento desses municípios. Sabemos que eles o fizeram conscientes de que iriam enfrentar dificuldades financeiras, mas também de que, em um futuro
muito próximo, eles teriam, como municípios recém-instalados e recém-criados, autonomia financeira. E eles estão progredindo não só no setor agrope-
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cuário, como também nos aspectos sociais como
educação e saúde.
Quero dizer a V. Exªs que em nosso Estado, apesar do entrave que temos em decorrência das dificuldades fundiárias, assim mesmo os Prefeitos têm lutado com muita garra para conseguir dirimir aquelas dificuldades.
Ao me solidarizar com todos os Prefeitos, aproveito a oportunidade para pedir ao Presidente desta
Casa, Senador Ramez Tebet, que me ajudou, na Comissão, a aprovar meu projeto repassando as terras
de Roraima que ainda são patrimônio da União para o
nosso Estado – projeto que já passou pelo Senado,
pela Câmara, voltou para o Senado, foi à sanção do
Presidente da República, que tem até o próximo dia 6
para fazê-lo e mais 180 dias para sua regulamentação –, para solicitar do nosso Presidente Ramez Tebet que, mais uma vez, coopere, juntamente com os
nossos colegas – quero até solicitar ajuda também do
Senador Álvaro Dias – para que, juntos, possamos
conseguir do Presidente a sanção desse projeto e
também, rapidamente, a regulamentação da lei.
Enfrentamos um problema muito sério com demarcação das terras indígenas. Em nosso Estado,
43% das terras já foram demarcadas. Muitos fazendeiros estão desestimulados, não investem mais na pecuária. Os agricultores também estão evitando investir naquela região Raposa-Serra do Sol porque não
sabem se a demarcação será em área contínua ou
em bloco, resguardando aqueles moradores já existentes que receberam terras de seus ancestrais. Há
mais de 100 anos, seus bisavós já moravam naquela
região, vivendo harmonicamente com as comunidades indígenas, trabalhando conjuntamente no desenvolvimento daquele Estado. Hoje, eles se sentem totalmente entravados por essas questões.
Não somos contra a demarcação das terras indígenas. Realmente, esse grande entrave em nosso
Estado precisa ser solucionado, mas é preciso que
isso seja feito com justiça, a fim de que índios e
não-índios permaneçam nas suas localidades, vivendo harmonicamente, como até há bem poucos anos.
A maioria das comunidades indígenas aceita a demarcação em bloco, e não em área contínua, até porque não querem mais retornar àquele convívio dos
seus avós e bisavós, índios que viviam à margem dos
problemas da região. Hoje, na maioria das comunidades aqui citadas há Vereadores, diretores de colégio,
Prefeitos, Vice-Prefeitos que são índios. Então, não
mais procede o fato de índios morarem de um lado e
não-índios de outro. A integração dessa comunidade
é que vai realmente equilibrar a situação econômica
daquele Estado.
Por isso, Sr. Presidente, espero que V. Exª, que
só não concluiu o relatório na Comissão por ter assumido o Ministério da Integração Nacional, tendo-o re-
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passado ao nosso colega Senador Gerson Camata,
que seguiu as diretrizes de V. Exª, espero que V. Exª,
na condição de Presidente do Senado Federal, representando nesta Casa o Estado do Mato Grosso, onde
também houve o desmembramento e que enfrenta as
mesmas dificuldades, embora já seja Estado há muitos anos e tenha um desenvolvimento e uma situação
econômica bem mais privilegiada do que a nossa,
ajude o Estado de Roraima.
Precisamos que o Congresso Nacional fique
atento para que essas demarcações de terras não
prejudiquem um Estado que, sócio-economicamente,
por meio de suas riquezas naturais, poderia ser um
Estado da Federação brasileira com desempenho
muito mais relevante, porque temos condição e potencialidade suficiente para isso, havendo investimento por parte do Governo Federal, como até, em
parte, já houve com o investimento para o asfaltamento da BR-174 e da BR-401.
Deixo, mais uma vez, registrado que 50% do asfaltamento da BR 174 foi realizado com recursos do
nosso próprio Estado, assim como do asfaltamento
da BR-401. Mas não posso deixar de agradecer ao
Presidente da República pela consideração que teve
com a nossa região e principalmente por ter facilitado
aquele empréstimo da CAF, a fim de que concluíssemos o asfaltamento da BR-174.
Também houve uma participação bastante relevante do Presidente da República com relação à
energia de Guri, pois foi construída a linha de transmissão partindo da nossa capital Boa Vista até a fronteira com a Venezuela. Graças a esse trabalho, não
temos mais problemas com a geração de energia elétrica no Estado de Roraima.
Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade
para registrar o aniversário de cinco anos desses seis
Municípios já citados. Quero novamente parabenizar
aquela comunidade altaneira, aquele povo que, mesmo carente, não perde a fé de ter dias melhores. Parabenizo também a Bancada do Estado de Roraima,
visto que ontem já nos reunimos, decidimos as nossas emendas, uma delas destinada à Universidade
Federal de Roraima que visa ampliar os campos
avançados em várias cidades do interior do nosso
Estado. Harmoniosamente, dividimos essas emendas para que todos os Parlamentares tenham a autonomia de designar benefícios a todos os Municípios –
são apenas 15. Por isso, temos condições de fazer um
trabalho harmônico, justo, levando em consideração
aquelas áreas mais carentes.
Agradeço, mais uma vez, ao meu Presidente, e
conto com V. Exª, porque reconheço, por todos esses
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anos em que convivemos aqui, a sua sensibilidade. E,
principalmente agora, neste cargo privilegiado, que
foi concedido a V. Exª, primeiramente, por Deus – já
tive a oportunidade de presenciar muitas vezes V. Exª
usar a palavra Dele, demonstrando a sua fé – e, depois, por grande parte dos Senadores, que depositaram
confiança em V. Exª. Entendo que aqueles que não
votaram favoravelmente o fizeram devido às divergências partidárias. Mas, num futuro muito próximo, a
maioria reconhecerá que o seu caráter, a sua honestidade, a sua maneira simples de agir contribui com os
esforços de todos nós para que façamos um trabalho
bem melhor no Senado da República.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senadora Marluce Pinto, agradeço as generosas palavras de
V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Álvaro Dias pela
Liderança do PDT.
Antes, prorrogo a sessão por 20 minutos a fim
de que V. Exª, Senador Álvaro Dias, e o Senador
Geraldo Cândido dividam o tempo restante até o encerramento dos nossos trabalhos.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PDT – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, as universidades públicas do Brasil
estão em polvorosa. O processo de desmanche, que
vem de tempos, aprofunda-se de forma crucial.
Verificamos a insensibilidade do Governo e a
ausência de habilidade do Ministro da Educação para
o trato dessa questão. S. Exª se recusa a receber não
só lideranças do magistério, mas também Senadores
da República. É evidente que se trata de uma questão
estrutural e que precisa ser debatida com muita responsabilidade.
Além das universidades federais, há inúmeras
universidades públicas estaduais em greve, inclusive
no meu Estado, o Paraná. Obviamente, direitos adquiridos pelos professores não podem ser ignorados, por
isso, eles possuem razões de sobra para a paralisação. No entanto, preocupa-nos – sei que V. Exª também está preocupado com a questão, pois a esse respeito já se manifestou, Presidente Ramez Tebet – a
situação dos estudantes brasileiros que certamente
perderão o ano letivo se não alcançarem a tempo
uma solução emergencial para o problema.
O Estado do Paraná vive uma situação dramática não só na universidade federal – em nosso Estado,
há apenas uma universidade federal –, mas nas várias universidades estaduais. Aliás, o princípio da isonomia é afrontado de forma absoluta na distribuição
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de recursos para a manutenção do ensino público de
nível superior no Brasil. Lembro-me bem de que, no
Paraná, nos tempos em que tive a honra de governá-lo, pagava-se um salário duas vezes maior do que
em São Paulo, quatro vezes maior do que o salário no
Rio de Janeiro e infinitamente maior do que em praticamente todos os Estados brasileiros, que quase
nada pagam pela manutenção do ensino superior.
O Paraná assumiu compromissos em razão da
ausência do poder público federal. Exatamente desejoso de oferecer oportunidades aos jovens de freqüentar o ensino superior gratuito, o Governo do Paraná foi adquirindo obrigações e atualmente tem dificuldades de honrá-las, especialmente porque o último Governo tem atuado de forma irresponsável, criando cursos sem nenhum critério e ampliando a rede
pública de ensino superior no Estado sem garantir os
recursos para a sua manutenção. Agora, no fim de
sua gestão, inclusive sem a necessária postura ética,
assume compromissos que outros Governos deverão
honrar, criando até novas universidades – a população diria: ”fazendo cortesia com o chapéu alheio“.
Mas esse procedimento não é sério nem responsável. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem por
princípio não permitir que se crie despesa sem a necessária garantia de receita. O princípio da Lei de
Responsabilidade Fiscal está sendo, de modo cabal,
ignorado pelo atual Governo do Paraná. A crise, sem
dúvida, aprofundar-se-á nos próximos anos. Será
uma das mais graves e dramáticas situações que haverá de enfrentar o futuro Governo do Paraná. Estão
criando dificuldades hoje para que o próximo Governo responda por elas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi o
dossiê ”A Unioeste pede socorro“. Tenho uma estreita
ligação com essa universidade, porque ela foi instalada durante o meu Governo no Paraná. Era uma fundação municipal que sobrevivia a duras penas, com os
estudantes pagando mensalidades e a Prefeitura Municipal procurando dar cobertura a fim de que sobrevivesse. Promessas feitas no Governo que antecedeu
ao meu foram cumpridas durante o exercício do meu
mandato. Esse fato é ignorado nesse dossiê, que faz
um histórico desde a fundação dessa universidade.
Mas o que realmente importa é que a universidade vive o drama da insubsistência, neste momento,
em virtude da escassez de recursos, já que o Governo Estadual não vem honrando os compromissos assumidos com ela.
Leio apenas uma parte deste dossiê que diz:
Não somos ”grevistas“, ”pessoas que
protestam por protestar“; somos professores
e funcionários que sentem a ameaça con-
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creta de a Unioeste ser destruída e que fazem mais uma tentativa para manter esta
universidade viva na condição de pública e
gratuita. Somos professores e funcionários
que defendem a universidade pública e que
lutam para manter a possibilidade de que os
jovens de Cascavel e da região, que não podem pagar por um curso numa universidade
privada, possam ter acesso a uma formação
profissional de nível superior.
Estamos, neste momento, pedindo socorro a todas as lideranças comunitárias,
empresariais, políticas e sindicais. Precisamos do apoio de todos para ampliar a luta
em defesa da Unioeste. A Unioeste é um
patrimônio cultural e econômico da cidade
de Cascavel e região. Por isso, entendemos
que a defesa da Unioeste é uma tarefa de todos. Defender a Unioeste, neste momento, é
somar esforços em torno da luta pela ampliação do orçamento de nossa universidade.
Se as forças da sociedade que criaram
a Unioeste não se unirem para manter a
nossa universidade, ela sucumbirá e com
ela o sonho das gerações que, desde a década de 70, buscam a concretização de
uma grande universidade pública, gratuita,
de qualidade e capaz de produzir respostas
aos problemas colocados pelo dinamismo da
sociedade oestina, paranaense e brasileira.
Sr. Presidente, para permitir ao Senador Geraldo
Cândido a oportunidade de se pronunciar ainda nesta sessão, peço a V. Exª que autorize a publicação
deste dossiê, que retrata um problema não só dessa
Universidade, mas também das Universidades de
Londrina, de Maringá, de Ponta Grossa, de Guarapuava, com todos os seus campos avançados em
todas as regiões do Paraná, na sua íntegra.
É um drama vivido por estudantes que sabem,
como nós sabemos, que não há alegria maior para
um pai ou uma mãe do que a emoção de, no dia da
formatura, com os olhos lacrimejantes, por certo, ver
o seu filho recebendo um diploma de ensino superior.
Esse sonho não pode ser sepultado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ÁLVARO DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Álvaro Dias, V. Exª será atendido nos termos do Regimento Interno da Casa.
Concedo a palavra ao último orador, Senador
Geraldo Cândido, pelo prazo de dez minutos, uma vez
que o tempo foi dividido.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço a V. Exª a prorrogação do horário para que eu possa fazer um breve pronunciamento.
Parabenizo o Senador Álvaro Dias pelo pronunciamento que fez, principalmente por se tratar da
questão da educação em nosso País, da questão das
universidades, pois estamos passando por um momento de dificuldade em relação à greve dos professores universitários no Brasil. Precisamos achar uma
saída para pôr fim à greve, porque há uma preocupação da sociedade em relação ao ano letivo, inclusive
em relação ao próximo ano, com o vestibular. Tudo
isso está em jogo.
Enfim, há uma preocupação da população, dos
estudantes e dos professores não só em relação à
questão salarial, mas também à questão da educação, que é fundamental para os nossos jovens.
Sr. Presidente, quero tratar de uma questão, rapidamente, em relação a servidores públicos.
Os servidores públicos federais civis lotados na
Marinha, no Exército e na Aeronáutica somam mais
de 98. 571 em todo o Brasil. Só no Estado do Rio de
Janeiro, são mais de 20 mil trabalhadores na ativa.
Como os demais servidores públicos federais, eles
também vivem uma situação de penúria em função
das políticas ditadas pelo FMI e obedientemente aplicadas pelo Governo Fernando Henrique Cardoso,
que levam à precarização dos serviços públicos como
o arrocho salarial e a terceirização indiscriminada.
Mas, não bastasse isso, os servidores civis das Forças Armadas sofrem também um processo de discriminação que atenta contra a dignidade profissional
de pais e mães de família que, há muitos anos, reivindicam o direito de serem reconhecidos em um plano
de carreira estruturado, como os demais servidores
públicos federais.
Exemplo dessa injustiça é o caso dos 7.263 servidores do Comando da Marinha que, desde 1991,
deixaram de ter seus salários corrigidos pela nova remuneração concedida aos servidores públicos federais civis e militares, e, em todo esse período, não tiveram nenhuma progressão e/ou promoção funcional, por isso eles reivindicam o direito ao reenquadra-
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mento, ou seja, a sua inclusão no Plano de Classificação de Cargos, de acordo com a tabela de especialistas, garantido pelas Leis nºs 5.647, de 1970, e 6.550,
de 1978. Cabe esclarecer que esses servidores são
oriundos da antiga Tabela de Autonomia Limitada e
encontram-se impossibilitados de ascender na tabela
de vencimentos, em virtude de um critério discriminatório aplicado pelo antigo Ministério da Marinha aos
servidores especialistas, contratados por prazo indeterminado e que passaram à condição de servidores
públicos estatutários sem que tivessem assegurado o
direito estabelecido pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90. O
resultado dessa injustiça são prejuízos incalculáveis
a esses profissionais, altamente qualificados, que foram levados a uma situação de penúria que precisa
urgentemente ser corrigida.
Outro aspecto da questão, e não menos importante, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é que, a
exemplo dos demais órgãos da administração pública
federal, as Forças Armadas também terceirizam vários serviços, muitos deles já realizados por profissionais de carreira. Como exemplo, só o Arsenal de Marinha terceiriza cerca de 12 empresas.
É uma situação grave, sempre denunciada pelos servidores, pois a maioria das empresas – geralmente de militares da reserva – utilizam servidores
públicos como complemento de mão-de-obra para a
prestação dos serviços e utilizam todos os equipamentos e materiais dos órgãos públicos. Isso é realmente grave porque, de fato, é um ”bom negócio“ para
essas empresas contratadas, mas não se pode dizer
o mesmo em relação aos interesses do serviço público. Neste caso, a terceirização e a subcontratação de
empresas por temporadas, em todas as entidades do
Ministério da Defesa, abrem um precedente perigoso,
pois, diferentemente das demais áreas do serviço público, deve-se levar em consideração o papel estratégico das Forças Armadas. Daí a preocupação que devemos ter com os profissionais que, como servidores
públicos, têm o compromisso de defender o serviço
público e os interesses da Nação.
Essa não é uma questão menor, Sr. Presidente,
de interesse apenas de uma categoria, mas de toda a
sociedade brasileira, portanto desta Casa, se levarmos em conta que tratamos de segmento estratégico
da administração pública, as Forças Armadas. Basta
lembrar que é no Arsenal de Marinha que será construído o tão propalado submarino atômico, com os
mesmos profissionais, excluídos de um plano de carreira digno e com trabalhadores que chegam a perceber a complementação do salário mínimo.
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Diante dessa situação, e também da intransigência dos representantes das Forças Armadas, que
se negam a receber qualquer representação dos trabalhadores, inclusive comissões eleitas na base, o
Sindicato dos Servidores Civis das Forças Armadas
deu entrada hoje, no STF, em três ações que visam,
em seu conjunto, o restabelecimento da dignidade
desses milhares de servidores públicos federais.
Sr. Presidente, não nos cabe senão apoiar as
reivindicações dos trabalhadores civis das Forças
Armadas e, ao mesmo tempo, repudiar as retaliações impostas pela direção do Arsenal de Marinha,
no Estado do Rio de Janeiro, que proíbe a livre manifestação desses servidores nas dependências do
Arsenal, no horário do almoço.
Por último, Sr. Presidente, num momento em
que se observam ações sistemáticas que atentam
contra o serviço público brasileiro, temos certeza de
que esses profissionais estão imbuídos da defesa
de um serviço público digno e de qualidade e voltado para os interesses da sociedade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Antes
de encerrar a presente sessão, a Presidência se associa às homenagens que foram prestadas no dia
de hoje aos médicos de todo o Brasil.
A Presidência junta as suas palavras principalmente às palavras dos Senadores Mozarildo Cavalcanti, Sebastião Rocha e Romero Jucá, abraçando
e cumprimentando todos aqueles que são aqui na
Terra instrumentos de Deus para salvar vidas humanas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não há
mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Carlos Bezerra, Luiz Pontes, Romeu Tuma, Marina Silva e Romero
Jucá 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 (Bloco/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acabo de receber o documento ”Situação Mundial da Infância
2002“, do Fundo das Nações Unidas para a Infância –
Unicef. Trata-se de uma publicação que relata os resultados obtidos nas mais diversas partes do mundo
como resposta às propostas da Cúpula Mundial pela
Criança, realizada em setembro de 1990, quando foi
deflagrada a campanha ”Diga sim pela Criança“; e
que noticia, também, os encontros regionais de alto
nível, realizados no ano passado e no ano em curso,
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preparatórios à Sessão Especial da Assembléia das
Nações Unidas sobre a Criança.
No prólogo da edição, o Secretário-Geral das
Nações Unidas, Kofi Annam, destaca a importância
de proporcionar às crianças o melhor começo de vida
possível, assegurando-lhes o ensino básico e, especialmente ao segmento adolescente, a oportunidade
de participar das decisões básicas que afetam suas
vidas.
Annam salienta os progressos alcançados desde a realização da Cúpula Mundial da Criança, em
1990: três milhões de crianças menores de cinco
anos deixaram de morrer, todos os anos, graças, em
larga escala, aos programas de imunização e esforços empreendidos pelas famílias e comunidades; 28
milhões de crianças, na mesma faixa etária, sofreram
menos as graves conseqüências da desnutrição; em
175 países, a poliomielite foi erradicada; e em 104, o
tétano neonatal foi eliminado.
A redução das taxas de mortalidade infantil foi
um dos resultados mais significativos desse esforço
que mobilizou governantes e comunidades de todas
as partes do mundo. A taxa de mortalidade infantil e
de menores de cinco anos (TMM5), que era de 94 por
mil crianças nascidas vivas, em 1990, reduziu-se a 81
no ano 2000. Sessenta e três países alcançaram a
meta de redução fixada em 33%, e, em mais de 100
países, essas mortes foram reduzidas em 20%. A
meta para 2010 é de continuar reduzindo a mortalidade nessa faixa etária em 33%, conforme o documento.
Para melhorar a saúde da criança se fazia necessário, também, melhorar o atendimento às mulheres gestantes, o que, por si, constitui também relevante tarefa de caráter humanitário. Embora os dados de
1990 não sejam disponíveis, as estatísticas mencionam a morte de 400 mulheres em 100 mil partos de
crianças nascidas vivas. A meta para o ano 2010 é de
redução de 33% dessas mortes, cabendo aqui salientar a disparidade dos índices entre os países ricos e
pobres.
Na região africana ao sul do Saara, as chances
de morte durante a gravidez ou parto são de 1 em 13;
na Ásia meridional, de 1 em 54; no Oriente Médio e na
África, de 1 em 55; na América Latina e no Caribe, de
1 em 157; no leste da Ásia e no Pacífico, de 1 em 283;
e nos países da Europa Central e do Oeste, na Comunidade dos Estados Independentes e nos Estados
bálticos, de 1 em 797.
Uma outra estatística, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores, nos dá a exata dimensão dessa disparidade: nos países subdesenvolvidos – ou menos
desenvolvidos, conforme a terminologia da ONU –
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esse índice é de uma morte em 16 gravidezes ou partos; nos países industrializados, é de 1 por 4085.
Outra vertente da atuação dos países representados na Cúpula Mundial pela Criança foi o combate à
subnutrição. Entre 1990 e 2000 o número total de crianças subnutridas nos países em desenvolvimento
caiu de 177 milhões para 149 milhões – o que ainda é
muito pouco. Nesse campo, as estatísticas, de fato,
são pouco animadoras: na Ásia, onde vivem dois terços de todas as crianças subnutridas do planeta,
essa redução foi pequena, de 36% para 29%; e nos
países ao sul do Saara, o número absoluto de crianças subnutridas aumentou.
Esses dados trazem de volta a advertência do
Secretário-Geral das Nações Unidas, que, em seu relatório sobre a Cúpula do Milênio, assinalou:
Nenhuma alteração na forma de pensar ou agir pode ser mais importante do que
isto: nós devemos colocar o ser humano no
centro de tudo o que nós fazemos. Não há
clamor mais nobre ou responsabilidade maior do que oferecer condições para que homens, mulheres e crianças, nas cidades e
aldeias ao redor do mundo, possam tornar
suas vidas melhores.
Essa advertência permanece válida e vigorosa
para os dias que vivemos, notadamente no que respeita à situação de fome e desnutrição nos países periféricos, apesar de alguns progressos terem sido alcançados em determinadas áreas.
É o caso, por exemplo, da educação. Uma das
metas fixadas pela Cúpula, em 1990, visava à universalização do acesso ao ensino fundamental e conclusão da educação primária por 80% das crianças.
Esse índice, que era de 78% em 1990, subiu a 82%
no ano passado. Para 2010, pretende-se reduzir em
50% o número de crianças fora da escola e elevar a
90% a taxa de matrículas.
O Unicef observa que a taxa de matrículas vem
crescendo mais do que a população, mas que ainda
existem 100 milhões de crianças em idade escolar
fora das salas de aula – na maioria, crianças que trabalham, portadoras de deficiências, moradoras de
áreas rurais ou oriundas de famílias pobres ou de minorias éticas. A essas, somam-se as portadores do
vírus HIV e as que habitam regiões de conflito.
Outra meta, na área da educação, referia-se à
alfabetização de adultos, em que onde ocorreu uma
redução de 16%. No ano passado, constatou-se a
existência de 875 milhões de adultos analfabetos,
contra 895 milhões em 1990. De acordo com o Unicef,
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o analfabetismo se concentra na Ásia Meridional e
nos países africanos; no que respeita ao gênero, é
predominante entre as mulheres.
A propagação da Aids foi um dos temas mais
discutidos por ocasião da Cúpula Mundial pela Criança. O relatório do Unicef acentua que, no cenário internacional, os países industrializados não assumiram a devida responsabilidade na batalha contra o vírus. ”Ao constatar que a epidemia fora contida dentro
de seus próprios países – assinala o documento –
muitos governantes olharam com indiferença ao que
ocorria em outros países. (...) Somente ao despontar
o novo milênio, é que eles compreenderam que nessa
luta as fronteiras nacionais são insignificantes e que,
ou se luta lado a lado, ou caem todos juntos“.
A porcentagem de mortalidade de crianças menores de cinco anos de idade em conseqüência da
Aids, para o período 2000/2005, é estimada em 48%
na Namíbia, 50% na África do Sul e no Zimbábue e
64% em Botsuana, segundo o Unicef. Embora a epidemia seja mais devastadora no sul e no leste da África, os números são motivo de preocupação em todas
as partes do mundo. Na América Latina e no Caribe,
estima-se que 210 mil adultos e crianças contraíram o
vírus dessa moléstia durante o ano passado.
Hoje, sabe-se que metade dos novos casos de
infecção pelo HIV ocorre em jovens entre 15 e 24
anos; que 1 milhão e 400 mil crianças com idade abaixo de 15 anos convivem com o HIV em todo o mundo;
que 80% das crianças nessa faixa etária vivem na
África; que 4 milhões e 300 mil crianças de até 15
anos morreram de Aids desde o início dessa epidemia; e que mais de 13 milhões de crianças com até 14
anos ficaram órfãos em conseqüência da Aids.
Outro ponto que tem sido exaustivamente debatido no âmbito do Unicef se refere aos conflitos, sejam
eles regionalizados ou mais amplos, em diversas partes do planeta. Essa discussão, que ganha maior atualidade com o bombardeio do território afegão pelos
Estados Unidos, em represália a atos terroristas, põe
em evidência números aterradores: existem, em todo
o mundo, nada menos que 35 milhões de pessoas refugiadas ou asiladas, sendo 80% desse contingente
de crianças e de mulheres; entre 1990 e o ano passado, 2 milhões de crianças foram massacradas, 6 milhões foram feridas ou ficaram permanentemente inválidas e 12 milhões ficaram sem teto.
As estatísticas demonstram ainda, Sras. e Srs.
Senadores, que entre 80 e 90% das pessoas que
morrem em conflitos são civis; e que os conflitos
transformaram em órfãos, ou separaram de suas fa-
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mílias, mais de 1 milhão de crianças, no período entre
1990 e 2000.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o documento ”Situação Mundial da Infância 2002“ é um relatório realista, que, ao noticiar os progressos obtidos
desde a Cúpula Mundial da Criança, ressalva as
oportunidades desperdiçadas na proposta de tornar o
planeta mais fraterno e mais humano para milhões de
crianças e adolescentes.
”Quando líderes governamentais falam em milhões de pessoas, os indivíduos envolvidos são facilmente reduzidos a cifras, seus sofrimentos transformados em estatísticas e tendências“ – enfatiza o relatório. Tomando como base a situação existente em
1990, quando aconteceu a Cúpula Mundial pela Criança, o documento questiona: por que os direitos da
criança continuam a ser desrespeitados? A pobreza
infantil e as condições de saúde serão monstros imbatíveis e invencíveis que continuarão entre nós? A
exploração de crianças deve continuar para sempre?
Ao relatar os extraordinários progressos conquistados pela humanidade nesse curto período de
uma década – a Internet, que representa a comunicação instantânea para milhões de pessoas, a clonagem de um mamífero, que deu à luz filhotes saudáveis e a compreensão do código genético humano – o
relatório especula: ”Haverá alguém que possa afirmar
com seriedade que as declarações dos líderes em
benefício das crianças, feitas em 1990, representam
um sonho impossível?“.
Sabemos que não, Sr. Presidente. Sabemos
que esse sonho é possível, e que para se tornar realidade exige, mais do que palavras bonitas e documentos timbrados, a efetiva vontade dos governos, dos
educadores, dos líderes comunitários e religiosos,
empresários e acadêmicos, de toda a sociedade, enfim, de investir no desenvolvimento sustentável, de
acreditar na paz e de lutar para transmitir um mundo
melhor às novas gerações.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o novo modelo
brasileiro para serviços públicos de telefonia, criado
pela atual administração, baseia-se na concessão a
empresas privadas do direito de prestação desses
serviços e na regulação e fiscalização do cumprimento das regras dessas concessões por uma Agência
Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Esse modelo, tornado possível pela privatização das estatais de
telecomunicações, resultou inegavelmente em dinamização do mercado de telefonia, especialmente
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sensível no que diz respeito à modalidade celular, que
se tornou difundida entre pessoas das mais diversas
faixas de renda.
No entanto, é necessário admitir que a atuação
da Anatel – como, a propósito, a das outras agências
reguladoras criadas nos últimos anos – precisa de
aperfeiçoamento. Nada de muito grave, pois não seria
mesmo de se esperar que um modelo inteiramente
novo de gestão dos setores de serviços públicos começasse a funcionar perfeitamente logo desde o início de sua operação. Por essa razão, acredito ser possível dirigir críticas à operação atual das empresas de
telecomunicação e da Anatel sem incorrer em má
vontade. Quero dizer, críticas construtivas, que podem contribuir para a melhoria dos serviços.
Nesse sentido, tenho observado que uma das
mudanças menos positivas verificadas após a privatização do setor de telecomunicações foi o fechamento
das lojas de atendimento das empresas concessionárias de telefonia. Anteriormente, quando as concessionárias eram estatais, o usuário de telefonia – ou o interessado em se tornar usuário – podia dirigir-se a
uma das lojas e entrar em um plano de expansão, adquirir um telefone se houvesse linha disponível, fazer
consultas sobre cobranças que considerasse indevidas e dirimir quaisquer questões relativas aos serviços da empresa.
Agora, após o fechamento das lojas de atendimento, nada disso é mais possível: as únicas formas
de contacto com essas empresas estão no uso do telefone e do correio eletrônico – que também dependem de um telefone. Ora, Srs. Senadores, parece-me
haver em tudo isso certo desprezo pelos interesses
dos usuários, ou consumidores dos serviços de telefonia. Pois há pessoas – e não são poucas, os Senhores podem estar seguros disso – que se irritam com
as intermináveis seqüências de opções a que são expostas quando ligam para os telefones de serviço disponibilizados pelas empresas, preferindo o contato
pessoal com atendentes.
Realmente, pode ser muito aborrecido ficar ouvindo aquelas gravações que dizem: ”se você ligou
para pedir tal serviço, tecle 1; se você ligou para tal
outro, tecle 2…“ e assim por diante. Compreende-se
que pessoas mais idosas ou mais impacientes não
apreciem essas ”modernidades“.
Ora, temos conhecimento de que o Banco Central baixou recentemente uma portaria que obriga os
bancos a ofertar serviços de atendimento pessoal
nas agências. Com essa portaria, o Banco Central visou coibir a tendência que essas instituições vinham
apresentando de tentar forçar seus clientes a utilizar

OUTUBRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

caixas automáticos ou os serviços pela internet, de
modo a poderem fazer cortes cada vez maiores de
pessoal nas agências.
Se o Banco Central, que é uma agência extremamente profissional e promotora da modernidade,
entendeu a necessidade da parte de muitos clientes
dos serviços bancários da disponibilidade do atendimento pessoal, porque a Anatel não poderia fazer o
mesmo? Afinal de contas, a Lei Geral de Telecomunicações (LGT), em seu artigo 19, atribui à agência a
competência de ”adotar as medidas necessárias para
o atendimento do interesse público“. Reza ainda a
LGT, no inciso IV desse mesmo artigo, que esse dever incide especialmente no que diz respeito à expedição de ”normas quanto à (…) prestação e fruição do
serviços de telecomunicações nos serviços públicos“,
e à repressão de ”infrações dos direitos dos usuários“.
Não seria o caso, Sr. Presidente, de um direito
dos usuários o de ser tratado diretamente por um ser
humano a estar sendo violentado pela extinção das
lojas de atendimento ao público? Não seria o caso,
por conseqüência, de estar a Anatel a faltar com o
cumprimento da lei que rege seu funcionamento?
Por tudo isso julgo necessário cobrar da Anatel
alguma forma de regulamentação que leve as empresas de telefonia a tornar disponível aos usuários o
atendimento pessoal em lojas como opção. Creio ser
um pleito justo e de cumprimento viável.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ PONTES (PSB – SE) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a crise do racionamento continua causando transtornos e danos irreparáveis aos setores produtivos do País.
No meu Estado, o Ceará, a exemplo dos demais
Estados nordestinos, a iminência de mais três feriados num período que já conta normalmente com outros dois, preocupa os empresários, deixa em estado
de alerta as classes trabalhadoras e motiva o nosso
protesto.
Isso porque, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o Ceará e Pernambuco foram os dois únicos
Estados do Nordeste a cumprir a meta do racionamento no último mês de setembro.
Uma posição – diga-se a bem da verdade – alcançada à custa do sacrifício da produtividade nas
empresas e da limitação da oferta de emprego a milhares de trabalhadores.
Não bastasse isso, o governo anuncia mais três
feriados, para os dias 22 de outubro, 16 e 26 de novembro, respectivamente. Duas segundas e uma sexta-feira.
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O prejuízo atingirá a todos, através dos mais diferentes efeitos: na queda de vendas do comércio, na
baixa produção industrial, no atraso ou na prorrogação onerosa de compromissos financeiros, na redução dos salários do período, nas aulas das redes pública e privada, na redução da prestação de serviços
públicos, nos transportes, etc. Sem contar com uma
conclusão paradoxal: enquanto a redução de energia
será observada nos setores comercial, industrial e de
serviços, poderá, por outro lado, haver aumento no
consumo residencial em razão dessa forçosa permanência em casa das pessoas que trabalham.
O Ceará cumpriu a sua meta, mas, no entanto,
estará sendo penalizado como se não tivesse cumprido. O governo generaliza a medida numa região em
que fomos uma das duas únicas exceções.
A medida não se compatibiliza com a necessidade de recuperar a produção e os serviços, já prejudicados em razão do racionamento de consumo.
Mas não serão apenas as classes empresarial e
trabalhadora a amargarem os prejuízos decorrentes
dessa desastrosa medida no faturamento de produtos e serviços e nas folhas de pagamento: os governos municipais, estadual e federal, também serão afetados em cada esfera de arrecadação.
Não havendo trabalho, não haverá produção
nem comercialização de bens e serviços, reduzindo-se o índice de arrecadação de impostos e taxas
destinados aos cofres públicos, tais como IPI, ICMS,
ISS e outros. O recolhimento de encargos sofrerá redução dos períodos efetivamente trabalhados nos
dois meses: de 1/30 avos em outubro e 2/30 avos em
novembro, além de um elenco de outros inúmeros
prejuízos, que desmontarão parte da estrutura emergencial projetada para o período em crise.
É inaceitável que tais medidas sejam impostas
dentro de um período em que já se cumpre duas outras medidas: o racionamento normal e o próprio horário de verão, recém-iniciado, que gera, por si só,
uma natural perspectiva de redução de consumo.
Assim sendo, Sr. presidente, Sras. e Srs. Senadores, apelo ao excelentíssimo Senhor Presidente da
República, ao Ministro Pedro Parente e aos membros
da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica,
que revejam essa posição.
Sugerimos ao governo buscar outras alternativas, se possível debatendo-as além dos limites decisórios da Câmara de Gestão da Crise.
Quero registrar o esforço das nossas entidades
empresariais, como CIC, Facic, FIEC, Fecomércio,
CDL , e sindicais que, unidas, lutam para preservar
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milhares de empregos no momento em que fatores internos e externos contribuem para diminuir a oferta
de vagas no mercado de trabalho, provocando apreensão em lares nordestinos.
Reafirmo o meu apelo, em nome de milhões de
cearenses, para ser tomada a tempo uma medida que
não gere mais transtornos e não cause mais prejuízos
à economia do Ceará, dependente do trabalho de
uma gente que não mediu esforços para responder
ao chamamento da responsabilidade de economizar.
Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, no último dia 8, a revista
IstoÉ Dinheiro homenageou as 100 empresas detentoras dos maiores lucros no Brasil. A solenidade aconteceu no Hotel Transamérica, em São Paulo, onde o Dr.
Domingo Alzugaray, diretor da revista recebeu cerca de
1.000 convidados, entre representantes da indústria,
comércio, sistema financeiro e autoridades, entre as
quais os presidentes da Argentina, Fernando de la Rúa,
e do Brasil, Fernando Henrique Cardoso.
O objetivo da revista IstoÉ Dinheiro com essa
homenagem foi levantar a bandeira de que ”o lucro
não é pecado“. É, antes de tudo, demonstração cristalina da eficiência de nosso parque produtivo, uma
prova inequívoca de que se está integrado de forma
competitiva na globalização. Os lucros apurados
nesse levantamento – que tem por base números da
Comissão de Valores Imobiliários (CVM) – comprovam a maturidade da livre iniciativa neste País.
O presidente Fernando Henrique Cardoso
saudou o encontro como sendo ”de quem acredita
no Brasil, e o fato de estas empresas todas, e todas elas brasileiras, terem tido lucro mostra que
esse não é um castigo mas um prêmio ao trabalho“. Disse o presidente que ”estas cem empresas
são responsáveis por metade do produto brasileiro. Isto mostra a força do Brasil, que deve aproveitá-la para integrar ao resto do mundo e que essa
integração possa trazer convergência entre os países sejam ou não latino-americanos.“
Segundo o presidente, ”embora tenhamos a
convicção das dificuldades, temos também a disposição de avançar, o que traz a certeza de que o amanhã
será melhor e o será porque em nossos países existe
paz, que também pode ser traduzida por desenvolvimento, progresso social, concórdia, tolerância e reciprocidade.“
Aspectos positivos da abertura de mercado, desenvolvendo sadia competição em setores tão díspares como bancos, telefonia, para ficar nos casos mais
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relevantes, também ficaram demonstrados. Nosso
sistema financeiro não perdeu espaço diante da concorrência estrangeira, como temia-se no início. Apesar da entrada de vários concorrentes, temos instituições bancárias robustas, ainda líderes do ranking
nacional, batendo recorde sobre recorde nos seus
desempenhos.
Outro fato positivo é a privatização em algumas
áreas. O exemplo mais visível é o da ex-estatal Companhia Vale do Rio Doce, agora em mãos privadas,
que converteu-se na empresa mais lucrativa do Brasil. Da mesma forma, o setor de telefonia apresenta
um crescimento que não era possível à época da reserva de mercado
Ao mostrar empresas que dão lucro, o evento
tentou apagar o velho ranço de pecado que pairava
sobre esse resultados. Sem apresentar ou divulgar
seus lucros, jamais irão atrair interessados em apostar nelas. Em mercados como o americano, famílias,
associações de idosos e mesmo freiras e padres criam fundos de ações para investir na iniciativa privada
através da Bolsa de Valores.
A mudança de atitude que a revista Dinheiro
acredita estar iniciando a partir da homenagem às
100 maiores e mais lucrativas, é que as empresas devem reverenciar o lucro como meta, como fonte geradora de mais produção, mais emprego, mais riquezas
para o Brasil e como a chave que nos abrirá mercados em todo o mundo.
Muito obrigado.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, mais um dia de
greve nas nossas universidades. Em todo o país estão acontecendo manifestações. Em meu Estado,
onde também a Universidade Federal do Acre – a
UFAC – está paralisada. Na Praça Plácido de Castro
realizou-se ato público organizado pelo CEDUP – Comando Estudantil em Defesa da Universidade Pública. A UFAC é um bom exemplo dos malefícios advindos do descaso com o ensino superior público. Não
porque esteja entre as maiores ou mais famosas universidades do País. Temos cerca de 9 mil estudantes,
268 professores e condições de trabalho extremamente precárias. Faltam desde o giz até verbas para
pesquisa e extensão. E estamos falando de uma instituição que deveria, assim como as demais da região,
ter um papel chave no desenvolvimento da Amazônia,
como pólo de geração de conhecimento, tecnologia e
capital humano capaz de impulsionar o potencial reconhecido internacionalmente e tão displicentemente
tratado pelo nosso próprio País.
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O Congresso Nacional está fazendo seu papel,
por meio de vários parlamentares diretamente envolvidos nas negociações e de todos que procuram ajudar paralelamente, para que as soluções avancem.
Independentemente dos resultados das manifestações e da reunião realizada ontem com o Governo, há
algumas reflexões a serem feitas sobre o acontecimento até aqui. Embora muitos avaliem que esta é
mais uma greve, um acerto de contas setorial entre o
governo federal e os professores e funcionários do
ensino superior, o que assistimos é o momento mais
crítico de um problema da mais alta relevância para
todos os brasileiros.
Há um primeiro e notório equívoco de argumento, quando o ministro da Educação fala de si mesmo
como o defensor do interesse dos estudantes, motivo
pelo qual vinha insistindo em forçar a volta às aulas,
usando para isso o instrumento da suspensão do pagamento aos professores grevistas. Um segundo
equívoco é a tentativa de justificar essa suspensão
como o legítimo direito de “não pagar a quem não trabalha”.
O primeiro equívoco está em confundir a plena
vigência do ensino universitário público com o funcionamento vegetativo das universidades públicas, com
o ato burocrático de alunos estarem em suas cadeiras
e professores à frente. Essa é uma perigosa simplificação. Corresponde a querer melhorar as estatísticas
de alfabetização criando exércitos de analfabetos funcionais. Tal simplificação denota – e aí a sua gravidade – uma desmotivação do governo em relação ao
papel criador e crítico fundamental do ensino superior
público de qualidade num projeto brasileiro de nação
desenvolvida e justa.
O estado de sucata a que chegaram as universidades federais é uma urgência nacional, é uma fragilização temerária das potencialidades do país no cenário global. É preciso coragem de todas as partes diretamente envolvidas para encarar os problemas e fazer o que é necessário, antes que tenhamos queimado irremediavelmente alguns de nossos principais
trunfos para crescer: a formação de bons profissionais e de cidadãos responsáveis, a pesquisa e a criação
intelectual em todas as áreas.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o governo deveria reconhecer seu erro estratégico de entregar o Ensino Médio e o Superior aos desígnios do
mercado. Deveria reconhecer que essa atitude é mais
perigosa para o País do que deixar bancos falirem. E
se tamanha concessão foi feita ao mundo financeiro –
com o socorro monetário torrencial a empresários incompetentes ou francamente delinqüentes – em
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nome do interesse nacional, o que não deveria ser feito para salvar a educação?
O segundo equívoco, ainda que sustentado por
decisões legais, é a atitude eticamente condenável do
governo, quando tenta desqualificar os professores e
servidores equiparando-os a gazeteiros que querem
ganhar sem trabalhar. Em primeiro lugar, se o governo estivesse realmente interessado em estabelecer
uma correta relação entre o emprego dos recursos
públicos e o interesse público, não teria deixado, por
exemplo, que o salário dos professores universitários
chegasse a ser tão flagrantemente desproporcional
ao seu preparo, aos seus títulos, à sua competência e
à sua responsabilidade na formação profissional e cidadã da juventude. Além disso, teria se empenhado
de maneira mais firme e ousada no diálogo e na negociação para evitar que a situação chegasse a esse
ponto: mais de 80 dias de greve. Isso prejudica os estudantes? Certamente que sim, mas não apenas isso.
Não leva a nada querer transformar-se em paladino do interesse estudantil selecionando apenas um
dos componentes do problema, como se fosse único
ou principal.
A solução para os erros na política educacional
do País começa pela compreensão profunda, por parte dos que estão no poder, do caráter estratégico e
prioritário de investimentos na área. E, no caso, investir não significa apenas estabelecer dotações orçamentárias. Significa ter propostas, ter idéias, ter disposição permanente para o diálogo e para uma profunda reforma conceitual, metodológica, operativa.
Isso se faz permanentemente e não só quando impasses já chegaram a um tal ponto de saturação que
se transformam em greves e tensão.
De qualquer forma, se analisarmos a questão
do ponto de vista estritamente financeiro, é dramática
a incapacidade do governo de entender e praticar
essa reforma profunda. Conforme a senadora Emilia
Fernandes enfatizou neste plenário há poucos dias, a
Comissão Econômica para a América Latina e Caribe
– Cepal – mostra que as taxas de retorno do investimento em educação são altíssimas, por isso recomenda o incremento de 4% do valor do PIB para a
educação a partir do patamar em que o País se encontrar. No caso brasileiro, segundo nos informou a
Senadora Emilia, a Cepal estima que se o Brasil fizesse o investimento recomendado teria um aumento potencial de 17% em seu PIB. Hoje o Brasil investe 4,6%
do PIB em educação. Elevar esse patamar para 7%, índice indicado pelos fóruns internacionais de educação,
significaria um incremento de 24 bilhões de reais.
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Essa inversão, combinada com as atitudes necessárias e patrióticas aqui já citadas, deveria ser o
rumo do País para um desenvolvimento consistente e
responsável, em benefício de todos os cidadãos. Que
Florestan Fernandes, Anísio Teixeira, Paulo Freire,
Darcy Ribeiro e outros iluminados profetas da importância da educação inspirem a todos nós e, principalmente, aqueles que detêm os instrumentos do poder
público para induzir essa grande mudança.
Quero terminar, Sr. Presidente, citando trecho
de artigo de Cândido Grzybowski, do IBASE: “a hemorragia em nossas universidades Federais é, num
certo sentido, uma facada na própria sociedade civil
brasileira. Mesmo mantidas pelo governo, as universidades são por excelência instituições públicas centrais na conformação da cidadania e da participação.
Este talvez seja o seu traço mais marcante. Sua autonomia e liberdade são, num certo sentido, sinônimos
do grau de autonomia e liberdade de que gozam movimentos e organizações da sociedade civil, mesmo
os mais pobres e excluídos, que estão segregados da
atual vida universitária. As Universidades são indispensáveis como base de participação e tecido de defesa cidadã, instituições centrais em qualquer democracia. São as Universidades que, por definição, juntam o universal ao específico, o traduzem e o recriam
segundo as necessidades e possibilidades locais.
Salvemos as nossas Universidades Federais pois isto
é fundamental para que o encontro do Brasil consigo
mesmo, como Nação, não seja irremediavelmente
comprometido.”
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura
(FIDA), das Nações Unidas, em seu relatório divulgado no início deste ano, considerou o atual programa
brasileiro de reforma agrária como um dos mais avançados do mundo.
Para termos uma idéia da grandeza desse programa, basta dizer que, até o fim do ano passado,
quase 18 milhões de hectares de terra haviam sido
distribuídos, uma área eqüivalente aos Estados do
Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos.
É importante ressaltar que, em toda a história
agrária do Brasil, não existem registros comparáveis
ou mesmo aproximados, inclusive com assistência
técnica e apoio decisivo do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Aliás,
convém lembrar que no ano passado a agricultura familiar teve ganhos expressivos. Os agricultores tiveram acesso a mais de 4 bilhões de reais em financia-
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mentos oferecidos pelo Pronaf, com taxas de juros
pré-fixadas em 4% ao ano.
A grande diferença entre a reforma agrária do
Governo Fernando Henrique Cardoso e as diversas
tentativas realizadas nos últimos trinta anos começa
pelo número de famílias assentadas. Nos últimos seis
anos do atual governo, meio milhão de trabalhadores
rurais foram assentados. Em hectares, como já dissemos, foram disponibilizados quase 18 milhões. Em
contrapartida, nos trinta anos anteriores a esse período, apenas duzentas mil famílias receberam terras
em programas de reforma agrária.
Além dessas enormes diferenças estatísticas, é
bom lembrar igualmente que a reforma agrária do Governo Fernando Henrique caracteriza-se pela descentralização, pela oferta de assistência técnica aos
agricultores, pela facilidade de acesso dos beneficiados ao crédito agrícola, e pela oportunidade de formação, que tem como objetivo maior valorizar a vocação agrícola dos pequenos produtores. Nos programas anteriores, a visão de reforma agrária era totalmente diferente e caracterizava-se pelo assistencialismo e pelo paternalismo. Hoje, a concepção mudou
radicalmente. O agricultor é visto como um agente
econômico que começa a sua trajetória sem a terra,
em seguida transforma-se em um assentado, e mais
adiante torna-se um eficiente agricultor familiar.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), existem mais de 4 milhões de estabelecimentos agrícolas familiares no Brasil. A agricultura familiar responde por 30,5% da área agrícola
explorada e por 37% do valor bruto da produção no
campo. Os estabelecimentos familiares produzem
97% do fumo, 84% da mandioca, 67% do feijão, 49%
do milho, 52% do leite e 58% dos suínos do País.
Enfim, a maior parte dos alimentos que chegam às
nossas mesas vem da produção agrícola familiar. Daí,
a importância inquestionável da pequena agricultura
no Brasil e a grande preocupação que o Governo tem
tido em incentivá-la. Para isto, além da valiosa contribuição do Pronaf e do Banco da Terra, o Governo vem
incentivando a montagem de um sistema alternativo
aos bancos oficiais. O resultado tem sido o fortalecimento das cooperativas de crédito, o projeto do Banco
do Povo e das caixas de crédito nos municípios, com o
objetivo de diminuir os entraves burocráticos que se
colocam no caminho dos pequenos agricultores.
Em todos os países de agricultura avançada, o
sistema familiar de produção agrícola ocupa lugar de
destaque nas relações econômicas e no abastecimento das famílias. Isso se verifica notadamente na
Alemanha, na Espanha, França e na Grã-Bretanha,
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apenas para citar alguns exemplos. Nos Estados Unidos, segundo dados do Censo Agropecuário de 1992,
a agricultura familiar era responsável por 54% da produção comercializada.
No Brasil, apesar dos grandes obstáculos que a
agricultura familiar encontra para se afirmar, e da
enorme pressão exercida contra ela pelo grande latifúndio, o Governo tem uma diretriz muito definida sobre o assunto. Em sua concepção, os pequenos agricultores devem ser os sujeitos mais importantes do desenvolvimento rural. Assim, a desconcentração da
base produtiva do País e a dinamização da vida econômica, social, política e cultural dos pequenos e médios
municípios não podem deixar de levar em conta os interesses mais imediatos dos pequenos agricultores.
Todos sabem que a estrutura agrária brasileira é
altamente concentrada e excludente. Em particular,
no Nordeste e no Norte do País essa situação é bem
mais visível. Nessas regiões, encontramos imensos
latifúndios improdutivos que causam grandes prejuízos à economia como um todo e impedem que a reforma agrária avance com mais rapidez. Assim, ficam
prejudicados os meios de fixação de famílias sem terra no campo, a ampliação do mercado consumidor
com mais alimentos e preços mais generosos, e a criação de novos empregos. Mesmo tendo de enfrentar
essas dificuldades, é importante ressaltar que a reforma agrária tem conseguido derrubar porteiras seculares e levar a justiça social ao campo. Para termos uma
idéia desses benefícios, basta dizer que a renda média das famílias dos assentados brasileiros é de 3,7
salários mínimos. Tal situação os coloca na faixa de
dignidade, portanto, bem longe da vida miserável dos
quase 50 milhões de brasileiros que infelizmente ainda estão mergulhados na indigência e na pobreza.
O Governo sabe perfeitamente que a reforma
agrária é uma poderosa arma para absorver parte da
população que vegeta nas cidades. Ele sabe igualmente que o custo de fixação do homem ao campo é
muito menor do que na cidade, onde a criação de um
emprego industrial exige investimentos muito maiores. Por fim, ele entende que a reforma agrária será
decisiva para a modernização da agricultura nacional
e para a modificação definitiva do status quo da terra
em nosso País. Aliás, como veremos a seguir, é bom
que se diga que o Governo já está ganhando o difícil
confronto contra a excessiva concentração da terra.
Nos primeiros quinze anos de vigência do Estatuto da Terra, entre 1964 e 1979, a reforma agrária
praticamente não avançou. Durante esse período,
apenas 9.327 famílias foram beneficiadas em projetos de reforma agrária e 39.948 em projetos de colonização.
No que se refere à concentração da terra, o índice de Gini mostra que ela passou de 0,731 em 1960
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para 0,858 em 1970, e 0,867 em 1975. Segundo os
analistas, esse cálculo diz respeito apenas à distribuição da terra entre os proprietários. Se considerarmos
também as famílias sem terra, o índice de Gini demonstra uma concentração bem maior: 0,879 em
1960; 0,938 em 1970 e 0,942 em 1975. Na década de
oitenta, o grau de concentração permaneceu inalterado e só agora ele vem diminuindo como veremos
adiante. É importante dizer que o índice de Gini é uma
medida do grau de desigualdade da distribuição de
renda ou de um recurso. O índice varia de um mínimo
de zero a um máximo de um. Nessa escala, o ”zero“
representa nenhuma desigualdade e o ”um“ o grau
máximo.
Pois bem, em seis anos de Governo, o Presidente Fernando Henrique Cardoso conseguiu tirar o
Brasil do décimo segundo lugar no ranking dos países
das três Américas com maior concentração de terras
e o colocou em quinto lugar. Assim, de 0,848 registrado em dezembro de 1999, ele foi reduzido para 0,802
em dezembro de 2000. Se olharmos para os índices
anteriores que acabamos de apresentar, concluiremos que o Governo atual foi o único em quarenta
anos que teve a coragem de mudar o perfil da concentração de terras no Brasil. Para conquistar essa posição histórica é preciso dizer que o Governo Federal
gastou 11,2 bilhões de reais nos últimos seis anos
com a reforma agrária e conseguiu reduzir pela metade o número de invasões de terras.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, gostaria
de terminar este pronunciamento dizendo que a história da reforma agrária no Brasil foi uma história de
oportunidades perdidas até a eleição do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que teve a coragem de
enfrentar a hegemonia do grande latifúndio e assentar meio milhão de trabalhadores rurais. Em contrapartida, em trinta anos de Estatuto da Terra, completados em 1994, apenas duzentas mil famílias receberam seus títulos nos diversos programas de reforma
agrária.
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para
parabenizar igualmente o Ministro Raul Jungmann,
que é o grande herói desta cruzada em defesa da dignidade e da justiça social no campo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs. e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária a realizar-se na próxima terça-feira, dia 23, às 14 horas e 30
minutos a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 10 minutos.)
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Ata da 138ª Sessão Não Deliberativa,
em 19 de outubro de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Edison Lobão, Mozarildo Cavalcanti, Carlos Patrocínio,
Gilvam Borges, Lauro Campos e Moreira Mendes
(Inicia-se a sessão às 9 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
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.

o Diploma Chico Mendes de Meio Ambiente
e Cidadania e dá outras providências.
Relator: Senador Geraldo Melo
I – Relatório

PARECERES

O Projeto de Resolução nº 126, de 1996-CN,
apresentado pela nobre Senadora Marina Silva, institui o Diploma Chico Mendes de Meio Ambiente e Cidadania, como forma de distinguir a pessoa, natural
ou jurídica, que tenha prestado comprováveis serviços à causa do meio ambiente e da cidadania.
A láurea será atribuída anualmente, no mês de
dezembro, em sessão do Congresso Nacional especialmente convocada para este fim. Para a justa atribuição da homenagem, será avaliado o trabalho e a
ação do candidato em sua respectiva área de atuação. A escolha do candidato dar-se-á mediante seleção
a ser procedida por um conselho integrado por cinco
parlamentares, respectivos suplentes e por seu presidente, a quem caberá a prerrogativa da indicação dos
referidos membros, ao início de cada sessão legislativa.
O projeto em epígrafe estabelece prazos e condições de apresentação de candidatos junto à Mesa
Diretora do Congresso Nacional, ao tempo que veda
tanto o patrocínio direto de pessoa jurídica a qualquer
indicado, como a participação de integrantes dos Poderes Legislativos e Judiciário Federal, do Presidente
da República e de Ministro de Estado.
O art. 60 da proposição em exame atribui ao conselho a tarefa de eleger o formato e o teor do diploma
criado pelo presente ato, incumbindo-o de encaminhar
a sugestão à Mesa Diretora do Congresso Nacional.
Em análise na Comissão de Educação, o projeto
de resolução não recebeu emendas no prazo regimental.

PARECER Nº 1.170, DE 2001

II – Análise

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nº 234, de 2001 (nº 1.093/2001, na origem), de
17 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei do Senado nº 125, de 1990 (nº 3.875/93, na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Teotônio Vilela Filho, que dispõe sobre a Política Nacional
de Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei
nº 10.295, de 17 de outubro de 2001.

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Nº 259/2001, de 15 do corrente, encaminhando
as informações referentes ao Requerimento nº 435,
de 2001, do Senador Sebastião Rocha.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao Requrente.
O Requerimento vai ao Arquivo.

Da Comissão Diretora, sobre o Projeto de Resolução nº 126, de 1996-CN, de autoria da Senadora Marina Silva, que institui

Em boa hora vem o Congresso Nacional instituir, por força do presente projeto de resolução, o Diploma Chico Mendes de Meio Ambiente e Cidadania. É
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oportuna e pertinente a atribuição dessa honraria à
pessoa natural ou jurídica, cuja atuação nos campos
da defesa do meio ambiente e da cidadania mereça
reconhecimento público.
Por outro lado, a proposta da nobre Senadora
Marina Silva se converte em homenagem permanente ao próprio Chico Mendes, cuja morte, nas trágicas
circunstâncias em que ocorreu, o transformou em
símbolo dos ideais que se nutrem nos sonhos de realização integral do homem, por meio da garantia da
sua dignidade e da criação de um ambiente voltado
para a vida. A dignidade do ser humano é sinônimo de
cidadania. A preservação ambiental é condição para
que se preserve a vida, hoje e no futuro.
III – Voto
Ante o exposto o voto é favorável à aprovação
do Projeto de Resolução nº 126, de 1996 – CN.
Sala das Reuniões, – Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Geraldo Melo, Relator – Casildo
Maldaner – Nabor Júnior.
PARECER Nº 1.171, DE 2001
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 179,
de 1996 – CN (nº 3.162/97, naquela Casa),
que dispõe sobre o registro geral de recém-nascidos e dá outras providências.
Relator: Senador José Eduardo Dutra
I – Relatório
A proposta ora examinada foi aprovada por esta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e,
agora, retorna com substitutivo da Câmara dos Deputados.
O art. 1º do substitutivo acrescenta aos hospitais
e maternidades o dever de, após copiarem as impressões das papilas digitais da mãe e as impressões dos
pés do recém-nascido, emitir declaração neonatal.
O § 1º do art. 1º também sofreu alteração, passando a dispor que a declaração neonatal conterá todos os dados informativos da identificação, especialmente o nome da criança e dos seus genitores, tipo e
fator sangüíneos, local, hora e data do nascimento.
Todos esses dados serão chancelados pelo responsável pela instituição, maternidade ou hospital,
que responderá judicialmente pela veracidade das informações (§ 2º do art. 1º). A segunda via da declaração neonatal, contendo os dados informativos antes
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mencionados, integrará o rol de documentos do registro geral do recém-nascido (§ 3º do art. 1º).
O art. 2º da proposta tem a mesma redação do
original, dispondo que, dos nascidos fora de instituições hospitalares ou de maternidades, onde não seja
possível colher as impressões do recém-nascido e da
mãe, o registro de nascimento será lavrado sob testemunho de, pelo menos, duas pessoas habilitadas a
declarar ao oficial de registro que conhecem a genitora, a viram gestante e que a data do nascimento corresponde à declarada (parágrafo único do art. 2º).
O art. 3º determina que, a respeito da matéria,
observar-se-ão as disposições da Lei de Registros
Públicos (Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973).
Por fim, o art. 4º prevê que a vigência da norma
coincidirá com a de sua publicação.
II – Análise
É inadiável que se positive norma consignatória
da obrigatoriedade de identificar recém-nascidos, associando-os às suas genitoras. Hoje, os registros decorrem de declarações simples ao oficial (Lei de Registros Públicos, nº 6.015/73, arts. 50 e 52), e o mais
eficiente modo de identificar é pela colheita de impressões papilares da mãe e do filho, sempre que
possível, ou, quando os anéis e sulcos papilares não
o permitam, mediante o testemunho qualificado de,
pelo menos, duas pessoas.
O momento de copiar as impressões, diz a proposta substitutiva, é imediatamente ao nascimento,
ainda nos hospitais e maternidades, públicos ou particulares. Com essa medida, o registro será oficiado
com base em informação de boa procedência, evitando-se as falsas declarações de nascimento, os não
explicados desaparecimentos de recém-nascidos e o
seu registro em cartórios de outros municípios, além
de uma considerável gama de maus procedimentos
que costumam desaguar na chamada adoção à brasileira, assim compreendido o artificio de alguém declarar como seu o filho de outrem, com ou sem anuência
dos pais biológicos.
O substitutivo da Câmara dos Deputados amplia
a proposta original e a vincula à Lei de Registros Públicos, o que lhe dá maior consistência por situar o
tema em moldura legal preestabelecida.
Apropriada, igualmente, é a interação entre a
declaração neonatal, elevada a condição essencial
para o registro do nascimento, e o rol de informações
que devem ser adicionadas, entre elas, o tipo e o fator
sangüíneos e a assinatura do responsável pelo estabelecimento hospitalar. É o mesmo que dizer: antes

OUTUBRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

de o registro ser efetuado pelo oficial, dar-se-á maior
certeza jurídica ao próprio recém-nascido e, na mesma medida, dificultar-se-ão todas as condutas delitivas que, não raro, são praticadas no intervalo compreendido entre o fim da gestação e o registro.
III – Voto
Está evidenciado, no decorrer da análise, que o
Substitutivo oferecido na Câmara dos Deputados
nº 3.162-A, de 1997, ao Projeto de Lei do Senado nº 179,
de 1996, aprimora o texto original e mantém revestida
de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade
a matéria que contém, condições que recomendam a
sua aprovação.
Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. –
Bernardo Cabral – Presidente – José Eduardo Dutra – Relator – Íris Rezende – Sebastião Rocha –
Antônio Carlos Júnior – Bello Parga – Maguito Vilela – Leomar Quintanilha – Romeu Tuma – Ademir Andrade – João Alberto – Alvaro Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os registros públicos,
e dá outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
TÍTULO II
CAPÍTULO IV
Do Nascimento
Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no lugar em
que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência
dos pais, dentro do prazo de quinze dias, que será
ampliado em até três meses para os lugares distantes
mais de trinta quilômetros da sede do cartório.
§ 1º Quando for diverso o lugar da residência
dos pais, observar-se-á ordem contida nos itens 1º e
2º do art. 52.
§ 2º Os índios, enquanto não integrados, não
estão obrigados a inscrição do nascimento. Este poderá ser feito em livro próprio do órgão federal de assistência aos índios.
§ 3º Os menores de vinte e um (21) anos e maiores de dezoito (18) anos poderão, pessoalmente e
isentos de multa, requerer o registro de seu nascimento.
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§ 4º É facultado aos nascidos anteriormente à
obrigatoriedade do registro civil requerer, isentos de
multa, a inscrição de seu nascimento.
§ 5º Aos brasileiros nascidos no estrangeiro se
aplicará o disposto neste artigo, ressalvadas as prescrições legais relativas aos consulados.
....................................................................................
Art. 52. São obrigados a fazer declaração de
nascimento:
1º) o pai;
2º) em falta ou impedimento do pai, a mãe, sendo neste caso o prazo para declaração prorrogado
por quarenta e cinco (45) dias;
3º) no impedimento de ambos, o parente mais
próximo, sendo maior achando-se presente;
4º) em falta ou impedimento do parente referido
no número anterior os administradores de hospitais ou
os médicos e parteiras, que tiverem assistido o parto;
5º) pessoa idônea da casa em que ocorrer, sendo fora da residência da mãe;
6º) finalmente, as pessoas (VETADO) encarregadas da guarda do menor.
§ 1º Quando o oficial tiver motivo para duvidar
da declaração, poderá ir à casa do recém-nascido verificar a sua existência, ou exigir a atestação do médico ou parteira que tiver assistido o parto, ou o testemunho de duas pessoas que não forem os pais e tiverem visto o recém-nascido.
§ 2º Tratando-se de registro fora do prazo legal o
oficial, em caso de dúvida, poderá requerer ao Juiz as
providências que forem cabíveis para esclarecimento
do fato.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 1.172, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 295, de 2001 (nº 877/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da TV Esplanada do
Paraná Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Relator: Senador Alvaro Dias
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 295, de 2001 (nº 877, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
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que renova a concessão da TV Esplanada do Paraná
Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.068,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 17 de
julho de 2000, que renova a concessão para a exploração de canal de radiodifusão de sons e imagens,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do
art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento TV Esplanada do Paraná Ltda.:
Nome do Sócio Cotista

Cotas de participação

Paulo Daudt Marinho

290.000

Francisco Cunha Pereira Neto

145.000

Marco Antônio Broglio Lemanski

145.000

Total de Cotas

580.000

O re ferido projeto foi aprovado pela Co missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
parecer favorável de seu relator, Deputado Jú lio
Se meghini.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 295, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade TV Esplanada do Paraná Ltda., atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 16 de outubro de 2001. –
Freitas Neto, Presidente Eventual no Exercício da
Presidência – Alvaro Dias, Relator – Ricardo Santos – Luiz Pontes – Pedro Piva – Antônio Carlos
Júnior – Juvêncio da Fonseca – Romeu Tuma –
Geraldo Cândido (Abstenção) – Teotônio Vilela Filho – Casildo Maldaner – Marluce Pinto – Nabor
Júnior – Carlos Patrocínio – Fernando Matusalém.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
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§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a
Vossa Excelência para indicar o Exmº Sr. Senador
Carlos Patrocínio, como suplente da vaga do Partido
Trabalhista Brasileiro – PTB, cedida pelo Partido da
Frente Liberal – PFL, na Comissão de Infra-Estrutura
desta Casa.
Colho a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os meus protestos de consideração e
apreço. – Senador Carlos Patrocínio, Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Resolução nº 126, de 1996-CN, de autoria da Senadora Marina Silva, que institui o Diploma Chico Mendes de Meio Ambiente e Cidadania e dá outras providências, 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 do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
A Presidência designa o Senador Carlos Patrocínio,
como suplente, indicado pela Liderança do PTB, para
integrar a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
Ofício s/n.
Brasília, 17 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Em vista de compromissos previamente agendados em meu Gabinete, comunico a Vossa Excelência, para a adoção das providências regimentais cabíveis, que compareci ao Plenário do Senado, mas não
pude permanecer até o término da Sessão Deliberativa Ordinária de hoje, 17 de outubro de 2001, quarta-feira. Mesmo tendo registrado minha presença, ficaram pendentes de votação nominal, no momento
em que deixei o Plenário, alguns itens cuja deliberação estava agendada para a mencionada Sessão.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. – José Coelho, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
O ofício lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
Ofício nº 307/2001
Brasília, 19 de outubro de 2001

É lido o seguinte:
OFGSLA. Nº 1.737/2001
Brasília, 19 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Com os cordiais cumprimentos, informo que,
apesar de ter registrado minha presença na sessão
ordinária do dia 18 de outubro corrente, não foi possível participar da votação nominal ocorrida naquela
data, devido a compromissos políticos inadiáveis assumidos no meu estado de origem.
Solicito, portando, que seja considerada justificada minha ausência na referida votação.
Atenciosamente, – Senador Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
O ofício lido vai à publicação.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti)
Pela ordem, tem V. Exª a palavra, nobre Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, serei
breve. Quero comunicar à Casa que os estudos para
a Reforma do Judiciário vêm sendo desenvolvidos
com a cautela que se impõe. Após exaustiva audiência pública com os mais representativos dos seus integrantes, faltava apenas a palavra do Presidente do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Rubens Approbato Machado. S. Sª havia viajado para o exterior no dia previamente acertado para a
sua contribuição, mas, tendo retornado, combinamos
um encontro aqui no Senado na próxima terça-feira,
para colher impressões pessoais se bem que já dis-
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ponho da maioria delas do titular de um dos órgãos
mais importantes da sociedade civil.
O eminente Presidente Paulo Costa Leite, do
Superior Tribunal de Justiça, fez a entrega – conforme
é do conhecimento de V. Exª – de várias emendas,
que recolhi como contribuição, umas acolhidas, outras rejeitadas.
Hoje, estou ultimando as providências, Sr. Presidente, para ver se, no próximo dia 30, na reunião ordinária da Comissão da Constituição, Justiça e Cidadania, poderemos já distribuir os primeiros avulsos para
que haja, da parte dos integrantes da Comissão, o
tempo necessário para a análise de um assunto que a
população reclama a cada dia.
Sabe V. Exª que o formalismo processual exagerado do sistema brasileiro, a lentidão da Justiça tornam, segundo a opinião pública, mais difícil e árduo o
caminho para se pedir a prestação jurisdicional. Portanto, espero que, quando os meus Colegas dispuserem desse material, emitam suas opiniões sobre ele
para que, a seguir, a matéria venha ao plenário.
Sr. Presidente, quero salientar a colaboração
que recebi de todos os órgãos ligados à Justiça – e aí
é a Justiça no sentido do Direito –, advogados, magistrados, Ministério Público, a fim de que não se faça
apenas uma reforma constitucional que seja conjuntural e não estrutural; cosmética, ao invés de uma cirurgia profunda.
Ao final, Sr. Presidente, é preciso que se destaque, para que o povo tome conhecimento, que essa
reforma constitucional, pela via competente, não resolverá os problemas da Justiça. Só com a legislação
infraconstitucional – e aí os chamados procedimentos
processuais – é que será possível atacar o problema
maior que acomete a Justiça, que é a sua lentidão.
Era essa a comunicação que queria fazer a V. Exª,
com os cumprimentos por vê-lo na Presidência dos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senador Bernardo Cabral, não só a Presidência, mas
tenho certeza de que toda Nação brasileira sente-se
regozijada com a comunicação que V. Exª faz, da possível apresentação, no dia 30 deste mês, do relatório
sobre a Reforma do Judiciário. Essa reforma realmente vem sendo ansiada por toda a sociedade e que ninguém melhor do que V. Exª, como ex-Presidente da
OAB nacional, Relator da nossa Constituinte e atualmente Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Senado, poderia relatá-lo com a
adequação que merece.
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O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio, por
cessão do Senador Francelino Pereira.
S. Exª dispõe de até 20 minutos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tivemos a oportunidade ontem de, na Comissão de Assuntos Econômicos, do Senado Federal, ouvir a palestra, muito
concisa, muito didática, do Embaixador Sérgio Amaral, hoje Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a respeito da posição atual do Brasil
com relação ao mercado externo. Parece que teremos
agora um trabalho mais efetivo no âmbito daquele Ministério, voltado para a política de comércio exterior.
Sr. Presidente, o mundo todo vive essa crise de
terrorismo. A busca aos terroristas tem que ser perpetrada mesmo e levada até o fim. Evidentemente, não
com o sacrifício de vidas inocentes. Mas, de qualquer
maneira, temos que acabar com a possibilidade de
terrorismo em nosso universo, até porque estamos
assistindo ao início de uma guerra bacteriológica e
poderemos ter uma guerra química de dificílimo controle.
Então, é necessário que todas as nações do
mundo se unam para combater o terror, procurando
não ceifar vidas inocentes, porque senão o feitiço
acaba virando contra o feiticeiro. Já estamos vendo
manifestações no mundo, sobretudo nos países islâmicos, contra essa guerra, que, a meu ver, já deve estar acabando, porque o Afeganistão não tem mais
nada para ser bombardeado.
Mas vejo com muita satisfação, Sr. Presidente,
que o Brasil pode tirar vantagem dessa crise, aproveitando-se da desvalorização cambial. O jornal O Globo de hoje noticia que os supermercados vão cortar a
compra de importados em até 40%. Muitos desses
produtos são supérfluos importados para o período
natalino: brinquedos, guloseimas, alimentos, frutas,
que o Brasil produz com qualidade igual ou semelhante – muitas vezes, até superior. Isso, segundo informativo da Associação Brasileira de Supermercados. Oitenta por cento dos estabelecimento entrevistados informaram que vão reduzir as compras dos importados, com destaques para azeites, queijos e bebidas.
Considero um absurdo o Brasil importar queijos.
Sabemos que, em todos os nossos Estados, os produtores de leite estão fazendo movimentos em favor
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da melhora do preço do seu produto, que chegou a
patamares insustentáveis. O custo de produção é maior que o preço de venda. Há Estados em que o preço
do litro do leite está em R$0,13 para o produtor. Um
copo de água mineral, com 250ml, custa R$0,50;
quando nos afastamos dos grandes centros, chegamos a pagar R$1,00 pela mesma quantidade. Um litro
de leite chega a valer R$0,13! Dez litros: R$1,30! E
ainda importamos queijo! Essas são políticas que devemos formular para que possamos conferir ao nosso
produtor rural melhores ganhos.
Vejo também que o bacalhau, Sr. Presidente, o
carro-chefe dessas importações nos períodos de Semana Santa e de Natal, sofrerá um corte de 50%. Na
região de V. Exª, creio que na região do eminente Senador Tião Viana e na minha também, produzimos
um peixe, o pirarucu, que chamamos de pirosca, semelhante a um bacalhau de primeiríssima qualidade. Já tive oportunidade de pegar peixe maior do
que V. Exª, curti-lo no sal e depois servi-lo num jantar
para os amigos. O pirarucu é um ”bacalhau“ de excelência, e o temos em grande quantidade ainda na nossa Amazônia.
Agora, o nosso Estado já está se preparando
para a produção do bacalhau em cativeiro. Segundo
informes mais recentes, está dando excelente resultado – vamos produzir bacalhau em cativeiro. Acredito
que poderemos deixar, cada vez mais, de importar
esses alimentos, essas mercadorias que temos aqui
no nosso País – às vezes, de melhor qualidade. Citei
dois exemplos.
Também os vinhos vão sofrer uma queda vertiginosa na importação, segundo a Abras – Associação
Brasileira de Supermercados. Temos vinhos de excelente qualidade em Bento Gonçalves e Caixas do Sul,
no Rio Grande do Sul, e agora no Nordeste. Ontem,
recebi de presente duas garrafas de vinho de Petrolina, também de excelente qualidade. Estamos produzindo uva naquele antigo semi-árido, hoje irrigado
pelo Velho Chico.
É por isso, Sr. Presidente, que assumi a tribuna
na manhã de hoje: para dizer da minha alegria, pois,
apesar das crises ou por causa delas, poderemos
melhorar muito o equilíbrio da nossa balança comercial, uma vez que, todos os anos, importamos muitos
supérfluos e alimentos que produzimos em abundância em nosso território. Isso desequilibra a balança
comercial.
O Ministro Sérgio Amaral está hoje no Rio de Janeiro para contratar quatro empresas de publicidade
e marketing que irão fazer o lançamento da campanha mediante a qual se conclamará a Nação brasilei-
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ra a comprar produtos brasileiros, e os supermercados e importadores a diminuírem as importações.
Além disso, segundo o Ministro, os países desenvolvidos estão formando um bloco de suspensão das importações. O subsídio está sendo tão grande, que
eles estão fazendo um programa de suspensão das
importações, produzindo e transformando mercadorias,
agregando valores a mercadorias com qualidade muito inferior àquelas que importam e vendendo a preços
simbólicos nos seus mercados internos. Assim, evitam que o Brasil e outras nações emergentes coloquem mercadorias de valor agregado naqueles mercados, o que seria importante para a nossa balança
comercial.
Enfim, querem comprar do Brasil tão-somente
produtos primários, essas denominadas commodities,
para lá transformarem, evitando que agreguemos valor aos nossos produtos, gerando mão-de-obra interna no nosso País.
Cumprimento o Ministro e a Abras – Associação
Brasileira de Supermercados. Creio que ninguém
sentirá falta do produto importado, porque no Brasil
há tudo. Por exemplo, as nozes podem muito bem ser
substituídas pela castanha do Pará, que temos em
abundância. Tive oportunidade de ir à Romênia, em
Bucareste, e vi uma fila no mercado, típica daqueles
mercados do Brasil, para comprar castanha do Pará.
Em resumo, os brasileiros não dão aos nossos produtos o valor que têm lá fora.
Sr. Presidente, uma outra medida importante
que pode diminuir o nosso déficit público e equilibrar a
nossa balança de importação é o anúncio feito hoje
pelo Ministro Pratini de Moraes, de que, a partir dos
próximos dias, o Brasil passa a incorporar mais 2% do
álcool à gasolina. E por quê? Porque o preço do açúcar caiu muito no mercado internacional. Por isso,
será bom que possamos produzir mais álcool. Vamos
passar de 22% para 24% a adição de álcool hidratado
à gasolina.
Por inúmeras vezes, eu e outros colegas desta
Casa já ocupamos esta tribuna para falar sobre a necessidade de uma política efetiva de energias alternativas para o nosso País. Desde que aqui cheguei, em
1989, tenho batido nessa tecla. Penso que temos nos
descuidado de analisar a possibilidade de captar
energia solar, a possibilidade de fazer a transformação em energia através da biomassa, a energia eólica
e sobretudo a energia dos canaviais. Sim, do álcool,
pois detemos uma tecnologia de ponta na produção
de álcool carburante, de álcool anidro, de álcool hidratado. Exportamos para outros países essa tecnologia,
e não sei por que motivo nunca implementamos uma
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efetiva política de renovação da nossa matriz energética.
Afinal de contas, veio o Apagão, o que era esperado, pois o sistema de privatização não foi aquele
que quisemos, aquele desejado, já que vendemos o
que já estava pronto e instalado. O modelo liberal de
economia quer privatizar a também a Ferrovia Norte-Sul, que está aí por fazer. Que apareçam as pessoas para construir a Ferrovia Norte-Sul! Isso, sim. Mas
não temos que privatizar aquilo que já está pronto,
que é do povo brasileiro.
Privatizamos as hidrelétricas, as linhas de transmissão, e ninguém investiu na produção de mais
energia nem em fontes alternativas de energia, o que
resultou no que estamos vendo.
Portanto, Sr. Presidente, os próximos dias haveremos de incorporar mais 2% de álcool hidratado à
gasolina, o que significará um consumo anual de mais
de 300 mil metros cúbicos de álcool como combustível. O Brasil vai produzir 13 milhões de metros cúbicos de álcool na próxima safra, dos quais 12,5 milhões serão consumidos internamente e utilizados na
recuperação dos estoques, que estão baixos; o restante será exportado.
Portanto, dentro da política que já vem sendo
implementada há algum tempo pelo Ministro Pratini
de Moraes, temos que exportar álcool. Cada vez mais
estou convencido, e insisto nisso, de que temos que
criar mecanismos para que a indústria automobilística nacional produza carros com carburadores preparados para a utilização do álcool combustível, o que
foi feito em uma determinada época, mas que depois
deixou de ser feito. O Brasil precisa de regras claras,
constantes e duradouras para que possamos ter
auto-suficiência em relação ao nosso combustível.
Sr. Presidente, tenho dito também que nunca
concordei com o número de usinas fechadas no Nordeste. São usinas canavieiras do setor sucroalcooleiro que se tornaram inadimplentes, com uma demanda judicial que já vem ao longo de muitos anos, causando um enorme prejuízo para toda a Nação e, sobretudo, para o lavrador.
Recentemente, entregaram a usina de Catende,
em Pernambuco aos produtores e funcionários. Eles
fizeram uma cooperativa, e a usina está produzindo,
todos estão ganhando dinheiro. Além disso, também
estão plantando cereais e verduras para a subsistência de todos eles. Penso que poderíamos estender
esse processo para as usinas do Nordeste que se encontram totalmente fechadas, inadimplentes e insolúveis.
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Temos que ajudar de alguma maneira. Para tanto, seria conveniente que pudéssemos entregá-las ao
trabalhador rural, aquele que, sendo dono, efetivamente saberá como cuidar dessas empresas.
Faço este apelo mais uma vez, Sr. Presidente.
Votamos ontem, aqui, uma matéria importante e delicada, qual seja, a renovação da outorga à TV Ômega
Ltda., à Rede TV. Vi a dificuldade dos Senadores em
votar essa matéria. A Rede TV é a antiga Manchete,
que deu um calote muito grande em seus funcionários, e foi comprada pela TV Ômega Ltda., que, por sua
vez, também não cumpriu os compromissos com os
funcionários – eles estão à míngua. Sobre esse caso,
pensamos: o que vamos fazer? A Rede TV já tem
quase dois mil funcionários e está expandindo a sua
audiência por todo o Brasil. Então, optamos pelo mal
menor. Entendo que o Senado, acertadamente, aprovou a renovação da concessão da Rede TV ou da TV
Ômega para, pelo menos, aproveitar os funcionários
que já estão lá trabalhando e também possibilitar que
a empresa, já que está faturando, cumpra seus compromissos trabalhistas, conforme os casos que estão
nas varas trabalhistas competentes.
Portanto, Sr. Presidente, penso que o Brasil vai
fechar o ano com superávit na balança comercial, tendo em vista a diminuição das importações, sobretudo
de supérfluos, que é produzido, em nosso País, com a
mesma qualidade, a mesma eficiência, se não até em
melhores condições.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senador Carlos Patrocínio, convido V. Exª a assumir a
Presidência da Mesa. (Pausa).
O Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Concedo a palavra ao eminente Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem,
ocupando esta tribuna para homenagear os médicos
pelo seu dia, tive oportunidade de tecer comentários,
fazer uma análise crítica, construtiva da má distribuição dos médicos e das escolas médicas no País. Fiz,
inclusive, menção ao fato de que as Regiões Norte e
Nordeste juntas têm um terço da população nacional
e apenas 17% das escolas médicas. A Região Norte é
a mais castigada ainda, porque há apenas dois cur-

OUTUBRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

sos no Pará, um no Amazonas, um em Roraima e
agora, recentemente, foi autorizada a abertura do
curso no Acre e também em Tocantins. Na verdade, a
política, diríamos assim, de geoestrategia, no que
tange ao fato de formar-se médicos em cada Estado,
realmente é um desastre no País. A Região Sudeste
tem cinquenta escolas de medicina. Então, é realmente necessário repensar a saúde de uma maneira
diferente, começando pela raiz.
Hoje, Sr. Presidente, quero abordar um tema
que domina há muito tempo as manchetes das televisões, dos rádios, dos jornais, que é a questão dos
medicamentos genéricos. Chega-se ao absurdo de
constatar, como o fiz há poucos dias, que um medicamento genérico pode custar cerca de 70% menos do
que um remédio de marca. Como médico – e coincidentemente há um médico presidindo a sessão e outro no plenário –, eu indago: será que há confiabilidade numa medicação que chega a custar 70% menos
do que um remédio de marca? Quisera eu poder,
como médico, dizer ao paciente que tome o remédio
genérico porque ele tem a mesma qualidade do remédio de marca. Infelizmente, essa não é a realidade.
Esse é o tema que quero abordar hoje, Sr. Presidente, salientando a preocupação que tenho, como
médico, principalmente com aquelas pessoas que tomam medicação de uso contínuo e que geralmente
são as mais carentes – aposentados, pensionistas,
pessoas, enfim, que têm seu orçamento comprometido com a medicação. O ideal seria se o Governo pudesse dar uma espécie de bolsa-medicação para
esse paciente. Se, pelo menos, tivéssemos condições
de dizer que o remédio genérico, no Brasil, está bem,
como diz a propaganda – o G de diabetes, o G de hipertensão, o G de tantas outras doenças –, poderíamos estar aqui hoje dizendo à população brasileira
que finalmente estamos chegando ao ideal, pelo menos no que tange a essas doenças crônicas que exigem medicação contínua.
Esse debate nacional a propósito dos medicamentos polarizou-se em torno, basicamente, de duas
questões: o preço e a produção de genéricos. É certo
que se trata de dois temas da maior relevância para a
saúde de toda a população brasileira, especialmente
em razão da sua condição socioeconômica. É preciso,
porém, não esquecer ou relegar a plano secundário o
problema da qualidade dos medicamentos, de idêntica
ou maior importância e enorme periculosidade.
Fabricar uma especialidade farmacêutica, uma
substância ativa, é processo complicado que demanda anos e milhões de dólares. Em Saúde Pública,
”medicamento é toda substância ou composição pos-
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suidora de propriedades curativas relativas a doenças humanas ou animais, assim como todo produto
suscetível de ser administrado ao homem e aos animais, a fim de estabelecer um diagnóstico médico ou
de restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas“. Já a especialidade farmacêutica é ”todo medicamento preparado antecipadamente, apresentado
sob uma embalagem particular e caracterizado por
uma denominação particular“.
Depois que uma substância é reconhecida
como farmaceuticamente ativa, ela é submetida a
uma série de procedimentos de alto rigor científico:
recebe uma roupagem farmacêutica ou ”forma galênica“; é testada em animais para avaliar a toxidez, se
pode prejudicar a formação de fetos, como funciona
no organismo e sua complicações; é submetida a ensaios clínicos e, finalmente, é autorizada a sua colocação no mercado, que, no Brasil é concedida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde (Anvisa).
É oportuna, portanto, a manifestação recente do
Conselho Regional de Medicina acerca da necessidade de que todos os medicamentos tenham garantia
governamental, inclusive os genéricos. A indústria
farmacêutica brasileira raramente produz um fármaco
– vejam bem, a nossa indústria raramente produz um
fármaco –, pois adquire o composto químico de produtores, freqüentemente de indústrias localizadas em
outros países. A partir daí, essas matérias-primas são
manipuladas para ser convertidas em medicamentos,
quer sejam genéricos ou não.
A principal garantia é a análise rigorosa da matéria-prima: o fármaco. Essa análise exige equipamentos e técnicas sofisticadas, essenciais até para
saber se o produto comprado é realmente o fármaco
correto.
E aqui faço uma pausa para relembrar os inúmeros escândalos em laboratórios de renome. Cito o
caso dos anticoncepcionais, feitos apenas de pó, que
levaram a gravidezes indesejadas.
Então, é muito importante que, neste momento
em que se faz uma propaganda desenfreada a favor
dos genéricos, tenhamos a sensatez e, acima de
tudo, a responsabilidade de exigir também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Governo Federal, portanto, que haja um extremo rigor quanto a
essa questão.
Como não existe produto químico 100% puro, é
importante detectar pequenas quantidades de impurezas que podem ter efeito tóxico. Só após reconhecidos esses efeitos, a análise da matéria-prima é direcionada para examinar sua presença.
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Esse controle é extremamente caro e só é viável
quando o custo é distribuído para grandes lotes de
medicamentos, o que inviabilizaria as microindústrias
farmacêuticas e as ”farmácias de manipulação“ espalhadas pelo País, sem qualquer capacidade de sequer saber se o que misturam é o produto que realmente consta no rótulo.
É evidente, Srªs e Srs. Senadores, que os problemas da qualidade dos medicamentos produzidos e
vendidos no Brasil decorrem das falhas de controle e
fiscalização. A Vigilância Sanitária só deveria conceder o registro do medicamento após exame da documentação científica, envolvendo a análise da toxidez
e das reações secundárias, além da qualidade apregoada no medicamento. Após o registro, seria efetuada a inspeção na fábrica, para avaliar as instalações,
equipamentos e a qualidade técnica da produção, realizada por técnicos devidamente preparados.
Além do controle da qualidade dos medicamentos produzidos, deveria ser feito o controle da propaganda. Essa é uma questão muito importante. Fico indignado ao ver a quantidade de propagandas sobre
medicamentos nos meios de comunicação – televisão, rádio e jornais – com a maior desfaçatez e, apenas no finalzinho, aparece a mensagem curta e rápida: ”Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica“. Quer dizer, o laboratório prescreve, faz
a propaganda e, só no final, faz essa pequena advertência. Creio que a mensagem deveria ser ao contrário: ”Só
tome medicação com estrita prescrição médica.“
Para garantir que a propaganda não seja incompleta, enganosa ou fraudulenta, é preciso ser vigiada.
E, nesse particular, é preciso que elaboremos uma legislação mais severa, mais rígida, que possa efetivamente esclarecer, por exemplo, que uma medicação
com rótulo de produto natural não interfere nas funções renal, cardíaca ou hepática de um paciente. Muitas vezes, um paciente, por desinformação ou por
uma informação enganosa, é levado a consumir essas drogas que são abusivamente propagandeadas
na televisão.
Chamo a atenção para um dado. Há no mercado
brasileiro entre 24 a 33 mil marcas de medicamento
de fábrica, enquanto Alemanha e Inglaterra têm 15
mil; a Espanha, 14.700; a Itália, 13.200; a França,
7.400; e a Noruega, apenas 1.870. E esses países
têm indicadores de saúde muito melhores do que os
nossos. Portanto, não é a quantidade de medicamentos que vai garantir a melhoria da qualidade de saúde
no País. Verifica-se, portanto, por esses números, que
os medicamentos têm sido tratados como se fossem
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uma mercadoria qualquer, submetidos aos mecanismos da lei de mercado.
Além dessa proliferação de medicamentos, a
verdade é que, Srªs e Srs. Senadores, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária não está efetivamente
implantado no interior do Sistema Único de Saúde. A
vigilância deveria ser feita de forma integrada pelos
sistemas estaduais de saúde, com pessoal especificamente treinado, constantemente atualizado e dignamente remunerado, dotado dos recursos necessários para o exercício de tão importante atividade. A fiscalização abrangeria o registro de medicamento em
toda a sua complexidade, a avaliação técnica da produção, o controle sistemático de qualidade e a eficácia dos medicamentos postos no mercado, a sua biodisponibilidade e a sua bioequivalência, o efetivo controle do conteúdo de suas bulas e da propaganda veiculada pelos meios de comunicação.
Para que o mercado de um país possa oferecer
a seus consumidores uma linha de medicamentos é
primordial que uma agência do Estado tenha infra-estrutura perfeita para controlar a fabricação, fiscalizar e
monitorar o uso, pois a fabricação de um medicamento deve ser efetuada numa linha de produção igual e
com todas as características de segurança e pureza.
No Brasil, de nada vai adiantar a lei sobre medicamentos genéricos se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – não encarar com a devida
seriedade o problema de controle de qualidade e não
montar uma infra-estrutura adequada a fim de que os
médicos brasileiros possam nela confiar, e que os cidadãos – os pacientes, como chamamos – possam
disso se beneficiar.
É preciso, ainda, estarmos atentos a uma peculiaridade. Saímos de um sistema que pouco fiscalizava e não podemos cair num extremo oposto. Não podemos, por exemplo, pressionados por opinião
mal-informada ou alarmista, criar parâmetros impossíveis de serem cumpridos. É fundamental, ainda, ao
rever os medicamentos que podem ser comercializados, estimar seu custo/benefício: não existem medicamentos inócuos – como não existem alimentos sem
alérgenos, mais comuns inclusive nos alimentos naturais que nos transgênicos, o que, por analogia, proibiria a venda de todo e qualquer alimento. Sem bom
senso, todos os antitumorais seriam proibidos, pois
todos também induzem a tumores, ainda que com
uma freqüência extremamente baixa.
Nada, entretanto, nos exime, Srªs e Srs. Senadores, da nossa obrigação em relação à fiscalização
dos medicamentos colocados à disposição da população brasileira. É preciso promover mecanismos que
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assegurem ampla comunicação, informação e educação sobre o uso de medicamentos e é preciso fomentar, também, programas de apoio ao desenvolvimento
técnico-científico aplicado à melhoria da qualidade
dos medicamentos, buscando para isso a cooperação
de universidades e de instituições nacionais e internacionais relacionadas com a aferição da qualidade
dos medicamentos.
Encerro meu pronunciamento, Sr. Presidente,
falando como médico, manifestando a minha preocupação sobre esse processo escancarado de propaganda sobre genéricos e similares que estamos a assistir no Brasil. É lógico que nós, médicos, gostaríamos de ver todos os que precisam sendo tratados
com medicamento eficiente, barato, e, se possível,
gratuito.
Lembro-me da famosa Central de Medicamentos – Ceme, que o Governo criou exatamente com o
objetivo de fornecer à rede pública medicação a preço
de custo. Para isso comprava dos próprios laboratórios produtores dos remédios de marca. Mas, por causa de fraudes de natureza administrativa, em licitações, a Ceme foi extinta. Agora, já se fala novamente
em ressuscitar alguma coisa parecida. Porque, no
Brasil, a estratégia é sempre esta: quando se descobrem fraudes em um órgão público, o Governo o extingue e, muitas vezes, os culpados ficam impunes.
Então, na questão dos medicamentos, deixo um
apelo ao Governo brasileiro para que faça menos propaganda e trabalhe mais sério no sentido de proporcionar à população pobre, aquela que precisa dos medicamentos básicos e de uso contínuo, a possibilidade de comprá-los por um preço mais barato, se possível de graça, mas de excelente qualidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Concedo a palavra ao eminente Senador Amir Lando, por
permuta com o Senador Tião Viana.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna
para abordar um tema de grande interesse para toda
a região amazônica, que é a questão da energia elétrica.
Especialmente o meu Estado de Rondônia, e
também o Estado do Acre, que vão se abastecer da
energia gerada em Rondônia, necessitam, urgentemente, da construção do gasoduto Urucu-Porto Velho. Serão 550 km de um projeto que, com certeza,
atenderá a demanda por trinta anos. É um custo que o
País deve pagar, porque sabemos que, hoje, interes-
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ses contrários àquilo que é o bem comum e, sobremodo, a vantagem pública, obram contra a construção do gasoduto. Querem transportar o gás via barcaças, e as empresas que dominam o setor fazem um
lobby brutal contra a construção do gasoduto. Aliás, o
mundo inteiro transporta combustível, sejam gasosos
ou líquidos, por oleodutos ou gasodutos. E, aqui, no
Brasil, há uma resistência brutal, porque existem guetos, cartórios que querem manter um privilégio que
agrega um custo elevado aos combustíveis.
É difícil lutar contra esses interesses incrustados de maneira oblíqua, para não dizer no lamaçal da
corrupção; é difícil lutar para o interesse da sociedade.
Mais uma vez, queremos aqui protestar essa
posição danosa a Rondônia, à região Norte em geral,
que necessita da geração de energia para incrementar o desenvolvimento econômico-social.
Sr. Presidente, é preciso registrar que as Bancadas do Estado de Rondônia, por diversas legislaturas,
sempre consignaram recursos para a eletrificação rural.
Hoje, pelo menos como referência, poderíamos
dizer, sem errar, que 70% dessas propriedades rurais
já têm rede elétrica. Às vezes, a energia não é contínua, porque a geração a combustão sempre sofre solução de continuidade, mas não há dúvida de que isso
é um ganho para a população. E devo dizer que grande parte dessas redes foi implementada pelas comunidades locais – refiro-me às associações de produtores rurais. Isso realmente é um fato inusitado.
Atualmente, essa teia de energia, que leva a informação através dos meios de comunicação, que
leva, de maneira incipiente, a um processo de industrialização, atende a grande parte da população rural
do Estado de Rondônia.
Precisamos gerar energia barata, gerar energia
com o gás natural de Urucu, que vem atender, neste
momento, a uma necessidade imperiosa para o desenvolvimento da nossa região.
Por isso, Sr. Presidente, é preciso deixar claro –
e isto manifesto no meu discurso escrito – uma posição contrária a essas ingerências de caráter interesseiro da ordem privada, que sempre querem preservar privilégios e mantê-los incólumes para o seu ganho próprio, para a sua vantagem particular. Devemos
olhar o coletivo, porque a política é a arte de servir ao
bem comum, e é disso que o homem público não pode
abdicar na sua prática política, desse compromisso
com a ética e com o bem-estar da sociedade.
Por isso, Sr. Presidente, quando faço estas breves observações, cujo conteúdo encontra-se no texto
escrito, quero, mais uma vez, deixar aqui gravado que
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Rondônia precisa buscar o desenvolvimento. Não
basta Samuel com 216 megawatts. Temos que buscar
Jiparaná I e Jiparaná II. E, então, sim, vamos dar a
Rondônia as pequenas usinas hidrelétricas, que se
espalham por todo o território de Rondônia, cujo movimento do relevo propicia as quedas d’água e a geração de energia.
Sr. Presidente, mais uma vez, temos que agir
com firmeza – e é para isso que peço o apoio do Congresso Nacional –, a fim de que o Poder Executivo dê
realmente execução a um projeto de interesse da região, de interesse do País e, sobretudo, de interesse
do Estado de Rondônia.
O Brasil precisa de energia. O Brasil não pode ficar ao sabor dos apagões, e a Amazônia tem um potencial hidrelétrico imenso, mas também, hoje, tem o
potencial de gás natural, que se perderá se não for
usado de maneira contínua e permanente.
Portanto, quero fazer um apelo sobre a necessidade imediata da construção do gasoduto, que vai ligar Urucu a Porto Velho. São 550 quilômetros, e não
há nenhum dano ecológico em relação a essa obra,
como se pensa. Com certeza, o movimento das barcaças levando o gás, subindo e descendo os rios, vai
gerar assoreamento, vai gerar danos ecológicos de
expressão e matará as veias líquidas da Amazônia,
que são os rios, os cursos d’água.
Não podemos perder essa referência, porque,
no reino das náiades, com certeza o importante é o
domínio das águas, é a preservação dos cursos, dos
vales, dessas veias que dão vida à Amazônia e que
fazem ainda daquela região um capítulo do gênesis,
um último capítulo da geografia natural.
Por isso, Sr. Presidente, o meu apelo, para que o
Poder Executivo, com urgência, promova essa obra
de grande interesse nacional, regional e, sobremodo,
de Rondônia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Tião Viana.
S. Exª dispõe de até 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero inicialmente
aproveitar a oportunidade, já que não o fiz ontem,
para também prestar a minha breve homenagem aos
médicos do Brasil, que ontem comemoraram o seu
dia, o dia de São Lucas, que se afirmava como o médico de homens e de almas. São Lucas é o símbolo da
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história da Medicina, que extrapola a Medicina atual e
se estende por todos os tempos.
V. Exª fez um pronunciamento claro e verdadeiro
ontem, quando prestou essa homenagem, e pediu,
mais uma vez, a interiorização dos médicos do Brasil.
Aproveito para deixar uma mensagem em homenagem a todos os médicos do interior, das cátedra
e dos grandes centros urbanos: que continuem a missão extraordinária do exercício profissional que encanta a população de todos os tempos desde Hipócrates, e que possamos sempre levar em consideração as palavras que um padre proferiu em uma missa
comemorativa ao Dia do Médico, que diz o seguinte:
”A mão do médico é o coração de Deus“. Penso que a
razão científica do exercício profissional, aliada ao caráter humanista que tem a nossa profissão, deve estar sempre acompanhada dessas palavras.
Que a mão do médico, em sua razão científica,
seja sempre a mão de Deus, e estaremos sempre
bem representados na sociedade.
O jornal Folha de S.Paulo, em editorial de ontem, manifestou uma crítica, embora com consideração positiva, afirmando que os médicos do Brasil tinham apenas uma condenação, por erros ou infrações, da ordem de 0,3%. Considerou que, apesar
dessa pequena percentagem, os médicos são denunciados e passam por processos de investigação pelos
seus Conselhos. Eu gostaria de fazer um reparo: o
jornal não foi negativo em sua análise, mas, sem dúvida alguma, deixou uma dívida com os próprios médicos brasileiros, porque, embora haja apenas 0,3% de
condenação, há milhares de denúncias julgadas pelos conselhos regionais, e, lamentavelmente, outras
categorias profissionais têm dívida efetiva no julgamento e na investigação dos delitos praticados pelos
seus profissionais, como, por exemplo, os advogados
do Brasil. Gostaria de saber quantas Ordens de Advogados do Brasil têm pelo menos metade do número
de processos julgados e investigados pelos Conselhos Regionais de Medicina.
Então, deixo isso como solidariedade à minha
categoria, porque sei que mesmo que haja algum corporativismo, alguma tentativa de proteção excessiva,
até pela motivação emocional que envolve esses profissionais, sem dúvida alguma é a categoria que mais
tem investigado e tentado julgar precisamente os profissionais quando cometem falhas ou transgressões.
Aproveito a oportunidade para fazer uma homenagem, que julgo importante para toda a sociedade
brasileira, ao deficiente visual, que tem ficado esque-
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cido mas que, sem dúvida, merece uma reflexão mais
clara da sociedade brasileira.
A deficiência visual é prioridade absoluta da Medicina e da política social de qualquer governo que se
preze. Acredito ser fundamental debater esse problema e suas implicações discriminatórias no mercado
de trabalho, bem como alertar para a necessidade de
o Poder Executivo inaugurar, de imediato, planos de
integração do deficiente visual no mercado de trabalho, além de promover programas oftalmológicos preventivos e corretivos em escala nacional.
Antes de qualquer coisa, julgo conveniente mergulharmos um pouco mais no espírito do medo e isolamento de que se reveste o universo do cego no
mundo de hoje. Para tanto, nada mais apropriado que
revisitar um pequeno trecho sobre o assunto, redigido
pela pesquisadora brasileira Maria Lúcia Amiralian,
que diz:
No estudo em que, através de uma
abordagem psicanalítica, procurei compreender a influência da cegueira na organização
da personalidade, pude observar que a cegueira – tanto pela condição física, pela ausência da percepção visual, como pelos significados conscientes e inconscientes de
que ser cego é ser diferente num mundo vidente – conduz a conflitos e sentimentos comuns. Seja a condição de cegueira sentida
como uma incapacidade generalizada, seja
dificultando suas relações afetivas, seja desencadeando sentimentos de inveja, ou desenvolvendo a capacidade de reparação e
propiciando ricas introspeções, ela aparece
sempre como elemento subjacente e central
na história de vida dessas pessoas.
Diante dessa complexa e única experiência
existencial de que se reveste a cegueira, vamos imaginar um país onde sua população incorpora um contingente enorme de cegos, ou quase cegos, desprovido de qualquer assistência ou proteção, seja do Estado, seja da sociedade. Pois é, assim tem sido a relação do Brasil com seus cegos.
Visando suavizar tamanho conflito, uma parceria entre a Associação Fluminense de Amparo aos
Cegos (Afac) e a Superintendência de Trânsito Municipal do Rio de Janeiro (Sutram) foi recentemente selada, com o objetivo de humanizar o transporte coletivo para deficientes visuais da capital carioca. Mais
concretamente, placas em braile estão sendo instaladas nos novos abrigos de ônibus. Além disso, até o final do ano, a Sutram pretende começar também a
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instalação de pisos de textura diversificada nas proximidades dos abrigos, para facilitar a orientação geográfica de cegos. De acordo com as palavras da pedagoga Ana Clara Souza, vice-presidente da Afac,
medidas como essas restauram, em tempo, a cidadania dos portadores de deficiência visual.
Na mesma linha, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) anunciou, para este
semestre, a distribuição de quatro mil livros didáticos
em braile. Com os livros, crianças entre 6 e 14 anos
que não enxergam poderão ler e identificar ilustrações nos mesmos livros didáticos adotados nas escolas públicas. Até o momento, livros similares somente
eram acessíveis em escolas privadas especiais. Segundo o FNDE, os custos corresponderão a R$6 milhões ao ano. Apesar do alto valor, é importante frisar
que um livro didático em braile possui, em média, um
volume cinco vezes maior que o livro comum.
Na realidade, desde 99, a partir da assinatura
do Decreto nº 3.298, que regulamenta a inserção dos
portadores de deficiência física no mercado de trabalho, a consciência do Estado brasileiro parece ter sido
despertada para o grave problema das minorias deficientes. A impressão que se tem é de que o eixo tradicional da política para o portador de deficiência se
desloca de uma lógica eminentemente assistencialista
para uma outra que privilegia a inserção produtiva no
mercado de trabalho, propiciando emprego e renda.
Já naquela época, estimava-se que a taxa de
desemprego entre os portadores de deficiência no
Brasil era o dobro daquela verificada entre os trabalhadores não-deficientes. Por isso mesmo, de acordo
com o Decreto, a empresa com mais de mil empregados fica obrigada a oferecer 5% de seus cargos aos
beneficiários da Previdência Social reabilitados, ou à
pessoa portadora de deficiência habilitada. Tal percentual de absorção cai à proporção que se reduz a
escala de empregados na empresa. Ademais, pelo
decreto, caracteriza-se o deficiente visual como
aquele cuja acuidade de visão seja igual ou menor
que 20/200 no melhor olho, mesmo após os corretivos, como óculos e lentes de contato.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) calcula
que cerca de 10% da força ativa de trabalho é formada por portadores de algum tipo de deficiência visual. No Brasil, isso se traduz numericamente na faixa aproximada dos 16 milhões de deficientes potencialmente capacitados ao trabalho. Sem receio, a
Organização Mundial de Saúde julga que o avanço
tecnológico e a informatização se enquadram como
indispensáveis aliados na adaptação do deficiente
ao trabalho.
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Não acidentalmente, o Balcão de Empregos
para Deficientes, no Rio de Janeiro, registra as funções auxiliares nas áreas de telemarketing, administração, conservação e manutenção de patrimônio
como o conjunto preferencial de ocupações reservadas aos deficientes visuais. No entanto, ressalva que
ainda é absolutamente insignificante a incidência de
portadores de deficiência visual ocupando posições
de chefia ou de maior prestígio.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, depois da
degeneração macular, as três maiores causas de cegueira em adultos são diabetes, glaucoma e catarata.
Metade dos 13 milhões de brasileiros que sofrem de
diabetes tem risco de desenvolver retinopatia diabética, alteração dos vasos da retina que provoca hemorragias, descolamento da retina e cegueira irreversível.
Mais grave ainda, segundo o Conselho Brasileiro de
Oftalmologia (COB), o Brasil abriga o contingente,
nada desprezível, de 2,9 milhões de pessoas acima
de 65 anos que sofrem do mal da degeneração senil
da mácula.
Quanto mais cedo for diagnosticado o problema, maiores as chances de cura. Tanto é assim que o
próprio Colégio Brasileiro de Oftalmologia adverte
que, enquanto 0,3% dos habitantes de países ricos e
com bons serviços de saúde pública ficam cegos, nos
países pobres a ocorrência de cegueira chega a 1,2%
da população. Em outras palavras, as chances da incidência da cegueira sobre o indivíduo do Terceiro
Mundo é quadruplicada em relação aos países de Primeiro Mundo. Isso se explica, evidentemente, pelas
condições precárias nas quais o conceito e a prática
da saúde pública se desenvolvem nas regiões mais
pobres do Planeta. Nessa ótica, a desinformação
constitui um dos fatores de maior entrave à boa visão
do brasileiro. Mesmo para quem tem um padrão de
vida elevado, a qualidade e a quantidade das informações a respeito do que deve ser feito para manter uma
boa visão em funcionamento ainda são muito baixas.
Numa perspectiva mais profilática, o Hospital
das Clínicas, em São Paulo, promoveu, no final de julho, uma campanha de prevenção extremamente eficiente, denominada Campanha de Catarata e Retinopatia Diabética. Com o objetivo de limitar o número de
cegos na população paulistana de menor poder aquisitivo, o Hospital das Clínicas identifica entre as pessoas que se apresentam aquelas que carregam os
sintomas da doença e, imediatamente, marca a cirurgia apropriada.
Em Ribeirão Preto, cidade paulistana administrada pelo Partido dos Trabalhadores, os cegos dispõem de uma audioteca de 270 fitas cassete, sobre
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cujo processo de gravação se ressalva, no entanto,
seu aspecto ainda amador. Apesar disso, montada
pela Associação dos Deficientes Visuais da cidade,
conta, atualmente, com um estúdio de gravação para
fazer o trabalho de maneira mais profissional e com
melhor qualidade. É muito provável que, por iniciativas dessa natureza, a auto-estima do portador de deficiência visual seja, em certa medida, resgatada da
desolação em que geralmente se vê mergulhada.
Para concluir, não há como evitar um apelo radical pela redução drástica dos índices que aferem a
deficiência visual no Brasil. Como é de conhecimento
de todos, muitos dos casos poderiam ser revertidos
se os serviços de saúde públicos garantissem os
meios necessários para um diagnóstico e um tratamento eficientes. Decorrente principalmente da falta
de prevenção ou de tratamento inadequado, o alto número de casos registrados exige uma contrapartida
do Governo, que deve ser refletida na forma de incentivos fiscais ou legais, direcionados para maior inserção dos deficientes visuais no mercado de trabalho e
na sociedade brasileira como um todo.
Acredito, Sr. Presidente, que os gestos têm sido
apresentados pelos setores organizados da sociedade. O Ministério da Saúde – é bom que se diga – tem
defendido e aplicado, em termos objetivos, um mutirão chamado Mutirão da Catarata, que atinge vários
Estados do Brasil, a partir dos centros de referência
em atividades de tratamento de doenças da visão, e muitos Estados têm desenvolvido ações nesse sentido.
No meu Estado, o Acre, temo-nos afirmado, enquanto governo, com um programa de interiorização
da presença do especialista, que detecta precocemente as doenças que levam à deficiência visual
mais grave, tentando tratá-las. Temos também, no
campo preventivo da inclusão social dos portadores
de deficiência visual, o orgulho de dizer que, em nosso Estado, numa escola pequena que alberga apenas
vinte e sete portadores de deficiência visual, já fizemos um investimento da ordem de R$100 mil. O resultado é que temos uma escola das mais admiráveis da
Região Norte, com computadores, com softwares
próprios para cegos, lupas, leitores ópticos, espaço
de lazer bem apropriado para pessoas com deficiência visual, a possibilidade de inclusão no aprendizado
permanente e continuado e um ambiente que se insere, juntamente com os indicadores da dignidade humana, dentro do conceito de saúde pública na Região
Norte.
Ainda no primeiro ano do exercício do meu mandato, pude apresentar, pela primeira vez na história
do Senado Federal e do Congresso Nacional, a tradu-
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ção em Braille de um pronunciamento abordando já
esse tema, feito de maneira muito profissional e elevada pela Gráfica do Senado Federal.
Por sua vez, a Senadora Heloísa Helena apresentou também projeto dessa natureza, garantindo
um acesso melhor aos portadores de deficiência visual no Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Tião Viana, o
Sr. Carlos Patrocínio, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Edison
Lobão, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges.
S. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho à tribuna do Senado Federal para
efetuar um dos mais importantes registros que a humanidade pode apreciar: a avaliação de como está a
situação mundial da infância, no momento em que
completamos pouco mais de uma década de trabalhos, desde a realização da Cúpula Mundial da Infância, em 1990.
Avanços no mundo e no Brasil são estatisticamente positivos e devem servir de estímulo a todos os
homens públicos para a continuidade e intensificação
de todas as ações que objetivem a dignidade e a melhoria da qualidade de vida para as crianças, as herdeiras do nosso Brasil e de nosso planeta como um
todo.
São sábias as palavras do Secretário-Geral da
ONU, Dr. Kofi Annan, recém-laureado com o Prêmio
Nobel da Paz, no relatório sobre a situação mundial
da infância, publicado pelo UNICEF:
Toda criança deve ser livre para crescer com saúde, paz e dignidade, e não há
atribuição mais sagrada do que o nosso dever de proteger os direitos da criança.
Questões como a mortalidade, a escolaridade,
a violência doméstica, o trabalho infantil e o desamparo que leva crianças às ruas, entre outras, devem
ser objeto de nossa especial atenção, pois os indicadores nacionais, mesmo apresentando notáveis progressos na década finda, ainda se encontram distantes dos padrões do Primeiro Mundo, que consideramos como a meta digna para a infância brasileira.
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A mortalidade infantil até cinco anos é o mais
clássico dos indicadores relativos à infância, e sua
análise é sempre relevante. O índice mundial, que era
de 94 mortes por mil nascidos vivos em 1990, foi reduzido a 81 mortes por mil nascidos vivos em 2000,
com uma redução de 14%. No Brasil, o índice era de
62 mortes, em 1990, e baixou para 40 mortes, em
2000, numa redução de 35%, significativa e superior
à meta de 33%, estabelecida pelo Unicef para a década passada, mas ainda distante do indicador correspondente nos países do Primeiro Mundo, que é de
apenas seis mortes, até os cinco anos, para cada mil
crianças nascidas vivas.
No entanto, não podemos deixar de elogiar o esforço nacional em relação à mortalidade infantil, que
redundou na salvação de mais de um milhão e meio
de crianças na última década. Nesse sentido, não
poderia deixar de registrar a intensa e conseqüente
atuação da Pastoral da Criança, organização
não-governamental que representa o principal braço
operacional da atuação do Unicef no Brasil, cujo trabalho incansável permitiu, inclusive, a sua indicação
para o Prêmio Nobel da Paz.
Ainda no contexto da saúde pré-natal e neonatal, é importante consignar que a mortalidade materna no mundo reduziu-se à metade na década passada, baixando de 420 para 210 mortes por grupo de
cem mil nascidos vivos. No Brasil, esse índice está
em torno de 160 mortes, abaixo da média mundial,
mas distante das apenas 55 mortes verificadas nos
países desenvolvidos.
A redução da incidência de moléstias infantis
também apresentou resultados altamente promissores na década finda, como a erradicação da poliomielite e do tétano neonatal em centenas de países, entre
os quais o Brasil. A cobertura de vacinação atingiu um
índice superior a 70% das crianças de todo o mundo,
enquanto, no Brasil, o percentual de 84%, em 1990,
elevou-se a mais de 95%, em 2000, na média das
principais vacinas requeridas na infância.
A mortalidade infantil por diarréia e infecções
respiratórias agudas decresceu em 50% e 33%, respectivamente, no mundo, enquanto, no Brasil, as reduções superaram os 60%, em ambos os casos.
A subnutrição, moderada ou severa, reduziu-se,
em todo o mundo, a apenas 10% das crianças entre
zero e cinco anos, tendo alcançado um índice de 7%
em nosso País, contra 11% em 1990.
Cabe notar que, nos países subdesenvolvidos,
a subnutrição não apresenta índices com significação
estatística, por serem praticamente iguais a zero.
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O aleitamento materno exclusivo até os três meses atingiu, no mundo, um índice de 46%, em 2000,
contra 39%, em 1990. No Brasil, o indicador atingiu
apenas 40%, mas é importante notar que era de apenas 25%, em 1995, o que demonstra uma taxa de
crescimento significativa, que tende a elevar o índice
a cerca de 70%, na década que se inicia.
Relevante, também, a medição do consumo de
sal iodado, responsável pela redução das dificuldades de aprendizado, cujo indicador passou, em nível
mundial, de 20%, em 1990, para 72%, em 2000, tendo o Brasil atingido a altíssima marca de 95%, comparável à dos países desenvolvidos.
Sr. Presidente, em relação à questão do aprendizado, a década de 90 apresentou resultados significativos na cobertura de matrículas para as crianças
em idade escolar, de 7 a 14 anos, saltando de 70%,
em 1990, para 82%, em todo o mundo. No Brasil, o
percentual de matriculados nessa faixa etária atingiu
a marca de 96%, o que é altamente positivo e comparável aos melhores indicadores do Primeiro Mundo.
No entanto, a evasão escolar, pelas mais variadas razões, reduz a matrícula no segundo grau para
apenas 36%, afastando o Brasil da categoria dos países que efetivamente proporcionam condições para a
continuidade do estudo a seus jovens.
Contribuindo para tal contexto, começam a
aparecer as mazelas a que já me referi, como a violência familiar, o trabalho infantil e a fuga do ambiente familiar, gerando os meninos e meninas de rua.
Sobre esses cenários, não dispomos de estatísticas
tão confiáveis como as que apresentei, mas salta
aos olhos a intensa relação entre esses temas e
questões estruturais da sociedade brasileira e mundial, como a pobreza, incluída a miséria absoluta, a
má distribuição das riquezas, a carência de condições básicas de saneamento, habitação e postos de
trabalho e, em muitos casos, a falta de vontade polí tica dos dirigentes para combater essas reais e séri as
deficiências so ciais.
No caso brasileiro, fica o alerta e o firme chamamento à realidade de que não figuramos na parte nobre das estatísticas sobre a infância e de que há, ainda, um longo caminho a percorrer, principalmente nas
regiões menos favorecidas, em que os indicadores
são muito inferiores à média nacional.
Nossas metas devem ser as mesmas do Unicef:
reduzir a mortalidade infantil e materna, diminuir a
subnutrição infantil, universalizar o acesso à água potável e ao saneamento básico e proteger a criança em
todas as circunstâncias.
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Srªs e Srs. Senadores, concluo meu discurso citando as palavras da Drª Carol Bellamy, Diretora Executiva do Unicef, que são uma convocação a todos
para uma luta fraterna em prol da infância no mundo:
Garantir os direitos e o bem-estar da
criança é a solução para assegurar o desenvolvimento de um país, a paz e a segurança
mundiais. Assumir essa responsabilidade,
total e firmemente, a qualquer custo, é a essência da boa liderança. Chefes de Estado e
Governo são os maiores responsáveis, mas
o comprometimento e as ações da sociedade civil também são necessários. O investimento na infância é, simplesmente, o melhor investimento que uma sociedade pode
fazer.
Antes das crianças, façamos uma homenagem
especial às mulheres, pela sua ascensão e pela sua
importância na estrutura social da nossa sociedade.
Cuidar bem das mulheres, estruturá-las, dando-lhes
acesso à boa educação, propiciará, com certeza, a
geração de crianças fortes e mentalmente sadias,
que construirão um mundo solidificado na paz, no trabalho e na eficiência humana.
Portanto, antes de minhas homenagens às organizações internacionais e nacionais que se mobilizam em prol da infância e da adolescência, estendo
meu fraternal abraço a todas as mulheres brasileiras
e do mundo, pois são elas que geram e que devem
ser fortalecidas na condição de ser que estrutura,
com amor, a boa família, além de conduzirem seus
maridos pelo caminho da retidão, da paz e da fraternidade.
Finalizando, agradeço a todos que, nesta manhã de sexta-feira, escutam a voz do Amapá da tribuna do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Edison Lobão; Srs.
Senadores Nabor Júnior e Gilvam Borges, ouvimos
hoje a voz do Norte do País, por meio do Senador
Tião Viana, do Acre; e, agora, do Amapá, pelo Senador Gilvam Borges. Há ainda o Presidente da Casa,
que é do Maranhão. Podemos o Norte e o Nordeste
tomar conta do Brasil, pelo menos aqui no Senado.
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Infelizmente, o que venho dizer aqui não é muito
bom para o Brasil, pelo menos não para o meu Estado. Não tenho por hábito assustar-me com pesquisas,
números ou outros indicadores estatísticos de determinada realidade social. Eles são instrumentos de
trabalho, ajudam a perceber e a facilitar a análise dos
fatos e da própria sociedade; orientam-nos para elaboração de políticas públicas, sobretudo quando se
buscam soluções para os nossos graves problemas.
Algumas estatísticas até devem ser olhadas com cuidado, pois, muitas vezes, mais escondem e distorcem
do que esclarecem.
Um trabalho, entretanto, publicado na última
edição da revista Veja, chamou a minha atenção e,
confesso, assustou-me. Não por demonstrar o quadro
de violência no Brasil verdade conhecida por todos,
pois vivenciada no nosso quotidiano , mas porque a
cidade do Recife é catalogada como a capital brasileira mais perigosa para se viver. E isso é recorrente. Em
todos os levantamentos, sempre e infelizmente, Recife e Pernambuco situam-se entre as cidades detentoras dos piores indicadores de violência. Essa triste
realidade é sumamente grave e não pode ser desconsiderada por ninguém, muito menos pelo Governo estadual.
Elaborado pelo estatístico paulista Paulo Guimarães, do Instituto de Pesquisa GPP, o trabalho em
questão recorre a uma nova metodologia e busca
compreender qual o nível real de exposição de uma
família de quatro pessoas à violência em 13 capitais
brasileiras. E os resultados, para a nossa cidade, são
impressionantes: nela haveria uma possibilidade em
cinco de alguém de uma família com quatro pessoas
ser morto por um tiro. Logo em seguida, viriam Vitória
(uma possibilidade em seis), Rio de Janeiro (uma em
nove), Salvador (uma em 11), Campo Grande (uma
em 12), São Paulo e Brasília (uma em 14), Porto Alegre (uma em 16), Belo Horizonte (uma em 20), Curitiba (uma em 25), Fortaleza (uma em 33). Florianópolis
seria a cidade mais ”tranqüila“, se pudermos usar
essa terminologia, pois apresentaria uma relação
bem distante da verificada em Recife: uma em 50.
Tais conclusões, pelo menos a partir de uma leitura mais superficial, embora possam ser contestadas em virtude da metodologia adotada, parecem
não ficar muito distantes dos números coligidos pela
Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco.
Conforme divulgaram jornais do nosso Estado no último final de semana prolongado, foram assassinadas
30 pessoas na chamada Região do Grande Recife,
sendo que 21 na capital e no município do Cabo de
Santo Agostinho.
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A base geradora da violência no Brasil e em
Pernambuco é complexa, vem sendo construída há
vários anos e se alimenta, primordialmente, dos graves desequilíbrios sociais, da miséria e, fato relevante, inclusive em nível universal, do esvaziamento de
uma agenda onde a afirmação de valores é desprezada e o respeito fraterno e solidário entre os seres humanos se desagrega a cada dia que passa. Se as
atuais instâncias da administração pública não podem ser consideradas culpadas, embora também sejam responsáveis, elas estão obrigadas em nome da
sociedade a entender a violência como uma questão
muito grave e que deve ser combatida com todos os
meios democráticos disponíveis. E isto exige concentração de recursos – financeiros, humanos e materiais. É inimaginável adotar a postura de que somente o desenvolvimento, em longo prazo, pode superar a violência, até porque isso tem uma vertente
meio liberal.
O combate à violência tem tudo a ver com o desenvolvimento. Mas, também depende da competência dos governos, de políticas públicas de segurança,
de articulação política envolvendo partidos e todos os
segmentos da sociedade. A segurança não pode se
transformar em palanque ou palavra de ordem para
fazer fluir a demagogia. Deve ser encarada com responsabilidade por todos e, em especial, pelos governos e partidos de oposição que, como nós, pretendemos ser Governo.
Pernambuco vive, nos dias atuais, um momento
delicadíssimo em relação ao tema violência. Nós, da
Oposição, devemos ser contundentes na denúncia e
na exigência de medidas que visem, pelo menos, diminuir a insegurança da cidadania. E isso temos feito.
O PPS vai além. Por privilegiar o diálogo, e mesmo na Oposição não se furtar ao debate e buscar alternativas, entendeu – ao longo e ao largo das ambigüidades governamentais nas questões relativas à
segurança pública e no trato com as Polícias Civil e
Militar – como positiva a criação pelo Governador Jarbas Vasconcelos do Conselho de Defesa do Cidadão,
que tenta buscar aquilo que me parece fundamental:
a participação da sociedade no combate à violência,
inclusive, participação da sociedade no próprio Conselho de Defesa, aberto, pluralista, inclusive com representantes da Oposição. Afinal, não vamos resolver o
problema da violência recorrendo-se tão-somente ao
aparato policial como clamam algumas vozes. E muito
menos com militarismo, esta nova e incongruente
descoberta do conservadorismo. Desnecessário dizer, Forças Armadas cuidam da soberania do País e
não do crime e da bandidagem.
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O Conselho, em que pese as suas potencialidades, já deveria ter dado respostas, ainda que parciais,
aos problemas relativos à violência em nosso Estado.
Não me parece acertada a posição de aguardar todo
um longo estudo só para depois propor ações.
Sabe-se que o desarmamento não acaba com a
violência, mas inúmeros estudos, pesquisas e dados
estatísticos indicam que uma população desarmada
comete muitos menos crimes. A posse de armas por
uma população revela, no cotidiano, verdadeiras tragédias: os chamados acidentes domésticos, inclusive
com crianças, e os homicídios por motivo fútil como,
por exemplo, a raiva incontida no trânsito, a briga besta de bêbado de bar, dentre outras modalidades. Da
minha parte, como sempre defendi no Congresso,
sou a favor da proibição de vendas de armas no País,
acabando, inclusive, com o conceito de porte legal.
Teriam direito ao uso de armas apenas as Forças
Armadas e corpos policiais específicos defendidos
por lei.
Enquanto essa proibição geral não vem, e a resistência a ela é muito grande, independentemente de
partidos e ideologias, nessa matéria a Lei nº 9.437, de 20
de fevereiro de 1997, que institui o Sistema Nacional
de Armas, já permite ao Estado ações eficazes. Todo
cidadão conduzindo armas sem o porte legal pode ser
duramente enquadrado no rigor da lei – art. 10, parágrafos e incisos –, que determina como penalidade a detenção de um a dois anos e multa. A pena seria aumentada da metade se o crime vier a ser praticado
por servidor público. Interessante toda sociedade brasileira saber que já existe essa lei. Não precisa nem
esperarmos o desarmamento da sociedade. Ela já
pode ser desarmada, em grande parte, se for aplicada com rigor esta lei que institui esse Sistema Nacional de Armas.
Todas as formas de lutas para combater a violência são válidas. Entre elas a recente campanha
”Desarme-se!“, que está ocorrendo no Recife, patrocinada pelo Conselho de Defesa do Cidadão. Entretanto, – e aqui me dirijo diretamente ao Governador
Jarbas Vasconcelos – não basta pedir a paz – desarme-se! É preciso também agir para obtê-la. Vamos
desarmar. Nesse sentido, permita-me fazer uma
proposta concreta – aliás, já fiz, inclusive num programa de rádio, quando estávamos discutindo a instalação desse Conselho de Defesa do Cidadão, do
radialista Geraldo Freire, quando propus que a primeira medida desse conselho fosse a aplicação
imediata dessa lei. É isso que venho aqui propor de
forma concreta, já passado muito tempo, mas ainda é
tempo de adotar.
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Sr. Governador:
1) decrete de imediato suspensão da concessão de novo porte de arma de fogo e determine a obrigatoriedade de renovação das já concedidas – fazer
um novo cadastro; 2) denuncie todos os convênios
celebrados por Pernambuco com outros Estados de
recíproca validade de porte de armas de fogo – portanto, não haverá porte estadual de armas de fogo ou
de qualquer outro Estado no Estado de Pernambuco;
isso alguns Estados já fazem, inclusive o Ceará, cujo
índice de violência, bem melhor que o de Recife, talvez se deva em parte, por que não?, a essa proibição
de trânsito livre, sem nenhum cerceamento, do porte
de arma. E, por último, 3) defina, como uma primeira
etapa, o Grande Recife como área de exclusão de todo
o tipo de armas e por meio de barreiras e vistorias policiais permanentes aplique com rigor a lei que institui o
Sistema Nacional de Armas.
Aos críticos apressados e pretensos defensores
da liberdade do uso de armas sem cerceamento recorro à história, recente nossa, e lembro da medida
adotada à época do último Governo Miguel Arraes,
que promoveu intervenção policial de desarmamento
na Zona da Mata Sul pernambucana, então naquela
oportunidade detendo altos índices de criminalidade
– próximo inclusive à divisa do Estado de Alagoas,
Zona da Mata Sul, Água Preta, próxima à região norte
do Estado de Alagoas. A operação foi um sucesso,
baixando o índice de criminalidade de uma forma que,
inclusive, causou espanto, pena que em virtude de
pressões de interesses escusos não tenha tido continuidade.
Dizemos que não estamos propondo a transformação do Estado democrático em Estado policial.
Faço essa advertência porque, no mundo, hoje, por
exemplo, há um risco muito grande de transformarmos o mundo num grande Estado policial. Por essa
questão do terrorismo, alguma coisa de criação até
meio artificial de pânico – esse problema do Antraz
precisa ser um pouco relativizado, devemos ter cuidado porque senão, daqui a pouco, é um pânico generalizado com a idéia da guerra bacteriológica – mas, em
função da uma realidade de um insensato ataque sofrido pelos Estados Unidos do terrorismo internacional, temos um problema em que se tenta limitar liberdades individuais, liberdades da cidadania no combate ao terrorismo. Não sei se isso é necessário. Por
exemplo, lembrar que os comunistas italianos, junto
ao governo daquele país, tiveram um papel decisivo
no combate às brigadas vermelhas, que também enveredaram pelo terrorismo político. Sem nenhuma limitação à liberdade do povo italiano, eles consegui-
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ram deter essa escalada. São importantes exemplos
como esses para não cairmos um pouco nessa idéia
do conservadorismo, do fascismo que, neste momento, gosta de pescar muito em águas turvas. É necessário termos essa preocupação.
Não estamos propondo a transformação de Pernambuco em nenhum Estado policial. A nossa proposta deriva de uma concepção humanista. Queremos, apenas, que a legalidade democrática prevaleça
e os instrumentos de sua afirmação sejam colocados
em prática.
Que se aplique a lei. Já existe uma lei, que é democrática, votada pelo Congresso Nacional, que institui o Sistema Nacional de Armas. A lei é dura, rigorosa na questão do porte de armas de fogo. Essa lei é a
favor da vida e contra a morte.
Durante o discurso do Sr. Roberto Freire,
o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Gilvam Borges.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges) – Senador Roberto Freire, a Mesa associa-se às preocupações de V. Exª em relação a este tema: violência. E
considerando a importância do pronunciamento e as
considerações de V. Exª, solicito à Secretaria da
Mesa que encaminhe o seu pronunciamento ao Ministro da Justiça e ao Presidente da República.
Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Congresso Nacional está se preparando para exercer uma de suas atribuições mais importantes, de grande alcance econômico e social para o
nosso País: a discussão e a votação do Orçamento-Geral da União para o exercício de 2002.
A Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, ora sob a Presidência do Senador Carlos Bezerra, já estabeleceu um cronograma para pronunciar-se
a respeito da proposta original, encaminhada pelo Poder Executivo, sobre a Lei de Meios para o ano de
2002. Já foi aprovado, inclusive, o parecer prévio do
Relator – no decorrer desta semana – e, agora,
abriu-se o prazo para recebimento de emendas parlamentares, individuais e coletivas, quer de bancada,
de comissões ou de região.
Cada Senador, cada Deputado Federal, já está
entregue à tarefa de estabelecer seus critérios e prioridades, além de reunir-se com a respectiva bancada,
para definir a apresentação das chamadas emendas
parlamentares, que normalmente objetivam alocar re-
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cursos no Orçamento da União para os respectivos
Estados e Municípios.
Foi o que ocorreu com a Bancada do Acre, nas
últimas quarta e quinta-feiras, quando seus oito Deputados Federais e três Senadores se reuniram, com
a presença do Governador Jorge Viana, de 21 prefeitos dos 22 Municípios, contando, ainda, com a honrosa participação do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Juntos, discutimos a elaboração das 15 emendas
coletivas de bancada, que iremos encaminhar à apreciação da Comissão de Orçamento no decorrer da
próxima semana, já que o prazo fixado para sua entrega expira no próximo dia 26.
Permitam-me V. Exªs., Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a satisfação de registrar nos anais
minha designação, pelos demais Congressistas acreanos, para as honrosas funções de Coordenador da
nossa Bancada no decorrer do próximo ano. Cumpriu-se, assim, o rodízio habitual, na renovação da coordenadoria da Bancada: no ano anterior, foi a Senadora Marina Silva; agora, coube a mim a missão.
Quero dizer, também, que as discussões se travaram em um clima de muita compreensão, tendo havido, em alguns momentos, a suspensão dos trabalhos para negociações, já que o assunto envolvia interesses do Estado e dos Municípios. Mas, afinal de
contas, chegamos a uma proposta final, sob o aplauso de todos os presentes, destinando oito emendas
coletivas de bancada para o Estado, para serem executadas pela equipe do Governador, sendo uma delas específica para a construção da nova sede do Tribunal de Justiça do Estado e dos prédios do Judiciário
em várias cidades do interior – o que vem sanar uma
grave lacuna, pois há localidades onde a Justiça não
está implantada por falta de condições físicas para
fazê-lo.
As sete emendas restantes foram consignadas
aos Municípios do Estado. Os recursos de duas delas
serão destinados à Prefeitura Municipal de Rio Branco, capital, que representa 50% da comunidade acreana; uma outra emenda será destinada a Cruzeiro do
Sul, que é o segundo Município mais populoso do
Estado; e as emendas restantes serão distribuídas
entre os outros 20 Municípios, levando-se em consideração a densidade populacional de cada um deles.
Portanto, no que depender dos parlamentares
acreanos, todos os prefeitos receberão recursos da
União no próximo ano, ressalvados eventuais obstáculos opostos pelo Governo Federal, na execução do
orçamento – coisas como o que está ocorrendo hoje,
quando as emendas coletivas de bancada do corrente exercício ainda não foram liberadas. Só estão sain-
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do as emendas individuais dos parlamentares, mas
não as de bancada.
Mas, não havendo dificuldade superveniente, os
prefeitos dos 22 Municípios do Estado do Acre vão
contar com recursos transferidos da União para execução de obras de infra-estrutura: saneamento básico, recuperação de escolas, pavimentação de ruas,
ampliação da rede de água, implantação da rede de
esgoto, abertura de estradas vicinais, etc.
Quero, então, ressaltar, Sr. Presidente, a importância desse trabalho dos parlamentares, que, muitas
vezes, atravessa as noites, primeiro nas reuniões das
bancadas e, depois, quando as emendas ali elaboradas começam a tramitar na Comissão de Orçamento.
É quando começa a grande batalha para a aprovação
dessas emendas, com a árdua disputa entre parlamentares, cada um visando carrear uma quantidade
maior de recursos para o seu Estado. É o que acontece todo ano, e estamos entrando nessa fase.
Historicamente essa é a principal atribuição dos
Congressos: prever as receitas e estabelecer as despesas da administração pública, todos lutando para
assegurar aos respectivos Estados e Municípios os
recursos para investimento, já que os mesmos não
dispõem de receita suficiente para isso. No Acre, por
exemplo, existem Municípios, localizados em faixa de
fronteira – e que foram recentemente guindados à
esta condição, porque antes eram distritos de outros
Municípios – onde as prefeituras praticamente não arrecadam nada. Sua população é tão carente que não
paga, sequer, IPTU; o comércio não paga imposto sobre serviços e nem paga o ICMS, por absoluta falta de
condições para isso.
Essas comunidades, às vezes, têm oitenta, cem
residências, mas, como ficam em faixa de fronteira,
são essenciais à preservação da integridade nacional
naquelas regiões, como temos, por exemplo, Santa
Rosa do Purus, Município que fica na fronteira com o
Peru; como temos Marechal Thaumaturgo, no Alto Juruá, também na fronteira com o Peru; como temos,
também, em situação semelhante, o Município do
Jordão, no alto do rio Tarauacá.
São Municípios pequenos, cujos Prefeitos não
têm, evidentemente, condições de atender às demandas da população, em torno de serviços e obras
públicas.
Por essa razão, as emendas, que os Parlamentares apresentam nesta fase do ano legislativo, têm
uma importância capital para os Estados e Municípios. Pode até dar muito trabalho, mas, ao fim, nas reuniões das Bancadas sempre se chega a um consenso
de sua elaboração. E, então, trava-se uma verdadeira
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batalha na Comissão Mista de Planos, Orçamento
Público e Gestão, para que os recursos sejam assegurados aos Estados e Municípios.
Depois do Plenário do Congresso Nacional
aprovar o Orçamento da União, vem a outra luta – e
essa é mais difícil: a liberação dos recursos por parte
da Governo Federal.
Então, estamos travando agora esta segunda
batalha, que é tentar, junto as autoridades econômicas e monetárias do País, a liberação desses recursos provenientes das emendas, do orçamento de
2001, de Bancada para o Estado do Acre e para os
Municípios.
Quero aqui também me reportar à Proposta de
Emenda à Constituição nº 2, de 2000, de autoria do
Senador José Alencar e outros Srs. Senadores. Subscrita inclusive por mim, ela insere dispositivo na Constituição Federal para tornar obrigatória a execução da
programação orçamentária decorrente de emendas
parlamentares, porque, no momento, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o Orçamento da União é apenas autorizativo. Essas emendas, aprovadas com tanta dificuldade, são apenas autorizativas; não existe
obrigatoriedade por parte da União na liberação desses recursos.
Portanto, a emenda do Senador José Alencar
procura estabelecer critérios, como preconiza o seu
art. 1º, para que as a concretização das emendas
passe a ser obrigatória e não mais autorizativa.
Diz a emenda:
“Art. 1º A Constituição Federal passa a
vigorar com as seguintes alterações:
Art. 166. A programação constante da
lei orçamentária anual, decorrente de emendas de parlamentares, é de execução obrigatória.
§ 1º As dotações decorrentes de
emendas parlamentares serão identificadas
na lei orçamentária anual
§ 2º São vedados o cancelamento ou
contingenciamento, total ou parcial, por parte do Poder Executivo, de dotação constante
da lei orçamentária anual, decorrentes de
emendas parlamentares.
§ 3º A não execução da programação
orçamentária decorrente de emendas de
parlamentares implica crime de responsabilidade de que trata o art. 85, VI, da Constituição Federal.
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O art. 2º desta lei entra em vigor no
primeiro dia útil do ano subseqüente à sua
publicação."
Sr. Presidente, aproveito este meu pronunciamento para fazer um apelo à Casa, no sentido de
que seja agilizada a tramitação da emenda do Senador José de Alencar, a fim de que tenhamos a garantia de uma conclusão satisfatória para nosso trabalho, nas três fases: na discussão com a Bancada,
na defesa das emendas perante a Comissão de
Orçamento e na liberação dos recursos; sem isso,
todo o esforço será em vão, frustrando, também, a
população, que acompanha, pelos jornais, a luta pelos recursos orçamentários. Às vezes, enveredamos
pela noite, amanhecendo o dia na Comissão, como
V. Exª participou várias vezes, Senador Gilvam Borges, e, depois, os recursos não são liberados.
Cria-se expectativa, o prefeito elabora o projeto já visando à execução das obras, o Governo também –
e caímos nessa dificuldade de liberar as verbas.
Estamos na segunda metade do mês de outubro, faltando dois meses e poucos dias para encerrar
o ano de 2001, e praticamente as emendas coletivas
de Bancada do exercício não foram liberadas.
Daqui a pouco chega o chamado “inverno” na
Amazônia. V. Exª é da Região Norte, como eu, e sabe
que não se trabalha em obras durante o período chuvoso, que se estende, no mínimo, de novembro até
março do ano seguinte; são cinco meses, em que não
se pode realizar absolutamente obra alguma, porque
a intensidade das chuvas inviabiliza qualquer iniciativa nesse sentido.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Permite V. Exª um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Com
muito prazer, concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Nobre Senador Nabor Júnior, pedi o aparte para registrar a importância do discurso de V. Exª, quando aborda uma questão fundamental que o Congresso brasileiro terá que apreciar neste ano, que é exatamente a
transformação do orçamento autorizativo para orçamento impositivo. Melhoramos muito a confecção do
Orçamento. A cada ano, o processo de confecção e
elaboração do Orçamento Federal tem avançado.
Mas ocorre o que V. Exª relata, ou seja, que há dois
problemas na execução do Orçamento: o contingenciamento e algo que, na Amazônia, é muito mais significativo, qual seja a condição climática, a impossibilidade de execução de obras quando da liberação dos recursos em período não favorável à sua execução. Da
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mesma forma, no caso do crédito agrícola, os recursos devem ser disponibilizados para o plantio no momento do financiamento e não depois. Então, as colocações de V. Exª são importantes. Temos que lutar
pela ampliação dessa emenda, pois o que deve ser
impositivo não devem ser somente as emendas parlamentares, mas todas as dotações, inclusive as obras
federais que efetivamente constem no Orçamento,
tais como a recuperação de estradas e a construção
de obras importantes de infra-estrutura. Já está passando da hora de esse tema ser analisado. Portanto,
o Congresso, neste ano, deverá debruçar-se sobre
essa questão. Quero parabenizá-lo, até porque V. Exª
tem sido, na Comissão de Orçamento, uma presença
forte, marcante, defendendo exatamente a liberação
de recursos para o Estado do Acre e para os Estados
mais pobres da Federação. Era esse o registro de reconhecimento e de aplauso que gostaria de fazer ao
discurso de V. Exª.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Quero
agradecer, Senador Romero Jucá, a contribuição valiosa que V. Exª empresta ao meu pronunciamento.
Concordo inteiramente com as observações que V. Exª
fez, de que não só as emendas parlamentares devem
ser impositivas e não autorizativas, como devem ser
também, por exemplo, os orçamentos dos Ministérios.
Neste ano de 2001, Sr. Presidente, o Ministério
dos Transportes só teve liberados, pelos Ministérios
do Planejamento e da Fazenda, 10% de recursos
para investimentos, só 10%! E V. Exª veja que o Brasil,
com a sua dimensão continental, é um país dotado de
uma extensa malha viária, talvez superior a trinta mil
quilômetros de estradas de rodagem. A maioria delas
não tem nem asfalto, e as pavimentadas estão em situação deplorável, quase intransitáveis. Então, do orçamento do Ministério dos Transportes este ano, que
me parece que era superior a R$2 bilhões, só uma
parcela de 10% foi executada – como pode o Ministério dos Transportes, nessas condições, resolver o terrível problema de recuperação das nossas rodovias?
Como podem os cidadãos exercerem seu direito, legítimo, de cobrar do Ministro Eliseu Padilha a
abertura de concorrência para execução de novas
obras, de recuperação das obras antigas, se os recursos correspondentes não chegam ao seu Ministério,
mesmo expressamente previstos no Orçamento da
União para 2001?
Admito a necessidade de entender que temos
de ser realistas, nos difíceis tempos vividos pela economia do País. A meu ver, se é possível assegurar recursos para os Ministérios, para os Estados e os Municípios, a fim de que possam investir em obras, no
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montante proposto no Orçamento, que se cumpra tal
tarefa rigorosamente dentro das possibilidades da
União. Se não é possível liberar tudo, que façam as
reduções indispensáveis – mas garantindo a liberação. Isso é que deve ser feito.
Temos que trabalhar dentro de uma realidade,
repito, para não criar expectativas, protestos, manifestações das comunidades frustradas, como os recentes bloqueios de estradas, em diversas regiões do
Brasil, vistos pela televisão. E, falando agora mais diretamente das peculiaridades amazônicas, o período
chuvoso deixa muitas estradas absolutamente intransitáveis, dificultando o abastecimento, já que o principal meio de transporte hoje no Brasil é o rodoviário,
que vai de porta a porta.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Concedo o aparte ao Senador Casildo Maldaner, com muito
prazer.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Senador Nabor Júnior, eu vinha escutando o seu discurso
pelo sistema de som, na esperança de chegar aqui a
tempo de oferecer-lhe um aparte de solidariedade. O
que existe, hoje, é um processo de elaboração do
Orçamento que leva meses de discussões. Nesta semana mesmo, acorreram a Brasília vários Prefeitos –
do meu Estado, vieram mais de cem Prefeitos –, e
muitos deles ainda estão na Capital Federal. Vieram
também Vereadores, lideranças de entidades representativas e de outros segmentos da sociedade, para
saber, junto aos Parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, sobre as emendas coletivas de Bancada, a fim de que seus Municípios, suas
regiões, suas entidades sejam contempladas no
Orçamento. São realizadas reuniões noite a dentro,
estabelecendo-se limites, num esforço tremendo,
conforme salientou V. Exª e alguns colegas que o
apartearam. Depois, anuncia-se o resultado do que
foi possível fazer, apesar de não ser o ideal. A imprensa registra o fato, a comunidade faz a festa, confiante
de que, na concretização do Orçamento do ano seguinte, será cumprido o estabelecido. Com base nisso, planejam, fazem projetos por antecipação, anunciam às comunidades. Mas qual não será a surpresa
quando, no ano seguinte, formos avisados de que
houve um contingenciamento e de que não há previsão?! Aí vai tudo para uma vala comum. A alegação
passa a ser a de que se trata de um Orçamento autorizativo e de que não há nada de compulsório. Como é
que ficamos nessa situação? Como é que fica, por
exemplo, a palavra de V. Exª, que foi Governador do
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Acre, que foi Deputado Federal, Senador por muito
tempo, um homem sério? E sabemos que, às vezes, a
palavra vale mais do que a escrita. Como fica o político perante a sua comunidade? Como pode o parlamentar responder às suas bases? Isso não é possível! Temos que ter um mínimo de responsabilidade no
conjunto. O Ministério do Planejamento, quando elabora o Orçamento para o exercício seguinte, tem tempo para fazê-lo. Numa economia estabilizada, como a
que estamos a viver – não há mais um índice de inflação de 30% a 40% ao mês –, em que não há casos de
barbaridades enormes, como questões de seguro, urgência, catástrofes, não há por que deixar que os valores oscilem muito em relação à inflação. Caso contrário, não há planejamento, não se age com responsabilidade. Quando se estipula um limite, ainda com
reserva de contingência, nós, no Congresso Nacional, fazemos uma ginástica enorme para procurar
adaptar receita e despesa dentro desses limites. E
não é possível que, depois, tudo dê errado. Entendo
que deve haver um limite mínimo, dentro daquela
elasticidade de 5%, 10% e até 20%, mas, fora disso, é
falta de seriedade e de responsabilidade! Estabelece-se o limite, e vamos ter seriedade para, depois de
tanta discussão, não falharmos com a sociedade e levarmos a sério a consecução de todas as propostas.
Cumprimento V. Exª, de coração, em nome dos catarinenses.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Muito
obrigado, Senador Casildo Maldaner.
Por último, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, informo à Casa e aos cidadãos sintonizados, neste momento, na TV e na Rádio do Senado Federal,
que fui recebido, ontem, pelo Ministro Aloysio Nunes
Ferreira, Secretário-Geral da Presidência da República, em audiência a que também compareceram outros membros da Bancada Federal do Acre e Prefeitos Municipais. Fomos reivindicar a gestão de S. Exª,
junto ao Presidente da República, para a liberação
das chamadas emendas coletivas de Bancada, visto
que as emendas individuais já começaram a ser liberadas. S. Exª nos informou que, provavelmente, até o
final deste mês de outubro, o Governo definirá os critérios e o montante de recursos de que vai dispor, para o
atendimento às chamadas emendas de Bancada,
destinadas aos Estados e Municípios brasileiros.
Quero, inclusive, consignar os meus sinceros
agradecimentos ao Ministro Aloysio Nunes Ferreira,
pela maneira correta, lhana e educada com que nos
recebeu e nos transmitiu essa informação. Também
desejo que as previsões do Ministro efetivamente se
realizem, no sentido de que o Presidente da Repúbli-
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ca e os Ministros da área econômica definam, nesses
12 dias que faltam para o final do mês, os critérios
para a liberação das emendas de Bancada, que são
realmente importantes para promover o desenvolvimento econômico e social dos nossos Estados e Municípios.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges) – Senador Nabor Júnior, a Mesa ouviu atentamente o seu
pronunciamento e solicita que V. Exª encaminhe por
escrito as informações sobre o projeto de lei citado,
de autoria do Senador José Alencar, para que possamos tomar as providências necessárias para a sua
agilização.
Concedo a palavra ao Senador Teotonio Vilela
Filho, por 20 minutos.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Bloco/PSDB
– AL. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna para
tecer comentários a respeito da Conferência Internacional sobre Açúcar, Álcool e Energia da
Cana-de-Açúcar, que está se realizando em São Paulo desde ontem, quando tive a honra de fazer o discurso de abertura, representando o Senado Federal, designado que fui pelo Presidente Ramez Tebet.
Antes, porém, quero parabenizar o Presidente
Fernando Henrique Cardoso e os Ministros Pratini de
Moraes e José Jorge pela decisão tomada ontem de
autorizar o aumento da mistura do álcool na gasolina,
de 22% para 24%, podendo se estender até 26%,
desde que tecnicamente aprovado.
Essa medida é fundamental como sinalização
para todos os agentes econômicos, no sentido de não
somente viabilizar, mas também consolidar o maior
programa de energia renovável não poluente e
bem-sucedido no mundo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa conferência, que se realiza em São Paulo, abrangendo
membros de mais de 20 países, reúne não apenas
estudiosos em busca de soluções técnicas para questões energéticas ou à procura de alternativas políticas
para problemas econômicos do setor sucroalcooleiro.
Na verdade, eu os vejo antes como cruzados e precursores de uma nova e inevitável ordem energética internacional, baseada no combustível limpo e renovável e
no mais escrupuloso respeito ao meio ambiente.
Permitam-me, Srªs e Srs. Senadores, em meio a
uma das maiores crises de energia do Brasil, que eu
fale, desta tribuna, menos de dificuldades e mais de
esperanças; menos de desafios e mais de sonhos.
Crises, afinal, não são obstáculos fatalmente intrans-
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poníveis, mas se constituem, sobretudo, na salutar renovação de desafios que estimulam a criatividade e a
ousadia, que fortalecem a inventividade e a superação.
Foi uma crise de energia, também sem precedentes em seu tempo, que nos deu o Proálcool. Mais
que simplesmente esperar, acredito firmemente que
essa nova crise possa salvá-lo e viabilizá-lo.
Nesses 26 anos do Programa do Álcool, cometemos tantos equívocos de política energética, tantos
desvios de formulação estratégica, que alimento hoje
a mais viva esperança de que, finalmente, possamos
ter aprendido a mais valiosa das lições de todos os
percalços que enfrentamos: é impossível, absolutamente absurdo e impossível deixar morrer o maior
programa de combustível renovável de todo o mundo,
o mais copiado e invejado programa agroindustrial
brasileiro.
Sr. Presidente, nossos ganhos em know-how,
tecnologia e produtividade em todo o ciclo do álcool,
até em função do uso massivo do combustível verde,
constituem-se hoje em um dos mais importantes patrimônios do Brasil. Esse patrimônio nos oferece um
capital valioso e um diferencial altamente positivo no
contexto da economia globalizada do mundo contemporâneo. Nossa tecnologia de produção de motores
tem sido valorizada além fronteiras. O Brasil domina
hoje, como nenhum país do mundo, todo o ciclo de
produção do álcool, do campo às usinas, das destilarias às fábricas de automóveis, da produção de máquinas à seleção de espécies de cana mais produtivas e resistentes.
Por tudo isso, Sr. Presidente, é lícito esperar – e
espero com toda a força do meu entusiasmo – que o
que nasceu da crise na crise se viabilizará.
O Proálcool brasileiro é um filho não programado da crise do petróleo, gerado pela explosão dos
preços da Opep e pela instabilidade geopolítica do
Oriente Médio, em 1975, quando foi concebido como
alternativa de substituição de derivados de combustível fóssil para reduzir a nossa dependência externa. E
vale acrescentar: para impedir a explosão da nossa
pauta de importações e de nosso déficit comercial.
O filho da crise do petróleo, nos anos 70, cresceu e amadureceu e, hoje, abre-nos um vastíssimo leque de alternativas para o enfrentamento de uma crise igualmente grave de energia, de uma conjuntura
igualmente adversa de balanço de pagamentos e do
cenário novo, mas igualmente sombrio da poluição
ambiental.
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Nesse seu primeiro quarto de século, o Proálcool brasileiro avançou e se fortaleceu, a ponto de se
justificar não apenas pelas razões estratégicas que o
motivaram, mas também por imperativos econômicos, sociais e ecológicos, que se tornam hoje ainda
mais fortes que na época da sua criação.
O Proálcool brasileiro atingiu uma posição tão
singular que tem hoje custos competitivos com o da
própria gasolina no mercado mundial, mesmo abstraída a fantástica conta ambiental e de saúde do combustível fóssil.
O nosso álcool, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
já não precisa de subsídios, exige apenas uma sinalização política do Governo – como, ontem, anunciou o
Ministro Pratini de Morais, em São Paulo, ao aumentar a mistura do álcool com a gasolina de 22% para
24%. Outros sinais ainda são necessários. O Programa do Álcool exige apenas isto: que a sinalização política do Governo sirva aos agentes econômicos
como balizamento de sua importância estratégica na
matriz energética nacional. O álcool brasileiro felizmente já não precisa de subsídios, pois o Brasil não
os dá. Ao contrário de outros países, que, enxergando
a importância estratégica do combustível renovável,
despendem generosos subsídios diretos e indiretos
aos seus programas de álcool.
Nos Estados Unidos, os subsídios federais e estaduais chegam a mais de R$1mil/m³ de álcool. Na
França, esse subsídio é de R$661/m³.
Nossos ganhos de produtividade, Sr. Presidente, se repetem ano a ano. O setor sucroalcooleiro do
Brasil é um dos raros que podem exibir o aumento de
produtividade de 3% ao ano durante um quarto de século. O parque açucareiro mais produtivo do mundo é
o de São Paulo. O segundo mais produtivo do mundo
é o do Nordeste brasileiro. Até por isso, por termos feito como ninguém o exaustivo dever de casa do aumento da produtividade, é legítimo, mais do que esperar, é legítimo exigir que se derrube de vez o protecionismo perverso que nos fecha mercados, mas, sobretudo, premia a ineficiência e penaliza a competência.
O Proálcool brasileiro, afinal, é uma das mais incompreendidas histórias de sucesso da nossa economia
nos últimos 25 anos.
A cada ano, o Proálcool apresenta uma economia de US$1,5 bilhão, equivalente à substituição da
importação de petróleo. Sr. Presidente, são quase
US$40 bilhões, em 25 anos, de efetiva contribuição
para reduzir nossa dependência externa de combustíveis.
Mais que diminuir a pressão sobre o nosso balanço de pagamentos, o Proálcool tem contribuído
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ainda para reduzir as pressões sobre a nossa dívida
social. O setor emprega um milhão e duzentos mil
brasileiros do Sudeste ao Nordeste, ao custo de
US$11 mil por emprego, que produz o mesmo resultado energético a um custo 155 vezes menor que o da
indústria do petróleo – só para fazer um rápido comparativo.
Essa importância social assume uma dimensão
estratégica em países como o nosso, que sofre a necessidade premente de fixar populações no campo,
contendo as migrações que incham as periferias das
grandes cidades.
O Proálcool se presta, em nosso País, a ser instrumento valioso de desconcentração espacial do desenvolvimento, as grandes unidades de produção
funcionando como eficientes diques de contenção do
êxodo rural.
É difícil quantificar o que isso significa em termos de custo nos serviços públicos e assistência social, mas é possível imaginar o seu alcance, pois, afinal, sabe-se que atender a um homem na zona rural
custa seis vezes menos que nas periferias urbanas.
A essa dimensão econômica, a essa contribuição social, o Proálcool tem acrescentado um inegável
e invejável desempenho ambiental.
O Brasil foi o primeiro País do mundo a se livrar
do chumbo tetraetila na gasolina, graças a adição do
álcool anidro – e, mais uma vez, parabenizo ao Presidente Fernando Henrique pela decisão que tomou
ontem, de ampliar de 22 para 24% essa mistura. Mais
ainda: a cana necessária para produzir o álcool de um
só automóvel retira do meio ambiente o CO2, produzido por 11,2 carros a gasolina. O álcool limpa. O carro
a álcool, além não de poluir, limpa a poluição provocada por 11 carros à gasolina.
Além de produzirem energia, os canaviais funcionam, na natureza, em seu processo acelerado de fotossíntese, como formidáveis elementos purificadores e grandes pulmões naturais contíguos às maiores
e mais poluídas cidades.
Combate-se o efeito estufa com grandes plantações de cana que, ao contrário das florestas, crescem
em apenas dois anos. Permitam-me, então, um questionamento de ordem política, mas de base técnica inquestionável: se os países mais ricos do Hemisfério
Norte chegam a cogitar do financiamento de florestas
tropicais como elemento de purificação da natureza,
por que não se pensar em esquemas específicos de
financiamentos e apoio à produção de cana-de-açúcar, de resposta ainda mais rápida e de efeitos ainda
mais abrangentes do que qualquer floresta artificial?
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Mais importante do que tudo, no entanto, no álcool, é a dimensão estratégica de combustível renovável, que atende privilegiadamente ao nosso potencial energético de País tropical. Cedo ou tarde, o Brasil terá que construir a sua independência energética
sobre a biomassa e sobre fontes hoje ainda tidas pejorativamente como alternativas.
Prefiro, por isso, Sr. Presidente, ver o álcool não
apenas como valioso produto econômico, mas sobretudo como combustível limpo, o combustível da harmonia ambiental, em que as preocupações econômicas e os desafios energéticos caminhem passo a passo, lado a lado, com a necessidade imperiosa e inadiável de respeito ao meio ambiente.
As razões estratégicas que presidiram a criação
do Proálcool persistem hoje e só uma visão imediatista e caolha pode ignorá-las. São essas razões estratégicas que levam países desenvolvidos, como a
França e os Estados Unidos, a estimularem, mesmo
agora, a consolidação e a expansão de programas já
ambiciosos de combustíveis renováveis. Os Estados
Unidos já estarão, em breve – até o final deste ano –,
produzindo 8,2 bilhões de litros de álcool por ano. Outros países como a própria França, a Austrália, a Tailândia, México, Guatemala e Costa Rica já entraram
agressivamente na produção desse combustível renovável. Países orientais como a Coréia e o próprio
Japão já sinalizam com o início da exploração do
combustível da biomassa.
Ao contrário do Brasil, esses países subsidiam
fortemente o seu álcool, mas todos se guiam pelas
mesmas razões estratégicas que um dia nos impeliram. Esses países superaram, na prática, o equívoco
de reduzir tudo a uma disputa de mercados entre dois
tipos de combustíveis. Petróleo e álcool não são excludentes, mas complementares de uma mesma e
harmoniosa matriz energética.
Em viagem recente aos Estados Unidos, Sr.
Presidente, para participar de uma conferência sobre
a experiência brasileira com o álcool, encontrei entre
os ouvintes representantes de todas as grandes empresas petrolíferas americanas. Diante de minha surpresa, ouvi deles próprios que o álcool não lhes parecia um concorrente, mas, diante da pressão dos ambientalistas, o álcool era a cada dia mais um aliado e
alternativa de salvação do próprio petróleo num mundo crescentemente poluído.
Volto a lembrar o que disse no início do meu discurso: o Brasil já não vive o drama da poluição do
chumbo tetraetila, totalmente aniquilado com a mistura da gasolina com o álcool nos índices de 22%. Ou-
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tros poluentes serão eliminados na medida em que se
aumente essa mistura.
Felizmente, esses países, Sr. Presidente, parecem ter superado esse conflito inexpressivo diante da
dimensão das questões energéticas a enfrentar; um
conflito tecnicamente inconsistente, mas que, ao longo dos anos, sedimentou na opinião pública e na postura dos agentes econômicos do nosso País preconceitos e um clima de rivalidade que em nada contribuiu para o Brasil. O País, felizmente, também superou esses equívocos.
Felizmente, também, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o parque industrial brasileiro parece haver superado, com louvor, as turbulências causadas
pela liberação de preços e de comercialização do álcool, implantadas sem mecanismos eficientes de regulamentação e num ambiente dominado por elevados excedentes e câmbio supervalorizado. Tal conjuntura, que comprometia a competitividade do álcool
frente à gasolina, quase levou à bancarrota o setor
sucroalcooleiro.
Hoje, a indústria nacional mostra sinais de amadurecimento, de disposição de assumir riscos, mas,
fundamentalmente, provas de que recuperou sua capacidade de se planejar a longo prazo.
Da parte do Governo, felizmente também se superaram entraves institucionais, como os que im pediam, na prática, a co-geração e a compra da energia
excedente por geradoras estatais. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CHESF, para citar o
exemplo mais eloqüente, está agora adquirindo 80
megawatts de produtores independentes do Nordeste, incluindo destilarias e usinas de açúcar. No Sudeste, também, várias indústrias produtoras de álcool já
forneceram energia elétrica este ano, a partir do bagaço da cana, excedente da produção.
Mas a hora é de avançar na conquista de novos
mercados para o álcool, um produto que tem sido relegado a segundo plano no setor sucroalcooleiro, mas
que, em breve, deve ser o carro-chefe da produção.
Já produzimos, em 1997, 15 bilhões de litros de
álcool. Hoje a expectativa para a safra de 2001/2002 é
de apenas 10,8 bilhões de litros, para um consumo de
11,7 bilhões de litros. O setor espera um sinal, mínimo
que seja, acerca da importância que se dispense a
esse energético, para, de novo, voltar a produzi-lo em
escala até superior à do passado recente.
Essa sinalização dada ontem, num ponto importante pelo Governo, poderia vir tanto pela adição do
álcool anidro à gasolina, dos atuais 22% para 26%.
Ontem, o Ministro Pratini anunciou que chegará aos
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26%, logo que algumas discussões técnicas autorizem essa medida. Mas aqui é importante registrar o
anúncio para 24%, como também medidas concretas
de apoio ao carro a álcool, sobretudo para a frota pública, para as frotas de táxi e de locadoras. A frota brasileira a álcool, afinal, já chegou a 4,5 milhões de veículos, mas hoje é de apenas 2,5 milhões de veículos.
A hora, Sr. Presidente, é de avançar em mercados mas, sobretudo, na conquista de novos espaços,
como o da gaseificação do bagaço de cana, que pode
abrir as mais auspiciosas perspectivas, não apenas
para o setor sucroalcooleiro, mas para o próprio Brasil. Basta dizer que, com a tecnologia atual já conhecida e disponível, que está nas prateleiras do Brasil à
disposição das indústrias de açúcar e de álcool, poderá o potencial hoje de bagaço ofertado gerar até 6
mil megawatts.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 6 mil megawatts é uma Hidrelétrica de Xingó, que custou ao
Brasil mais de US$3 bilhões. Para se atingir esses 6
mil megawatts, não se precisa mais do que US$500
milhões de investimento, porque a estrutura já está
pronta. Já existem a cana, a tecnologia, o parque industrial, o mercado, a mão-de-obra, as usinas funcionando. Seria, única e exclusivamente, um aperfeiçoamento na eficiência das turbinas e das caldeiras.
Esses 6 mil megawatts, se for cortada a cana
como chamam, de pés e pontas da cana, dobrará o
potencial, porque hoje os canaviais são queimados.
Se a cana for cortada crua, com pés e pontas, vai de 6
mil para 12 mil megawatts com a tecnologia à disposição das usinas.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Permite-me um aparte, Senador Teotônio Vilela Filho?
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Bloco/PSDB
– AL) – Apenas vou concluir o que estava falando sobre
o bagaço de cana, nobre Senador Casildo Maldaner.
Se for adicionada, incluída uma tecnologia que
está sendo desenvolvida pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, da gaseificação do bagaço de cana, aumentará de 6 para 10 mil megawatts a
cana comum e de 10 para 20 mil megawatts o potencial energético do bagaço de cana no Brasil. Isso significa quase o dobro da energia produzida por Itaipu,
a maior hidroelétrica do mundo.
Com muita honra, concedo o aparte ao Senador
Casildo Maldaner.
O PRESIDENTE (Lauro Campos) – Senador Teotonio Vilela Filho, peço vênia apenas para lembrar
que o tempo do orador já está ultrapassado há alguns
minutos, embora reconheçamos a importância do as-
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sunto. Seremos condescendentes, mas, infelizmente,
há outros oradores aguardando para usar da palavra.
Fico satisfeito, como ex-professor do nobre Senador
que ocupa a tribuna ...
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Bloco/PSDB
– AL) – Com muita honra de minha parte... Consta do
meu currículo.
O PRESIDENTE (Lauro Campos) – ...e gostaria
de ouvi-lo indefinidamente. Contudo, infelizmente, o
Regimento Interno me proíbe.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Bloco/PSDB
– AL) – Sr. Presidente, ouço rapidamente o Senador
Casildo Maldaner e, depois, concluirei meu pronunciamento.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Curvo-me ante o que reza o Regimento Interno. Senador
Teotonio Vilela Filho, quero dizer a V. Exª que, de certo modo, estamos criando nosso caminho. Estamos
com o nosso projeto para o ano que vem, respeitando
o Governo, o Partido de V. Exª e críticos de certa forma. Talvez tenhamos demorado um pouco e já devêssemos ter avançado um pouco mais das idéias de V. Exª.
Penso que perdemos tempo para avançar mais naquilo em que acreditamos. Confesso que estou admirado com a exposição que V. Exª faz. Nela, não vejo
apenas o ex-professor de V. Exª, que está presidindo
a sessão neste momento, mas também o nosso eterno Teotonio Vilela, seu pai. V. Exª, com a calma e o jeito de aluno que foi do Senador Lauro Campos, tem
um tom professoral e está dando uma verdadeira aula
ao Brasil. Admiro as teses de V. Exª. Como catarinense originário da fronteira com a Argentina, defendo
sempre a interiorização do desenvolvimento e as teses que V. Exª defende permitem a interiorização do
desenvolvimento e a busca do que é melhor na diversidade das forças de que precisamos. No campo
energético, diria que os terrenos acidentados do oeste catarinense oferecem condições para a instalação
de pequenas hidroelétricas. Localizam-se naquela região os rios Uruguai, Chapecó e Canoas e, agora, várias usinas lá estão sendo construídas. Assim, teremos maior capacidade energética, associada à produção de energia eólica, que começa a se desenvolver no Brasil, a qual considero extraordinária. A energia produzida do bagaço da cana é algo lindo porque
permite a preservação do meio ambiente ao mesmo
tempo em que se busca a interiorização do desenvolvimento, sem depender de variações cambiais. Hoje,
o Brasil está recebendo uma grande aula de V. Exª e
não apenas o Estado de Alagoas. Cumprimento V. Exª,
com o maior respeito.

OUTUBRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Bloco/PSDB
– AL) – Muito honrado com o aparte de V. Exª, nobre
Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Senador Teotonio Vilela, V. Exª me concede um aparte?
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Bloco/PSDB
– AL) – Concedo um rápido aparte ao nobre Senador
Romero Jucá, obedecendo ao meu mestre, o Senador Lauro Campos, que preside a sessão neste momento.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Meu
caro Senador Teotonio Vilela Filho, serei rápido. Eu
não poderia deixar de fazer, neste momento, por
meio de um aparte, três registros distintos, que considero importantes. Primeiro, gostaria de falar da
nossa satisfação em relação ao fato ressaltado pelo
Senador Teotonio Vilela Filho: a ampliação da colocação do álcool na gasolina. Penso que isso abre
um espaço e é uma decisão política corajosa do Governo que, na verdade, sinaliza com tudo aquilo que
ressaltou o Senador Teotonio Vilela Filho. A segunda questão é que o projeto, a tecnologia, o caminho
do bagaço da cana para gerar energia realmente é
fundamental para o Brasil, tendo em vista que isso
fará com que também, de outro lado, se reforce a
questão da produção do álcool para ser misturado
na gasolina. É um processo cíclico que, na verdade,
proporcionará um ganho a mais de competitividade
e de auto-suficiência ao País. É importante dizer
que o caminho que o Senador Teotonio Vilela aponta é fundamental e que já está sendo analisado pelo
próprio Ministério de Minas e Energia. Em contato
com o Ministro José Jorge, S. Exª me ressaltou que
o Ministério começa a discutir linhas de financiamento exatamente para fazer as adaptações defendidas pelo Senador Teotonio Vilela Filho, ou seja,
adaptações nas turbinas e nas caldeiras das usinas, para que se possa, efetivamente, ingressar esses seis mil megawatts de energia ao setor produtivo brasileiro. A terceira observação que queria fazer, Sr. Presidente, é uma questão de dever de justiça. O Senador Teotonio Vilela Filho jamais faria
isso, mas eu, como parceiro, admirador e acompanhante do trabalho realizado por S. Exª aqui, quero
parabenizá-lo pelo esforço, pela luta incansável.
Certamente, o Senador tem participação impor tante nessa conquista referente à ampliação do índice
de álcool adicionado à gasolina, pois S. Exª tem defendido, permanentemente, não só essa questão
como a da melhoria do sistema energético brasileiro como um todo. Ressalte-se até que, dias atrás,
aprovamos um projeto de conservação de energia
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apresentado por S. Exª, exatamente no sentido de
melhorar a utilização e o controle da energia no Brasil. Portanto, como bem ressaltou o Senador Casildo Maldaner, o Senador Teotonio Vilela Filho, que
tem se notabilizado, no Senado Federal, pelo seu
conhecimento técnico, pela sua defesa e ação em
prol do fortalecimento do sistema energético brasileiro, granjeia mais uma importante vitória com
essa ampliação do índice de álcool acrescentado à
gasolina. Quero felicitá-lo não apenas pelo discurso
de hoje, mas principalmente pelas ações de V. Exª
em prol não só do Nordeste – o Nordeste tem ganhado com isso, como também Alagoas –, mas em
prol do Brasil. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Bloco/PSDB
– AL) Nobre Senador Romero Jucá, sinto-me honrado pelo aparte de V. Exª, que incluo em meu pronunciamento.
Sr. Presidente, voltarei a esta tribuna para, dando continuidade a uma série de pronunciamentos sobre o tema da energia, tecer comentários sobre o
que levantaram os Senadores Casildo Maldaner e
Romero Jucá acerca da grande potencialidade brasileira – pelo fato de o Brasil ser um país tropical em
termos de energias renováveis e não-poluentes.
Infelizmente, ao longo do tempo, em algumas ocasiões essa potencialidade tem sido subestimada. Às
vezes, a utilização de certos tipos de energia tem
sido até impedida de prosperar, como é o caso da
energia solar, apesar de o Brasil ter um dos maiores
índices de insolação do mundo. O País também dispõe de oportunidades das mais variadas e riquíssimas no que tange à energia eólica, às pequenas hidroelétricas, à energia da biomassa – quanto a esta
última, fundamentalmente, o potencial brasileiro é da
maior qualidade.
Dessa forma, desta tribuna defendi – como
lembrou o Senador Romero muitas vezes – várias
decisões e sinalizações do Governo Federal para
que essas energias fossem mais bem aproveitadas.
E o aumento da quantidade de álcool na mistura
com a gasolina é realmente um desses pleitos que
venho defendendo há anos aqui na tribuna e nas
Comissões.
Para concluir, Sr. Presidente – e peço desculpas
pelo alongado tempo do meu discurso –, quero acrescentar que tudo, no entanto, dependerá de uma definição básica e urgentemente inadiável: o que queremos da nossa matriz e da nossa política energética.
Garantir o curtíssimo prazo sem vislumbrar o futuro e
o longo prazo? Fazer ganho econômico em troca de
perdas estratégicas? O que queremos, enfim?
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Dessa definição depende o futuro do Proálcool,
como depende o futuro da nossa matriz energética e
do próprio País. Tal definição também será decisiva
para que, num futuro próximo, quando de novo se encherem os reservatórios de nossas hidroelétricas,
não tenhamos que desperdiçar água sem geração de
qualquer energia apenas porque temos compromissos
com as termelétricas a gás, montadas às pressas em
função do curtíssimo prazo da atual crise de chuvas.
Qualquer que seja a decisão do Governo, terá
conseqüências profundas na vida nacional. Mas confiamos, e confiamos, bem fundamentados, em que o
Governo evitará o erro que, infelizmente, tem sido
marca de nossa política energética nas últimas décadas: entender a energia apenas como insumo econômico, desprezando sua dimensão estratégica e sua
profunda interação com o ambiente.
Portanto, Sr. Presidente, com muita alegria, participei ontem, como palestrante inicial, da abertura da
Conferência Internacional sobre o Álcool e a Energia
do Bagaço de Cana, realizada em São Paulo. Ali compareceram brasileiros e estrangeiros de vários países, Muitos deles representavam países tropicais, naturalmente vocacionados, como o Brasil, para a biomassa, para os energéticos renováveis. Todos com o
desafio comum que é maior que qualquer conflito ou
divergência eventual em suas políticas energéticas: o
de produzir uma energia cada vez mais limpa e em
harmonia com o ambiente.
Diante do exposto, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, saúdo os participantes da mencionada
Conferência realizada em São Paulo, como também
saúdo, com entusiasmo redobrado, a nova ordem
energética internacional que se pretende constituir e
consolidar a partir da biomassa e do escrupuloso e intransigente respeito à natureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Teotônio Vilela
Filho, o Sr. Gilvam Borges, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lauro
Campos.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – Continuando com a lista de oradores inscritos, concedo a
palavra ao nobre Senador Romero Jucá, por vinte minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, serei rápido, até para que outros oradores possam também usar da palavra.
Nesta manhã, farei um registro e um apelo. Primeiro, o registro: trata-se da necessidade que têm o
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País, o Ministério da Educação, o Governo, a sociedade de que sejam fortalecidas as escolas técnicas federais, que, nos últimos anos, começaram a ocupar
um espaço extremamente importante perante a sociedade e transformaram-se em centros de formação
de mão-de-obra bastante qualificada.
Registro, por exemplo, o trabalho desenvolvido
pela Escola Técnica Federal de Roraima. Essa escola
foi construída por mim, quando Governador, e hoje,
sem dúvida nenhuma, é uma escola de excelência e
atua de forma a transformar a realidade do novo Estado de Roraima. Com a participação de professores e
alunos, a Escola tem dado demonstrações importantes de conhecimento e tecnologia.
As escolas técnicas estão-se esforçando também no sentido de apresentarem não só cursos técnicos, mas também cursos de nível superior na área de
tecnologia. Já há um pleito feito pela Escola Técnica
de Roraima. Quero reforçá-lo pessoalmente, pedindo
ao Ministro Paulo Renato para que antecipe, agilize e
amplie as condições de funcionamento dessa Escola.
Quero também conclamar os Srs. Senadores e Deputados para que, no Orçamento da União, ampliemos
os recursos para os Cefets, para as escolas técnicas,
com a finalidade de dar melhores condições de funcionamento a essas entidades.
Sr. Presidente, quanto ao apelo que faço, também diz respeito, em parte, às escolas técnicas: que
se busque uma solução para a greve dos professores
universitários e das escolas técnicas. Sem dúvida alguma, a situação está ficando insustentável. O Governo já acenou à possibilidade ou de reajustes salariais
ou da absorção da Gratificação de Atividades Especiais
(GAE) pelo salário dos professores e dos servidores.
Portanto, entendemos que é chegado o momento de
todos os lados cederem um pouco para que termine
essa greve, que na verdade prejudica principalmente
a sociedade brasileira.
Não podemos permitir que o semestre letivo das
universidades seja perdido. Não pode haver a postergação ou o cancelamento dos vestibulares do final
deste ano. Portanto, é fundamental que tanto as entidades representativas dos professores quanto o Ministério da Educação cheguem a um entendimento,
cheguem a um consenso, encontrem uma solução
que atenda principalmente à sociedade.
Deixo aqui o meu apelo para que a sociedade,
representada por professores e Governo, chegue a
esse entendimento, pondo fim a essa greve e restabelecendo o ensino nas universidades e nas escolas
técnicas.
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Por conta disso, Sr. Presidente, peço a transcrição da matéria de O Estado de S. Paulo, ”Parlamentares farão proposta para fim da greve“, que foi publicada na imprensa.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.
Mídia Impressa
Jornal: O Estado de S.Paulo
Em 17 de outubro de 2001
PARLAMENTARES FARÃO PROPOSTA
PARA FIM DA GREVE
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do Ministro da Educação, Paulo Renato Souza, de reter os sa lários dos servidores interrompeu as ne gociações. O governo,
porém, age com aval da Justiça, pois conseguiu derrubar uma
liminar que determinava a manutenção do pagamento aos pro fessores.
Com as mãos na cabeça, o deputado oposicionista lembrou que já estavam formados os grupos de trabalhos nos quais
sindicalistas e técnicos do governo discutiriam as reivindicações:
“Espero que dessa vez haja sensibilidade e tolerância”.
Uma outra atitude do governo foi bem recebida pelos sindicalistas. O Ministério da Educação recuou e desistiu, ao menos
momentaneamente, de enviar ao Congresso um projeto que permitiria a contratação de servidores com carteira assinada, mas
sem estabilidade. A Câmara negocia um cronograma de concursos para preencher cerca de 8 mil vagas de professores nas universidades.
O governo decidiu abrir duas mil vagas nos próximos meses. Os novos docentes serão contratados pelo Regime Jurídico
Único (RJU), que garante os mesmos benefícios e direitos dos
atuais servidores.

LEONÊNCIO NOSSA
BRASÍLIA – Líderes dos partidos no Congresso vão a
apresentar hoje a representantes do Ministério da Educação e
aos sindicalistas das universidades federais uma proposta para
encerrar a greve nas 52 instituições federais de ensino superior.
A idéia dos parlamentares é garantir a incorporação aos salários
de vencimentos que hoje são pagos na forma de gratificação.
Essa fórmula produziria reajustes que dariam uma despesa global de R$750 milhões por ano. Desse total, R$500 milhões
seriam usados para aumentar de 15% a 50% os salários dos servidores da área técnica e administrativa. Já os professores receberiam em média mais 12%.
Um texto elaborado pelas Comissões de Orçamento e de
Educação da Câmara foi discutido, ontem, com representantes
da Federação de Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Brasileiras (FASUBRA) e do Sindicato dos Docentes
(ANDES). A Fasubra reagiu, a princípio, de forma positiva e emitiu sinais de que pode por fim a paralisação dos servidores, que
se arrasta desde 25 de julho.
No final da tarde, os dirigentes de sindicatos dos servidores se reuniram com a secretária de Ensino Superior do MEC,
Maria Helena Guimarães de Castro, para acertar detalhes. A Fasubra obteve a garantia de que será incorporada ao salário a
chamada Gratificação de Atividade Executiva (GAE) – que hoje
representa uma fatia significativa dos rendimentos totais dos servidores, pois equivale a 160% do salário-base dos funcionários
da área técnica e administrativa.
Estratégia – A situação é mais complicada no caso dos
professores, cuja greve completou 56 dias. Os dirigentes do
Andes evitaram afir mar publicamente que es tavam de acor do
com os R$250 milhões ga rantidos pela Câmara no Orçamento
de 2002. A estratégia dos sindicalistas era aumentar a mar gem
de negociação e ir além da incorporação da Gratificação de
Estímulo à Docência (GED). “Com R$450 milhões, a pauta eco nômica da greve estará resolvida”, disse o presidente do
Andes, Rober to Le her.
Sub-relator de Educação da Co missão de Orçamento, o
Deputado Gilmar Machado (PT – MG) espera um avanço em
reunião prevista para hoje: “A greve deveria ter se encerrado
no final do mês passado”. Na avaliação de Machado, a de ci são

Durante o discurso do Sr. Romero
Jucá, 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 nobre Senador Casildo Maldaner,
para uma comunicação inadiável, por cinco minutos.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a minha proposta vem ao encontro do que, há pouco, acabou de expressar o Senador Romero Jucá, a preocupação com as greves no Brasil, principalmente, neste
momento, com as greves nas universidades federais,
que estão paralisadas.
Em função disso, faço algumas considerações
sobre a Universidade Federal de Santa Catarina,
até pelo que ela representa no contexto do sul do
País.
Quando assistimos à greve dos professores e
servidores das universidades federais, lamentamos
profundamente o prejuízo que tal atitude traz ao
País. Não vamos culpar os grevistas, que dedicam
sua vida ao ensino de nossos jovens, na maioria das
vezes percebendo – vamos ser sinceros – salários irrisórios, sequer suficientes para a manutenção de
um digno padrão de vida. O poder aquisitivo caiu,
pois os salários não são atualizados há sete anos. E
por maior estabilidade que haja, há uma inflação vegetativa, que é natural, mas o poder aquisitivo não
vem acompanhando essa inflação e, sem dúvida alguma, os compromissos a serem pagos estão aí colocados.
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É em razão disso que faço esta análise. Não sei
o porquê, mas há uma intransigência, há uma dificuldade do Ministro em negociar com a Comissão de
Educação do Senado. Quando a Comissão marcou
uma audiência com S. Exª o Ministro da Educação,
ele designou um técnico do segundo ou do terceiro
escalão para recebê-la.
Creio que, neste momento, há que enfrentar o
diálogo com a sociedade representativa, deve haver
transparência. Não há como fugir desse debate e não
conversar com os diversos setores da sociedade sobre isso, com transparência. Ainda mais se uma das
partes pretende construir uma candidatura à Presidência da República. Dialogar quem sabe até para
convencer a Comissão do Senado a ser uma aliada!
Do debate sai o convencimento. Se S. Exª está com a
razão e consegue convencer a maioria dos membros
da Comissão de Educação do Senado – e por quê
não? –, ele terá um aliado! Não dialogar é pior.
Sempre tenho dito – mesmo quando era Governador do meu Estado, enfrentei greves; e quem não
as enfrentou? – que é melhor duas horas de diálogo
do que cinco minutos de tiroteio. É melhor! Por não receber, já se cria a oportunidade para um tiroteio; se
receber, conversam. Ou um lado convence o outro ou
se faz uma conciliação. Quem sabe se retira dali um
entendimento maior!
Por isso, venho aqui fazer esta análise. A nossa
universidade, por exemplo, a Universidade Federal de
Santa Catarina, está em terceiro lugar no ranking
das instituições brasileiras de ensino superior elaborado pelo Guia do Estudante para o ano 2002, logo
após a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e
a USP, Universidade de São Paulo.
E essa colocação é motivo de orgulho para nós,
catarinenses, Sr. Presidente, ciosos de manter os cursos universitários em excelente nível, a fim de que os
alunos estejam devidamente preparados para o mercado de trabalho, complexo e difícil, nestes tempos de
globalização. O levantamento envolveu 1.091 cursos
em 134 das principais faculdades e universidades do
País, a maioria pública.
A Universidade Federal de Santa Catarina recebeu o índice de 89,5% de cursos ”estrelados“, sendo
que seis dos seus cursos receberam grau máximo,
cinco estrelas: Enfermagem, Jornalismo, e as Engenharias de Controle e Automação, Elétrica, Mecânica
e Sanitária. Este é o décimo-primeiro ano em que
esse tipo de análise é feita, considerando como ponto
de partida quatro fatores: infra-estrutura oferecida, incluindo laboratórios, equipamentos e acervo bibliote-
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cário; qualificação do corpo docente; produção científica e currículo.
Um dos fatores que tem levado a UFSC a esse
crescimento baseia-se na qualificação e dedicação
exclusiva do seu corpo docente. Sessenta dos 65 professores do curso de Engenharia Mecânica, por
exemplo, possuem doutorado. Entretanto, se o Governo continuar insistindo em manter baixo o salário de
seus funcionários, se o arrocho salarial persistir, alguns desses professores acabarão procurando rumos diversos.
Outro curso importante, porque tem apenas 180
alunos dividindo uma infra-estrutura de seis laboratórios, sendo dois de redação, equipados com 28 computadores, é o de Jornalismo. É um dos raros cursos
do País que não está incluído entre os cursos de Comunicação Social, oferecendo ao aluno formação integral no jornalismo.
Alguns cursos da Universidade Federal de Santa Catarina foram contemplados com quatro estrelas:
Administração, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Engenharia de
Alimentos, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Geografia, História, Letras,
Matemática, Nutrição, Pedagogia, Química e Serviço
Social.
A classificação da UFSC dá-lhe o caráter de
provedora de cursos de excelência, transformando-a
num importante centro de tecnologia, que vem atraindo estudantes de várias partes do País. A apreciação
feita pelo Guia do Estudante levou em consideração,
entre outros itens, a vida no campus, as opções para
bolsas de estudo e alojamentos, a oferta de cultura e
lazer, os projetos desenvolvidos junto à comunidade e
ao mercado, além da avaliação anual feita pelo MEC,
o Ministério da Educação.
Por isso, Sr. Presidente, a UFSC tem procurado, nos seus quarenta anos de existência, ampliar e
aprofundar os compromissos com a pesquisa e a
qualificação de seus mestres, a fim de que seus formandos comecem suas carreiras com a plena consciência dos processos de mudança social e possam
vir a trabalhar para o aprimoramento da ordem democrática.
Nossa universidade tem 1.665 professores, dos
quais 53,5% são doutores e 31% são mestres. As publicações técnicas atingem nível elevado. Assim, no
ano passado, foram publicados, pelos pesquisadores,
80 livros, 222 capítulos de livros, 890 artigos em periódicos indexados, 513 em não-indexados, além de
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1.286 trabalhos completos e 1.774 trabalhos resumidos em anais de Congressos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para finalizar, quero deixar registrada neste meu pronunciamento minha admiração pelo trabalho desenvolvido
pela UFSC em prol da juventude brasileira. Cumprimento o Magnífico Reitor, que vem lutando para encontrar uma solução para isso, Professor Doutor Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, o corpo docente e os dedicados servidores, pelos esforços empreendidos
para tornar a universidade, cada dia mais, um centro
de excelência do ensino superior no Sul do País. E
faço votos de que, finda a greve, possam todos retornar às suas funções, propiciando ao corpo discente a
costumeira atenção.
Sr. Presidente e nobres colegas, faço essas
considerações em função até da gravidade do momento que estamos vivendo no País. Faço mais
uma vez um apelo ao Ministro da Educação. O negócio é o diálogo, com os diversos setores. Sei que
pode cansar, pode até causar uma certa perda de
tempo. Mas para construir uma solução é preciso o
diálogo, é preciso conversar com os diversos se tores representativos, e conversar com transparência, apresentar e receber argumentos, e aí tirar,
como pessoas maduras, adultas e responsáveis, o
melhor para a educação brasileira, para darmos um
exemplo ao País e aos outros setores que enfrentam também paralisações. Precisamos construir
uma solução.
Não é vergonha ceder alguma coisa, ceder em
parte. Não é vergonha dizer: ”Eu estava convencido
de que o correto era desta forma, eu estava convencido de que não havia jeito! Mas agora estou vendo, ouvindo aqui e ouvindo lá, que tenho que ceder!“ Vamos
ceder uma parte daqui, outra de lá, e vamos construir
juntos a solução.“ Não é vergonha para ninguém. Não
pode haver vencidos nem vencedores. Temos que encontrar uma solução para todos no País: para o corpo
docente, para o corpo discente, para os servidores,
enfim, para a educação brasileira.
Este é o apelo que faço ao registrar que a nossa
universidade federal ocupa o 3º lugar no ranking das
universidades nacionais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a atenção de V. Exªs, Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, depois de uma
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semana estafante, quero aproveitar a oportunidade
de estar nesta tribuna – oportunidade que não determinamos, não marcamos – para dizer que o que vou
ler aqui agora seria mais conveniente ser lido na véspera do Dia de Todos os Santos.
Quê! perguntam-me se tenho religião,
se creio em Deus? Gostaria de não ter religião, de ser uno e inconsútil, sem emendas,
e não religado, religioso. Gostaria de desenvolver o cristal que existe em mim, a transparência que não permite colagens, religações, religiosidade.
Eu não sou uma árvore que apenas
balouça seus galhos como braços desarticulados, suas folhas silenciosas e dependura seus frutos que não sabem sequer
que são saborosos; eu não sou uma árvore
que liga sua parte superior, viva e mutante,
ao chão, por meio do tronco uno e frio. Eu
sou um ser humano cuja fragilidade se afirma em cada passo que não passa de uma
queda interrompida. Eu sou um ser dual,
cindido desde os pés por uma ambigüidade
básica, por uma fissura que me move.
Meus braços e minha cabeça se plantam
no meu tronco e este se equilibra sobre a
fragilidade e a dualidade das pernas. Ao invés de galhos, de folhas e de frutos, agito
braços desgalhados e produzo palavras,
expresso sentimentos, paixões, sensações,
idéias e ideais.
O que é básico em mim é a dualidade,
a ambivalência, a dúvida, o medo de cair e
de morrer. A terrível consciência de meus limites e de minha fragilidade coexiste com
minha inteligência, minha força, meus infinitos a cada momento alcançados e, em seguida, ultrapassados. Minha dúvida essencial, minha ambigüidade fundamental produzem uma consciência sempre angustiada,
ou angustiada sempre que a consciência
pousa e se apodera da intimidade do real.
Quero ser uno, íntegro, inteiro. Não quero
mentir, mas não tenho forças para arrostar a
verdade e a realidade angustiantes e implacáveis.
Ser coerente e ser pleno é assumir por
inteiro a minha dualidade, as minhas ambigüidades; conscientizar-me de minhas dúvidas e abraçar, unindo-as, as minhas partes
contraditórias. Minha consciência ainda é
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uma ilha cinza no meio do mar de ondas negras e ameaçadoras, capazes de fazer submergir minha luz pequena.
Eu sou palco de infindáveis diálogos
entre as partes opostas que compõem a minha diversidade. Se eu fosse um homem-cristal, transparência e lucidez, eu seria um cristal quebrado, cindido, dual, porque cristal-homem.
Ao assumir minha verdade, tenho de
confessar que, embora não queira admitir
minha fissura, minha religação, minha reunião, e me rebele contra essa essência verdadeira, dual, ao afirmar que não tenho religião, estou dizendo que, ao mesmo tempo,
possuo todas as crenças, ritualizam em mim
as magias primevas, existem em mim pavores e fraquezas avoengos e mitos primitivos.
Sou um ser fraco, dual e religioso: um ser
que se rendeu à verdade. Mas, se meu
Selbst junguiano ou meu id e meu inconsciente freudianos são habitados por todas as
religiões, mitos, crenças e fantasias, eu também sou ateu e materialista.
A ilha cinza de minha consciência perdida quer ser continente, vencer ondas negras e brilhar. Ela sabe que o único brilho
possível é o clarão angustiado do ser consciente.
Sou um velho e, de repente, desperta
em mim a criança que dormia em meu esquecimento. Levanta, corre e brinca o meu
eu criança.
Nos momentos de plenitude, de força,
de levitação, prescindo de minhas pernas,
levito. Esqueço os deuses e peco ao assumir-me como totalidade coesa e coerente.
Talvez, sugere minha dúvida, ao se fazer
materialista e declarar sua independência,
você tenha encarnado um semideus: ao se
transformar, você se hipostasiou e veio a
ser apenas Narciso, o demiurgo da vaidade. E, assim, reafirmo a dualidade e a dúvida que, junto com o trabalho e a linguagem, me produziram, me modelaram e me
transformam.
O que procura, então, nessa sua vida
sofrida, por que o olhar já embaçado, os cabelos embranquecidos por uma inquietação
constante, por um trabalho contínuo, por um
pesquisar e indagar sem fim, se não procura
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a verdade, por que ela vem de mãos dadas
com a angústia? Se não quer ser sábio e
desdenha do poder, o que deseja, então,
pergunta uma parte de minha unidade à outra parte de minha diversidade. No fundo, tenho de assumir que, materialista e ateu,
quero mesmo é ser santo. Não um santo
qualquer, com velas nos pés, cercado de
uma multidão de devotos e incomodado pelos pedidos sem fim de socorros, pelas solicitações de milagres meus...
Para cada desvalia, para cada sofrimento ou cada aflição existe um santo de
plantão: o santo das crianças, o santo dos
velhos, o santo dos presidiários, o santo dos
devedores, o santo dos marginalizados, o
santo dos negros, o santo dos maus políticos, o dos ladrões e o das prostitutas. Até
mesmo os genocidas e os banqueiros têm
seu santo, o que provaria a infinita misericórdia de Deus, se ele, existindo, protegesse os bons e a corja, praticando, ao nivelar
os opostos, estranha e incompreensível
”justiça“.
Só os materialistas e ateus não têm
santo e, por isto, o santo dos ateus seria o
mais humilde e esquecido de todos os santos. Logo, o menos vaidoso, o mais santo
deles...“
Humildemente, candidato-me a ser santo dos
ateus.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Moreira Mendes deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lauro Campos.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – Concedo a palavra ao Senador Moreira Mendes, por 20 minutos.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, depois de
uma ausência de quase duas semanas, volto hoje a
esta tribuna para, novamente, abordar um tema de
relevância não apenas para o País, mas, sobretudo,
para o meu Estado, Rondônia. Trata-se da discussão da Medida Provisória nº 2166, conhecida em
Rondônia como Medida Provisória nº 2080, aquela
que propõe modificações profundas no Código Florestal Brasileiro. E para repetir o que sempre tenho
dito: que muitas das modificações são absolutamen-
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te procedentes, vão modernizar a nossa legislação
florestal e permitir que o Brasil realmente se preocupe com o seu meio ambiente.
Entretanto, no seu contexto, vem embutido o
art. 16, que engessa o desenvolvimento da Amazônia, pois prevê o aumento da reserva florestal, na propriedade privada, de 50 para 80%, o que, no caso da
Amazônia e do meu Estado, inviabiliza por completo o
desenvolvimento. Pior do que isso, não permite o
avanço do desenvolvimento e faz que a nossa população retroceda, caminhe de volta ao passado.
E por que isso? Porque Rondônia, quero repetir
enfaticamente, foi colonizado oficialmente pelo Incra
e, portanto, pelo Governo, que convocou brasileiros
de todos os quadrantes para ocupar aquela região há
32 anos. Naquela época, para o produtor poder receber os títulos definitivos que o Incra expedia – e vejam
que toda a colonização foi feita pelo Incra –, exigia-se
dele, exigia-se que o ocupante da terra desflorestasse 50% da área. E ele assim procedeu.
Alguns exageraram, foram além do que deviam
ir e, portanto, deverão recompor a floresta. Mas muitos cumpriram a lei e transformaram aqueles 50% em
terra produtiva e lá estão produzindo. De repente, o
Governo modifica a regra do jogo, diz que não é mais
assim. Daqui para a frente, a pretexto de preservar a
floresta, imagina que, impondo essa regra, prejudicando o direito adquirido, vai resolver o problema. O
que não é verdade.
O Brasil está mal informado sobre isso e continuo insistindo que nós todos devemos ter a responsabilidade de preservar, sim, o bioma Amazônia, de preservar os 80%, talvez até mais, da floresta tropical
úmida brasileira, mas não com o discurso fácil de que
a preservação vai se apoiar sobre 80% da propriedade privada. Isso é uma falácia, até porque a propriedade privada, na Amazônia, não chega a 22%.
Mas novamente toco nesse assunto porque se
trata de um problema grave, preocupante, angustiante e
tão profundamente arraigado no subconsciente da população de Rondônia que nos defrontamos com algo
inusitado até. E é isso que quero trazer nesta tarde.
Sr. Presidente, Rondônia é um Estado rural e
que tem toda a sua cultura e todo o seu povo muito ligados à zona rural. São 85 mil pequenas propriedades, são quase 250 mil produtores rurais que vivem
no campo, que moram na propriedade, juntamente
com suas famílias.
Mas o produtor já não é mais aquele que foi para
o Estado há 32 anos, a que me referi há poucos minutos. É o filho, é o neto, é a nora. É toda a família, que
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mora e trabalha no campo, com uma qualidade de
vida muitas vezes melhor do que aquela que tinha
quando começou a desbravar a floresta.
Então, Rondônia é um Estado rural, que tem um
apego muito grande pela cultura do meio rural, que
leva as tradições de São Paulo, dos interiores de Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná para lá. Portanto,
existem festas do produtor rural em praticamente todo
o Estado.
Domingo passado, participei de uma delas, no
Município de Teobroma, no meu Estado, a V Festa do
Produtor Rural. Essas festas são caracterizadas por
eventos ligados, de alguma forma, à exposição de
animais, como a Festa do Peão Boiadeiro; elas são
animadas por bandas tradicionais que andam por
todo o Estado. Em nosso Estado, temos uma banda
muito conhecida, a Ari Santos e os Recampados, especializada em música sertaneja. Em determinado
momento, na apresentação da festa, o animador –
aquela pessoa que fica o dia inteiro com o microfone
na mão para animar o povo, chamando, intercalando
a sua fala com músicas que apresenta ali em CDs,
algo que hoje está tão difundido – apresentou uma
música cuja letra chamou a minha atenção. A música
falava em 2080. Pensei então: ”Conheço essa história. Ela deve estar relacionada com a Medida Provisória nº 2080, que hoje leva o número 2166.“
Para minha surpresa, procurei o animador que,
em seguida, chamou o autor da letra, conhecido por
lá como Villa, da Emplemáquinas, uma empresa do
Estado, sendo a música do Ari Santos. Confesso a V.
Exª que, quando ouvi a música, emocionei-me. Aquilo
retrata realmente o sentimento do povo do Estado de
Rondônia e está absolutamente arraigado na cabeça
das pessoas, no subconsciente do povo do Estado. E
como preocupa o povo rondoniense a Medida Provisória nº 2166, que precisa ser reformulada na parte
que trata da preservação de 80% da reserva florestal
na propriedade privada!
Quero registrar aqui, para que seja transcrita
nos Anais da Casa, a letra dessa música, que, realmente, retrata o sentimento do povo sofrido da zona
rural do meu Estado, que é o povo que constrói Rondônia e que, com sua determinação, vontade e garra,
de fato, produz.
Sr. Presidente, nosso Estado é essencialmente
agrícola. Vivemos da produção do leite, do café, da
pecuária, da produção de grãos, do cacau, mas, sobretudo, do leite e do café, produtos que estão sendo
vendidos a preços baixos no mercado.
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Além disso, veio a edição da Medida Provisória
nº 2166, que engessa mais a possibilidade de desenvolvimento, preocupando a todos.
Passo à leitura da letra da música, cujo título é
”Vinte Oitenta“:
Lá pelos anos setenta quando veio um Presidente
Foi no rádio e na TV convidando nossa gente
Para abrir um território num discurso comovente
Prometeu casa e comida e um futuro mais decente.
Foi o Presidente Médici que convocou nossa
gente
Integrar para não entregar era a lei do Presidente
Para defender a Amazônia com força de unha e
dente
Pôr para fora os invasores e gringos intransigentes.
Refrão
Com tanta mata no mundo pro Greenpeace
preservar
Tinha que vir para Rondônia para nos prejudicar.
Com tanta mata no mundo pro Greenpeace preservar
Tinha que vir para Rondônia para nos prejudicar.
Em pouco mais de dez anos tava aberta a região
Lavoura de todo o tipo, madeira para exportação
Gado de corte e leite e muita mineração
De Território para Estado mais completo da Nação.
Mas agora para o progresso e o trabalho persistente
Precisamos mais espaço para abrirmos novas
frentes
Mas para travar nossos planos o Greenpeace se
apresenta
Nos enfiando goela abaixo uma tal lei vinte oitenta
E aí novamente o refrão, que não vou ler mais.
Essa tal de vinte oitenta com pretexto ambientalista
Pra acabar com agricultura, garimpeiro e pecuarista.
Querem que reflorestemos nossa terras produtivas
E voltemos donde viemos como barcos a deriva.
Mas o Greenpeace não sabe que temos um zoneamento
Onde tá bem definida área de preservamento.
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Se for cumprido a risca não compromete o andamento,
O progresso do Estado e o fim do desmatamento
Novamente o refrão aqui.
Esse nosso zoneamento baseando a superquestão
De terras improdutivas, de índios e cerradão.
São protegidas por lei a fim de preservação
E não tem projeto igual dentro da federação.
Se aprovar a vinte oitenta de fato nos preocupa
Tão querendo nos taxar como terra devoluta
Se chegamos aonde chegamos com coragem e
força bruta
Por isso acorda meu povo temos que partir pra
luta
E termina com o refrão, que vou repetir:
Com tanta mata pro Greenpeace preservar
Tinha que vir a Rondônia para nos prejudicar.
Com tanta mata no mundo pro Greenpeace preservar
Tinha que vir para Rondônia para nos prejudicar
Essa é a letra, Sr. Presidente, que faço questão seja transcrita nos Anais desta Casa, porque retrata exatamente o sentimento da população de todo
o Estado de Rondônia hoje, e não apenas o da população rural. A inviabilização do campo se reflete
diretamente no desenvolvimento e na subsistência
das cidades, já que a mola propulsora do comércio
e dos serviços na cidade é exatamente aquilo que o
campo produz. Quando o campo não produz e vai
mal, a cidade também vai mal.
A persistir a proposta constante da medida provisória editada pelo Governo, ocorrerá a inviabilização do campo e as pessoas que vivem hoje na zona
rural não terão outra opção senão abandonar suas
propriedades e engrossar as fileiras dos pobres, dos
desempregados, da prostituição e da desesperança
no entorno das grandes cidades do Estado.
E poderão ser atingidas, talvez, outras grandes
cidades brasileiras, porque as pessoas poderão abandonar o campo e voltar às suas cidades de origem.
E tenho certeza de que não é isso que V. Exª nem
os demais Pares nesta Casa desejam para o nosso
Brasil.
Fica aqui o registro dessa letra, de autoria de Villa, da Emplemáquinas – música de Ari Santos –, que
retrata realmente o sentimento da nossa população.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos.) – Os
Srs. Senadores Eduardo Siqueira Campos e Mauro
Miranda enviaram discursos à Mesa para serem publicados, na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, historicamente sabe-se que os colonizadores
europeus deram um autêntico banho de sangue nas
populações nativas das Américas, da África e da
Oceania. Milhões de autócnes desses continentes
foram mortos ou escravizados, o que resultou na extinção de várias etnias, desde os Maias e Astecas
até os aborígenes australianos.
Infelizmente, no Brasil, o massacre não foi diferente, e o colonizador português não poupou nossas
populações indígenas. A maioria dos que não foram
assassinados, foram transformados em escravos.
Estima-se que, à época do descobrimento oficial do nosso País, a população indígena ia de um milhão a cinco milhões de indivíduos.
Hoje, consoante estimativas da Fundação Nacional do Índio – FUNAI – essa população não ultrapassa o número de trezentos e cinqüenta mil habitantes,
o que corresponde a 0,22% do total da população
brasileira.
Essas pessoas ocupam quinhentas e sessenta
e uma áreas indígenas, compreendendo quase noventa e seis milhões de hectares, distribuídas em duzentos e vinte e sete etnias. Há ainda, em pleno terceiro milênio, cinqüenta e três notificações de grupos
isolados, ainda não contactados pelo chamado ”homem branco“.
Apesar dos esforços governamentais – que não
negamos – a dívida nacional com nossos índios ainda
está longe de ser paga, pois grande parte dos grupos
indígenas convive com a precariedade das condições
de vida e com a falta de ações, no campo da saúde.
Assim, o contato com os ”civilizados“ tem gerado a
ocorrência de graves epidemias e disseminação de
doenças.
Há, por conseguinte, muito a ser feito pelos índios brasileiros, que ainda sofrem toda sorte de discriminação, além de invasões de suas terras legítimas
por parte de posseiros, de fazendeiros, de madeireiros e de garimpeiros.
Pois bem, Sr. Presidente, no nosso Estado do
Tocantins, o panorama, felizmente, é diverso, e os índios que lá existem têm merecido especial atenção do
Governo Estadual.
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Nosso Estado dispõe de população indígena de
cerca de seis mil, duzentos e quatro indivíduos, consoante dados apurados pela Fundação Nacional de
Saúde. São os Karajás, grupo que inclui também os
Javaés, e que se concentram principalmente no Parque Indígena do Araguaia, numa área de mil e trinta e
nove hectares; os Apinajés vivem no extremo norte do
Tocantins, numa reserva de cerca de cento e quarenta e um mil, novecentos e quatro hectares; os Xerentes, vivem numa reserva em Tocantínia, com área de
cento e oitenta e três mil, duzentos e quarenta e seis
hectares; e, finalmente, os Krahôs, cuja reserva, de
trezentos e dois mil, quinhentos e trinta e três hectares, situa-se entre os Municípios de Goiatins e Itacarajá, no noroeste do Estado.
O Governo do Tocantins vem desenvolvendo
programas destinados não apenas a assegurar qualidade de vida aos indígenas que vivem em seu território, como também para resgatar seus valores culturais e sua memória.
Tanto isso é verdade que vêm sendo implementadas escolas bilingües, em português e no idioma
dos autócnes, objetivando valorizar e preservar os valores culturais de cada povo, com aulas ministradas
por professores indígenas adequadamente treinados.
Aliás, há aproximadamente um ano, em novembro de 2000, foi lançado vídeo-documentário sobre
cada um dos povos indígenas existentes no Tocantins, com o propósito de incentivar a contribuição para
o registro da História, da Arte e dos conhecimentos
desses povos, no contexto de um programa desenvolvido pela Secretaria Estadual de Cultura, denominado Conhecendo e Preservando as Culturas Indígenas
do Tocantins.
Esse Projeto, aliás, mereceu o reconhecimento
do Ministério da Cultura, recebendo o Prêmio Rodrigo
Mello Franco Andrade de 2000.
Pois bem, recentemente, no Palácio Araguaia,
em Palmas, realizou-se o II Encontro com as Crianças,
que reuniu mais de quinhentos meninos e meninas,
com representantes de todas as nações indígenas do
Estado. O Governador assegurou total apoio a esses
grupamentos que vão participar do Encontro Nacional
Indígena, em novembro, no Mato Grosso do Sul.
Nessa oportunidade, foi anunciada a implantação de mais escolas em todas as aldeias existentes
no interior do Estado, o que contribuirá determinantemente para a promoção social, melhora das condições de vida e para a obtenção de trabalho digno a todos os índios tocantinenses.
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Verifica-se, por conseguinte, que o Governo do
Estado do Tocantins vem envidando esforços no sentido de assegurar melhores condições de vida e preservação dos inestimáveis valores culturais de todos os povos indígenas existentes na área de sua jurisdição.
Em nosso Estado, está sendo resgatada, paulatinamente, mas com determinação, a imensa dívida
contraída com nossos índios.
Era esse, Sr. Presidente, o registro que queríamos fazer.
Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, comemora-se o
Dia do Médico em 18 de outubro para homenagear
São Lucas, o patrono da classe. A data já era há muito
tempo conhecida como o ”Dia de São Lucas“, o médico e pintor que escreveu o 3º Evangelho e os Atos dos
Apóstolos da Bíblia Sagrada. São Lucas nasceu na
Antióquia, atual Turquia, no início do século I. Bondoso e abnegado, peregrinou por muitos lugares curando as pessoas e desafiando instituições políticas. Não
conheceu Jesus, mas escreveu o Evangelho, transmitindo suas palavras. Morreu aos 80 anos. Seus restos
mortais estão na Basílica de Santa Justina, em Pádua, na Itália. Sua vida é contada no livro Médico de
Homens e Almas, hoje uma raridade.
Na data em que se comemora o ”Dia do Médico“, entendo que a melhor homenagem que podemos
prestar a esse profissional é promover, neste plenário, uma reflexão, mesmo que breve, a respeito da ética médica em relação às demandas do mundo contemporâneo.
A Medicina, como prática do socorro às enfermidades do homem, teve início, certamente, com o aparecimento do primeiro ser humano. Nascida num passado longínquo, era misticamente exercida por feiticeiros, pajés ou xamãs que exorcizavam os males de
seus semelhantes – cujas causas entendiam ser devidas às iras divinas.
Segundo a história da medicina ocidental, a prática médica racional iniciou-se, ainda que empiricamente, na Grécia antiga, por Hipócrates, o mestre de
Cós, que conseguiu resgatar a medicina dos deuses
e entregá-la aos homens.
Dizia o Pai da Medicina: ”Comprometo-me a tratar a doença sagrada – a epilepsia. Para mim ela não
é mais sagrada que as outras doenças, senão que
obedece a uma causa natural e a sua suposta origem
divina está radicada na ignorância dos homens e no
assombro que produz peculiar caráter“.
Desde então, a medicina ocidental se desenvolveu estribada em dois pilares: o conhecimento e os va-

OUTUBRO 2001

lores humanos. Uma outra característica, igualmente
importante, incorporada à personalidade profissional
médica, refere-se à concepção ético-ideológica do exercício da Medicina, traduzida pelo ideal de servir.
Foi dessa matriz filosófica que derivou um fazer
médico caracterizado pela beneficência, o bonun facere, adotado como a prática do bem, segundo o ”saber“ e a ”razão“ profissional. De igual modo, esse ideal de fazer o bem não poderia descurar-se da observância em não produzir dano ao paciente, daí o aforismo primum non nocere, traduzindo o princípio da
não-maleficência.
São esses dois princípios da ética hipocrática –
beneficência e não-maleficência – que justificaram,
ao longo desses quase três milênios de prática médica, o poder médico exercido sobre o paciente.
Essas virtudes convergem para os princípios
gerais consagrados pela profissão médica: a autonomia profissional, a rejeição ao mercantilismo, o aperfeiçoamento técnico-científico, a justiça, a promoção
da saúde, o sigilo profissional e o benefício incondicional do paciente.
São essas virtudes e princípios que dão a dimensão peculiar ao profissional, configurada na relação médico-paciente, elemento indissociável, do saber-fazer médico, que se acha sustentada pela legitimidade da autoridade e do poder médico e pela confiabilidade e confidencialidade, que têm como resultante a credibilidade profissional.
No entanto, a exponencial expansão da base do
conhecimento médico-biológico, ocorrida nos dois últimos séculos, determinou mudanças significativas na
práxis médica como, por exemplo, a acentuada especialização ou as alterações nas relações de trabalho,
caracterizadas pela institucionalização e burocratização do trabalho médico e a evidente urbanização profissional, entre outras.
Essas mudanças ocasionaram uma fragilização
do modelo liberal da Medicina, o que enfraqueceu a
sua autonomia técnica, o seu poder de decisão e a relação médico-paciente, afetando o prestígio profissional e o status do médico na sociedade atual.
É possível perceber, no estudo das tendências
atuais, a existência dos seguintes fenômenos determinantes de mudanças na prática profissional: a explosão da informação, levando a uma fragmentação
do saber e ao aparecimento de novas especializações; pressões econômicas, que elevam o custo da
medicina tecnológica e que, por outro lado, impõem a
redução de práticas ou procedimentos médicos, com
restrição da autonomia profissional; pressões políticas, representadas por modelos governamentais de
saúde pública que negligenciam a formação adequa-
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da dos recursos humanos, além da ausência de política de remuneração digna a esses profissionais; forças de um mercado global ou de uma economia mundializada, com a introdução dos planos e seguros de
saúde privados, além da internacionalização da prestação de serviços médicos; a crescente privatização
dos sistemas de saúde, que vêm adotando o modelo
de economia de mercado em praticamente todos os
países, levando à intermediação do trabalho médico.
Esses fatos refletem uma tendência geral para a
desprofissionalização ou, então, uma reformulação
das atuais regras profissionais dentro de uma sociedade.
No caso da profissão médica, parece ser necessário definir aquilo que entendemos por saúde, Medicina, qualidade de vida e bem-estar. Redefinição que
deve ser tanto teórica quanto prática, examinando as
suas dimensões antropológicas, nos seus aspectos
permanentes e nas suas perspectivas futuras.
Neste início de século, os valores e os princípios
fundamentais da civilização estão em plena revisão.
Na área da Medicina, a indagação mais recorrente é
como nos comportaremos em relação a questões que
envolvem a vida e a morte, tais como: interrupção voluntária da gravidez e eutanásia; as condições em
que é aceitável restringir as liberdades individuais de
portadores de afecção mental, que constituam uma
ameaça para a saúde pública; os limites éticos para a
investigação científica e para a prática de procedimentos diagnósticos e terapêuticos; a resolução dos
potenciais conflitos de interesse entre as práticas comerciais de setores econômicos importantes e os objetivos da política de saúde; as relações entre crescimento econômico, políticas sociais, sustentabilidade
ambiental e saúde.
Como se vê, Sras. e Srs. Senadores, a profissão
médica incorporou, talvez como nenhuma outra, os
dilemas e os conflitos do nosso tempo.
Longe vai a época em que a obtenção de um diploma de Medicina significava a segurança profissional, o prestígio social e a garantia de uma vida digna.
O glamour de outrora transformou-se em inúmeros desafios para uma categoria comprometida pelo
inchaço de profissionais, cada vez menos preparados
para o exercício da Medicina. Essa é uma das principais reivindicações da classe na atualidade: maior fiscalização sobre as novas escolas médicas, muitas
com os malfadados cursos de ”fundo de quintal“. A
preocupação é justificada, afinal toda mercadoria produzida em excesso acaba perdendo a qualidade.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, por situações como essa é que os profissionais convivem, infelizmente, com o aumento no número de casos de
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erros médicos constatados pelos Conselhos Regionais de Medicina e a banalização dos valores cobrados por consultas. E por falar em banalização, não poderia deixar de chamar a atenção da sociedade para
o fato de o Governo federal pagar pouco mais de 2 reais por consulta vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), quando o mínimo deveria ser de 39 reais.
Obviamente, o valor de 2 reais não é o repassado
para o médico, mas a quantia irrisória, por si só, caracteriza o quanto a profissão não vem recebendo a
atenção que necessita.
Esse é um recado direto não apenas para nós,
parlamentares, mas para a sociedade em geral. Poucos se empenham, pra valer, no resgate do prestígio
que a classe médica um dia chegou a ter. Aquela que
já foi a profissão mais desejada desse País, enfrenta
uma crise de identidade que assusta as pessoas que
dela dependem direta e indiretamente.
Hoje, o profissional da Medicina se vê compelido a enfrentar uma jornada desumana de trabalho em
múltiplos empregos, em precárias condições técnicas
e materiais e percebendo uma remuneração insuficiente para prover sua subsistência e permitir o seu
aperfeiçoamento profissional.
Além disso, é acossado, como vimos, pelas
questões éticas inerentes às transformações da sociedade.
A despeito de todas essas dificuldades, temos,
em nosso País, grandes exemplos de vocações médicas, em todas as especializações e em muitas áreas
da pesquisa científica.
A esses profissionais rendo a minha homenagem, no dia de hoje. Mas enalteço, particularmente,
aqueles profissionais anônimos, como muitos que conheço atuando em meu Estado, que enfrentam, diariamente, uma batalha contra a precariedade de nosso
sistema de saúde e contra a própria fragilidade da
vida humana.
Ao tempo em que cumprimento esses profissionais, formulo votos para que o preceito constitucional
que determina a saúde como um direito de todos e um
dever do Estado se torne uma realidade neste País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 24
minutos.)
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Ata da 139ª Sessão Não Deliberativa
em 22 de outubro de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Mozarildo Cavalcanti e Lindberg Cury
{(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Ricardo Santos, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM Nº 235, DE 2001
(Nº 1.094/2001, na Origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do parágrafo único, in fine, do art.
104, da Constituição Federal, submeto à consideração
de Vossas Excelências o nome do Doutor Luiz Fux, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro, para compor o Superior Tribunal de Justiça,
no cargo de Ministro, na vaga decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Hélio de Melo Mosimann.
Os méritos do Doutor Luiz Fux, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
função, constam do anexo curriculum vitae.
Brasília, 17 de outubro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
Luiz Fux, brasileiro, 47 anos, nascido em
26-4-53, natural do Rio de Janeiro, casado, pai de 2 filhos, Marianna Fux (20 anos) e Rodrigo Fux (18
anos), Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, com 19 anos de carreira na
Magistratura.
Filiação: Mendel Wolf Fux/Lucy Fux
Identidade: IFP 2853327 — RJ
CPF: 387 106 767—91

• Advogado da Shell Brasil S. A. Petróleo –
1976/1978, aprovado em 1º lugar em concurso.
• Promotor de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — 1979/1982,

Comarca onde exerceu suas atividades:
Trajano de Moraes
Santa Maria Madalena
Cordeiro
Cantagalo
Nova Iguaçu
Macaé
Petrópolis
• Juiz de Dire i to do Estado do Rio de Janeiro,
aprovado 1º lugar no concurso realizado
em 1982;

Comarcas onde exerceu suas atividades:
Niterói
Caxias
Petrópolis
Rio de Janeiro (Capital)
Registro Civil das Pessoas Naturais
• Promovido por merecimento para o cargo de
Juiz de Direito da Entrância Especial da 9ª
Vara Cível do Rio de Janeiro.
• Promovido por merecimento para o cargo de
Juiz de Direito do Tribunal de Alçada do Estado do Rio de Janeiro.
• Promovido por merecimento para o Cargo de
Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de janeiro.
• Elogio Público do Desembargador Corregedor-Geral da Justiça, publicado no DO – Poder Judiciário – de 17-7-97.
• Designado como Juiz Eleitoral no período
compreendido entre 1983 a 1997;

– Zonas Eleitorais:
13ª Zona Eleitoral
25ª Zona Eleitoral
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• Diretor de Ensino da Escola da Magistratura
do Estado do Rio de Janeiro indicado para o
biênio: 2001/2003.
• Professor de Direito Judiciário Civil da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC ) — 1977/1982.
• Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro —(UERJ)
desde 1977.
• Professor Livre-Docente em Processo Civil
da Faculdade de Direito da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, aprovado em lº lugar no concurso realizado em 1990.
• Professor Titular de Processo Civil da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, aprovado em 1º lugar no concurso realizado em 1995.
• Professor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro.
• Professor da Escola Superior de Advocacia
da Ordem dos Advogados do Brasil.
• Professor do Curso de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) da Faculdade de Direito
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
• Professor Conferencista da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis
(UCP).
• Professor Conferencista em Eventos Jurídicos Nacionais e Internacionais.
• Membro da Comissão Estadual Legislativa
que instituiu os Juizados Especiais no Estado
do Rio de Janeiro – 1990.
• Membro da Comissão Estadual dos Juizados
Especiais do Estado do Rio de Janeiro –
1998.
• Membro da Banca examinadora de Processo
Civil do Concurso para a Procuradoria do Município do Estado do Rio de Janeiro – 1996.
• Membro da Banca examinadora de Processo
Civil do Concurso para a Procuradoria do
Estado do Rio de Janeiro – 1999.
• Membro da Banca examinadora de Processo
Civil do Concurso para a Magistratura do
Estado do Rio de Janeiro – 2000.
• Membro da Banca examinadora do Concurso
para Professor Assessor de Processo Civil da
USP ( Universidade de São Paulo) – 2000.
• Membro das Bancas examinadoras dos Concursos de Mestrado e Doutorado na área de
Processo Civil da Universidade do Estado do
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Rio de Janeiro — 1996 – 1997 – 1998 – 1999
– 2000.
• Chefe do Departamento de Processo Civil da
Faculdade de Direito da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro — no biênio de 1998
— 2000.
Obras Jurídicas (9):
• Intervenção de Terceiros – Ed. Saraiva – 1990
• Locações Processo e Procedimentos – Ed.
Destaque – 1991 – 4ª edição
• Revisão Judicial do Aluguel – Ed. Destaque –
1992
• Tutela Antecipada e Locações – Ed. Destaque
– 1994— 2ª edição
• Tutela de Segurança e Tutela da Evidência –
Ed. Saraiva – 1994
• Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Suspensão Condicional do Processo Penal – Ed.
Forense – 1997 — 2ª edição.
• Manual dos Juizados Especiais Cíveis – Ed.
Destaque – 1998 — 3ª edição.
• Curso de Processo Civil – Ed. Forense —
2001 — 2ª edição (no prelo).
• Tutela de Urgência e Plano de Saúde – Ed.
Espaço Jurídico – 2000. – Des. Luiz Fux.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO
Nº 427/2001, de 16 do corrente, do Ministro de
Estado da Fazenda, informações em resposta ao Requerimento nº 291, de 2001, do Senador Eduardo Suplicy, bem como disponibilizando-as também em
meio magnético.
Com referência ao Aviso que acaba de
ser lido, a Presidência comunica ao Plenário
que o Requerimento nº 291, de 2001, foi enviado ao Ministro da Fazenda, nos termos
do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001. No
entanto, aquele Ministério, ao encaminhar a
resposta, não classificou como sigilosas as
informações remetidas a esta Casa. Em razão disto não foi adotado o tratamento previsto no art. 157 do Regimento Interno.
Nesse sentido, as informações e o disquete foram encaminhados ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
Nº 284/2001, de 17 do corrente, do Ministro de
Estado de Minas e Energia, encaminhando as infor-
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mações em resposta ao Requerimento nº 238, de
2001, de iniciativa da Comissão de Fiscalização e
Controle.
As informações foram anexadas ao
processado do Requerimento nº 238, de
2001, que volta à Comissão de Fiscalização
e Controle.

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 101, DE 2001
(Nº 1.733/96, na Casa de origem)
Estende à mãe adotiva o direito à licença-maternidade e ao salário-maternidade, alterando a Consolidação das Leis
do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 392 da Consolidação das Leis do
Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de cento e vinte
dias, sem prejuízo do emprego e do salário.
§ 1º A empregada deve, mediante
atestado médico, notificar o seu empregador
da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o vigésimo oitavo dia antes do parto e ocorrência deste.
§ 2º Os períodos de repouso, antes e
depois do parto, poderão ser aumentados
de duas semanas cada um, mediante atestado médico.
§ 3º Em caso de parto antecipado, a
mulher terá direito aos cento e vinte dias
previstos neste artigo.
§ 4º Fica autorizada, mediante atestado médico, a mudança provisória de função
à empregada grávida ou em período de aleitamento.
§ 5º O empregador que, utilizando-se
de qualquer estratégia, obstar o pleno gozo,
pela empregada, da licença-maternidade
prevista neste artigo incorrerá em multa, em
favor da gestante de cinco vezes o salário
pago por ele à empregada gestante." (NR)
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Art. 2º A Consolidação das Leis do Trabalho
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
“

Art. 392A. À empregada que adotar ou
obtiver guarda judicial para fins de adoção
de criança será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392, observado o
disposto no seu § 5º.
§ 1º No caso de adoção ou guarda judicial de criança até um ano de idade, o período de licença será de cento e vinte dias.
§ 2º No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de um ano até quatro anos de idade, o período de licença será
de sessenta dias.
§ 3º No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de quatro anos até
oito anos de idade, o período de licença
será de trinta dias.
§ 4º A licença-maternidade só será
concedida mediante apresentação do termo
judicial de guarda à adotante ou guardiã."
Art. 3º A Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
“Art 71A À segurada da Previdência
Social que adotar ou obtiver guarda judicial
para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de cento e
vinte dias, se a criança tiver até um ano de
idade, de sessenta dias, se a criança tiver
entre um e quatro anos de idade, e de trinta
dias, se a criança tiver de quatro a oito anos
de idade.”
Art. 4º No caso das seguradas da previdência
social adotantes, a alíquota para o custeio das despesas decorrentes desta Lei será a mesma que custeia as seguradas gestantes, disposta no inciso I do
art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 5º As obrigações decorrentes desta lei não
se aplicam a fatos anteriores à sua publicação.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.733, DE 1996
Dá nova redação ao artigo 392 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 392 A empregada gestante tem
direito à licença-maternidade de 120 (cento
e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do
salário.
§ 1º A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da
data do início do afastamento do emprego,
que poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e a ocorrência deste.
§ 2º Os períodos de repouso, antes e
depois do parto, poderão ser aumentados
de 2 (duas) semanas cada um, em casos
excepcionais e mediante atestado médico.
§ 3º Em caso de parto antecipado, a
mulher terá direito aos 120 (cento e vinte)
dias previstos neste artigo.
§ 4º Em casos excepcionais e mediante atestado médico, permite-se a mudança
provisória de função à empregada grávida
ou em período de aleitamento.
§ 5º Em casos de adoção ou de guarda de crianças menores de 1 (um) ano de
idade, a empregada adotante ou responsável pela respectiva guarda tem direito à licença-maternidade, nos termos do caput
deste artigo.
§ 6º O empregador que, utilizando-se
de qualquer estratégia, obstar o pleno gozo,
pela empregada, da licença-maternidade
prevista neste artigo incorrerá em multa de
5 (cinco) vezes o salário pago por ele à empregada gestante.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A antiga Constituição Brasileira não fixava a duração da licença-maternidade e remetia o assunto
para a legislação ordinária, que determinava, no mínimo. doze semanas de afastamento.
Com Justa propriedade, a Constituição de 1988
fixou o período da mencionada licença em 120 dias,
consolidando conquistas nesse sentido, advindas de
acordos ou convenções coletivas de trabalho.
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Com efeito, o inciso XVIII do art. 7º de nossa
Carta Magna, além de garantir a total remuneração
durante o afastamento da empregada gestante, proíbe prejuízos ao emprego, cumprindo sua finalidade
de proteção à maternidade e à família. Urge, agora,
adaptar a Consolidação das Leis do Trabalho ao espírito constitucional. É esse o objetivo da iniciativa que
estamos propondo aos ilustres Pares desta Casa.
Para tal, procedemos às necessárias adaptações no art. 392 da CLT, bem como inserimos dispositivos que julgamos complementares à proteção que
se pretende consolidar.
Uma dessas inserções procura ampliar possibilidade de mudança de função em casos excepcionais,
garantindo esse direito à empregada que se encontrar em período de aleitamento. É o que estamos propondo no § 4º do art. 392.
Julgamos, também, necessário estender a proteção da licença-maternidade às empregadas adotantes ou responsáveis por guarda de crianças menores de 1 ano de vida. Tal dispositivo busca possibilitar
não apenas a adaptação recíproca entre mãe e filho,
como também garantir a maior assistência e presença maternas, tão importantes nessa fase da vida da
criança. É o que ora propomos, no § 5º do art. 392.
Outra inovação, a epigrafada no § 6º, prevê multa ao empregador que obstar o pleno gozo da licença-maternidade. Tal dispositivo busca reduzir desagradáveis ocorrências nesse sentido que, de forma
inegável, estão presentes no dia-a-dia das trabalhadoras grávidas.
Pelas razões elencadas, solicitamos o apoio dos
ilustres Deputados para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 9 de abril de 1996. – Deputada Fátima Pelaes.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio
e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Da Contribuição da Empresa
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art.
23, é de:
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I – 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos que
lhe prestem serviços;
....................................................................................
....................................................................................
LEI N.º 8.213, DE 24 DE JULHO 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.
....................................................................................
SUBSEÇÃO VII
Do Salário-maternidade
Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada empregada, à trabalhadora avulsa e à empregada doméstica, durante 28 (vinte e oito) dias antes e 92
(noventa e dois) dias depois do parto, observadas as
situações e condições previstas na legislação no que
concerne à proteção à maternidade.
Art. 72. O salário-maternidade para a segurada
empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa
renda mensal igual à sua remuneração integral e será
pago pela empresa, efetivando-se a compensação
quando do recolhimento das contribuições, sobre a
folha de salários.
Parágrafo único. A empresa deverá conservar
durante 10 (dez) anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes para exame
pela fiscalização da Previdência Social.
....................................................................................
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
....................................................................................
Art. 392. É proibido o trabalho da mulher grávida
no período de 4 (quatro) semanas antes e 8 (oito) semanas depois do parto.
§ 1º Para os fins previstos neste artigo, o início
do afastamento da empregada de seu trabalho será
determinado por atestado médico nos termos do art.
375, o qual deverá ser visado pela empresa.
§ 2º Em casos excepcionais, os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados de mais 2 (duas) semana cada um, mediante
atestado médico, na forma do § 1º.
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§ 3º Em caso de parto antecipado, a mulher terá
sempre direito às 12 (doze) semanas previstas neste
artigo.
§ 4º É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos:
I – transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da
função anteriormente exercida, logo após o retomo
ao trabalho;
II – dispensa do horário de trabalho pelo tempo
necessário para a realização de, no mínimo, 6 (seis)
consultas médicas e demais exames complementares.
(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2001
(Nº 1.130/95, na Casa de Origem)
Dispõe sobre a liberação da contribuição de Conselhos Profissionais regionais e federais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As contribuições a Conselhos profissionais federais e regionais ficam dispensadas aos profissionais que apresentem declaração de que se encontram sem ocupação e renda.
§ 1º A dispensa de contribuição de que trata o
caput deste artigo apenas poderá ocorrer por um
ano, a cada período de cinco anos.
§ 2º A declaração prevista no caput deve ser expressa, por escrito, acompanhada de justificativa e
protocolada junto à secretaria do respectivo Conselho.
§ 3º A declaração não terá efeito retroativo para
atingir dispensa de contribuição de exercícios anteriores.
§ 4º Os profissionais que deixarem de seguir as
formalidades desta lei não poderão ser dispensados
das contribuições.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.130, DE 1995
Dispõe sobre a liberação da contribuição do Técnico de administração nos
casos que menciona.
O Congresso Ncional decreta:
Art. 1º O Art. 12 da Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, que “Dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico de Administração e dá outras providências“, passa a vigorar acrescido de parágrafo único com a seguinte redação:
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“Parágrafo único. O profissional que
não esteja, comprovadamente no efetivo
exercício de suas atividades, qua1quer que
seja o motivo, é dispensado da contribuição,
obrigando-se a restabelecer os pagamentos
tão logo volte ao exercício profissional sob
pena de multa a ser fixada pelo C.F.T.A.“
Art. 2º As disposições desta lei apicam-se, integralmente, aos profissionais que estejam sendo
cobrados judicialmente.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A desacelaração da economia tem levado ao recesso inúmeras atividades produtivas, fazendo com
que muitos profissionais liberais se vejam forçados a
interromper o seu exercício.
De outra parte, a tradição, principalmente no
âmbito da Administração Pública consagrou a faculdade que tem o trabalhador governamental de licenciar-se para trato de interesse particular, com dispensa
de obrigações e de direitos.
Vem ocorrendo, contudo com os Técnicos de
Administrção que deixam de exercer a profissão, voluntária ou conpulsoriamente, e que interrompem os
pagamentos relativos a anuidades, a imposição de
cobrança que pode ir até ao Judiçiário, além da inscrição do débito na Dívida Ativa da União Federal.
Este nosso projeto de lei busca fazer justiça a
esses profissionais, garantindo-lhes o direito de interromper o pagamento das anuidades em caso de
não-exercício da profissão, bem como, valendo-nos
do princípio geral de Direito segundo o qual “a lei só
retroage para beneficiar“ recua no tempo para remir
os que estejam sendo cobrados judicialmente.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1995. – Deputado Feu Rosa.
(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2001
(Nº 550/99, na Casa de origem)
Modifica a Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, elevando a alíquota do imposto retido na fonte relativo a remessas
ao exterior de rendimentos da exploração de obras audiovisuais estrangeiras.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Esta lei modifica a Lei nº 8.685, de 20 de
julho de 1993, elevando a alíquota do imposto retido
na fonte relativo a remessas ao exterior de rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais
estrangeiras.
Art. 2º O art. 20 da Lei nº 8.685, de 20 de julho de
1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º O art. 13 do Decreto-Lei nº
1.089, de 2 de março de 1970, alterado pelo
art. 1º do Decreto-Lei nº 1.741, de 27 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 13. As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues
aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais
estrangeiras em todo o território nacional,
ou por sua aquisição ou importação a preço
fixo, ficam sujeitas ao imposto de quarenta
por cento na fonte.’" (NR)
Art. 3º Ficam derrogados, no que conflitarem
com esta lei, o disposto no art. 72 da Lei nº 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, bem como no art. 7º da
Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro
de 2001.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 550, DE 1999
Estabelece alíquota mais gravosa,
no âmbito do imposto de Tenda, para a
remuneração pela exploração de obras
audiovisuais estrangeiras.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei tem por escopo o agravamento da
alíquota de incidência do imposto de renda, na fonte,
sobre rendimentos da exploração de obras audiovisuais estrangeiras
Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.685, de 20 de julho de
1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º O art. 13. do Decreto-lei nº
1.089, de 2 de março de 1970, alterado pelo
art. 1º do Decreto nº 1.741, de 27 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 13. As importâncias pagas, creditadas, remetidas os entregues aos produtores, distribuidores ou intermediárias no exterior, como rendimentos decorrentes da ex-
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ploração de obras audiovisuais estrangeiras
em todo o território nacional ou por sua
aquisição ou importação a preço fixo ficam
sujeites ao imposto de 40% (quarenta por
cento) na fonte."
Art. 3º Fica derrogado, rio que conflitar com
esta lei, o disposto no art. 72 da Lei nº 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
Justificação
É costume criticar-se os parlamentares por preferirem gerar encargos para o Tesouro, por meio de
isenções incentivos, benefícios ou renúncias fiscais.
Ao contrário pretendo propor um agravamento de tributo, de sorte que esta proposta, desde logo, escapa
ao juízo preliminar de compatibilidade ou adequação
orçamentária e financeira, devendo submeter-se diretamente à apreciação de mérito, tendo desde já o mérito de ampliar as receitas públicas e de estimular a
produção nacional
Quero demarcar um tratamento tributário diferenciado às remunerações das obras audiovisuais
nacionais e estrangeiras, encarecendo estas em favor
daquelas e, com o mesmo golpe, aumentando potencialmente o volume de recursos passíveis de serem
destinados, como abatimento de setenta por cento do
imposto devido, ao investimento na co-produção de
obras audiovisuais cinematográficas brasileiras de
produção independente, nos termos do art. 3º da Lei
nº 8.685, de 1993.
Atualmente, por força do que dispõe o art. 72 da
Lei nº 9.430, de 1996, de redação abstrusa, entende-se que a alíquota de 25%; estabelecida no art. 2º
da Lei nº 8.685, de 1993, teria sido reduzida para
15%, alíquota uniforme e indiferenciada para um leque variado de espécies de rendimentos.
Cito a entrevista concedida pelo cineasta Walter
Salles para a revista Época, da Editora Globo, onde,
respondendo à questão sobre qual seria a saída para
os problemas da produção cinematográfica brasileira,
pontificou:
“Criar novos mecanismos. Um deles seria taxar
a renda dos filmes estrangeiros. Ela é igual hoje, para
todos. Não se leva em conta a renda”.
Como o talentoso cineasta tomou-se oscarizável, considerado por alguns representantes da mídia
como uma espécie de novo Airton Senna cultural brasileiro, sua entrevista fez furor entre parlamentares
sempre atentos aos movimentos da opinião pública. A
imprensa comentou que, surpreendendo-se uns aos
outros (e confesso que todos a mim mesmo), os sena-
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dores Francelino Pereira, Lauro Campos e Luís Estevão precipitaram-se em oferecer projetos legislativos
com base nessa mesma entrevista.
Quero fazer minha parte, tanto quanto possível
sem me deixar levar por palpites talvez irrefletidos, divulgados nas publicações que não devem constituir
inspiração suprema para a elaboração de políticas
públicas.
É que a opinião Walter Sales, expressa sem fazer-se acompanhar de um maior esforço de reflexão e
de fundamentação, acaba configurando uma idéia de
fácil inteligibilidade. São as idéias simples, fáceis e
acessíveis ao entendimento do público amplo que,
evidentemente, merecem gozar de maior repercussão política.
As discussões intermináveis que se desenvolvem no âmbito do Ministério da Cultura, entre os especialistas, em linguagem abstrusa com o conhecido
gosto dos intelectuais pelas dificuldades insolúveis,
acabam perdendo-se em impasses que esterelizam a
inciativa das políticas públicas.
Argumentam eles que taxação diferenciada poderia ser contestável e mesmo inútil, porque as causas e variáveis da baixa circulação da produção nacional seriam outras problemas de distribuição, de número de salas e ocasiões de exibição, de promoção,
de rejeição de público ao produto nacional e conseqüente falta de demanda etc.
Prefiro ficar com a intuição e o sentimento de
Walter Salles e, como consolo por não ter sido contemplado com o prêmio “Oscar”, quero transformar
em lei a opinião que expressou na entrevista citada e
que, a meu ver, é mais que um palpite e está recheada de bom-senso, permitindo o aumento do volume
de recursos passíveis de aplicar-se na produção cinematográfica brasileira.
Eis porque espero contar com o apoio dos nobres Pares.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1999. – Deputado Wilson Santos.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.685, DE 20 DE JULHO DE 1993
Cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 2º O art. 13 do Decreto-Lei nº 1.089, de 2 de
março de 1970, alterado pelo art. 1º do Decreto-Lei nº
1.741, de 17 de dezembro de 1979, passa a vigorar
com a seguinte redação:
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“Art. 13. As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues
aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimentos decorrentes da exploração de obras audivisuais
estrangeiras em todo o território nacional,
ou por sua aquisição ou importação a preço
fixo, ficam sujeitas ao imposto de 25% na
fonte.”
Art. 3º Os contribuintes do imposto de renda incidente nos termos do art. 13 do Decreto-Lei nº 1.089,
de 1970, alterado pelo art. 2º desta Lei, poderão beneficiar-se de abatimento de setenta por cento do imposto devido, desde que invistam na co-produção de
obras audivisuais cinematográficas brasileiras de produção independente, em projetos previamente aprovados pelo Ministério da Cultura.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a Legislação Tributária Federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo
de consulta e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO V
Disposições Gerais
....................................................................................
SEÇÃO VI
Casos Especiais de Tributação
....................................................................................
Remuneração de Direitos
Art. 72. Estão sujeitas à incidência do imposto
na fonte, à alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive à transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte representação brasileira.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.779 DE 19 DE JANEIRO DE 1999
D.O. 13 de 20-1-1999 pág. 1
Altera a legislação do Imposto sobre a Renda, relativamente à tributação
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dos Fundos de Investimento Imobiliário e
dos rendimentos auferidos em aplicação
ou operação financeira de renda fixa ou
variável, ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, à incidência sobre rendimentos de beneficiários no exterior, bem assim a legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, relativamente ao aproveitamento de créditos e à equiparação de atacadista a estabelecimento industrial, do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF, relativamente às operações de
mútuo, e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, relativamente às despesas financeiras, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 7º Os rendimentos do trabalho, com ou sem
vínculo empregatício, e os da prestação de serviços,
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de vinte e cinco por cento.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 1.089
DE 2 DE MARÇO DE 1970
Dispõe sobre a legislação do Imposto de Renda, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 13. Considera-se rendimento de exploração
de películas cinematográficas, sujeito ao imposto de
25% (vinte e cinco) na fonte, a percentagem de 70%
(setenta por cento) sobre as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos
produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, observado o limite e as condições estabelecidas
no artigo anterior.
Parágrafo único. As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior
referentes à aquisição, a preço fixo, de película cinematográfica para exploração no País, serão consideradas integralmente para efeito do imposto a que se
refere o art. 77, da Lei nº 3.470 (*), de 28 de novembro
de 1958.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 1.741
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1979
Altera a redação do art. 13 do Decreto-Lei nº 1.089(¹), de 2 de março de 1970
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 55, item II, da Constituição, decreta:
Art. 1º O art. 13 do Decreto-Lei nº 1.089, de 2 de
março de 1970, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 13. As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues
aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimento da exploração de películas cinematográficas,
como aquisição, a preço fixo, de película cinematográfica para exploração no País, ficam sujeitas ao imposto de 25% (vinte e
cinco por cento) na fonte.”
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2001
(Nº 842/99, na Casa de origem)
Acrescenta dispositivos à Lei nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que
dispõe sobre os Registros Públicos, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973, passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:
“Art. 216A. Ficam isentos do pagamento de custas e emolumentos a matrícula, o
registro ou a averbação de áreas privadas
destinadas à Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Parágrafo único. Considera-se área privada destinada para fins de Reserva Particular do Patrimônio Natural aquela assim reconhecida pelo órgão público competente."
Art. 2º Esta lei entra em vigor sessenta dias
após a sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 842, DE 1999
Acrescenta artigo e parágrafo único
à Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973, que dispõe sobre os Registros Públicos, e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescenta-se à Lei nº 6.015/73, que dispõe sobre os Registros Público, e da outras providências, o seguinte dispositivos:
“Art. 216A. Ficam isentas do pagamento de custas e emolumento a matrícula, o
registro ou a averbação de áreas privadas
destinadas à Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Parágrafo único. Considera-se área privada destinada para fins de Reserva Particular do Patrimônio Natural àquelas assim reconhecidas pelo órgão público competente.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor sessenta dias
após a sua publicação.
Justificação
A defesa do ecossistema e de espécies de nossa fauna e flora devem merece atenção do legislador
por tratar-se de uma prática saudável e necessária à
sobrevivência do ser humano.
O produtor rural por vezes deseja reservar uma
parte de suas propriedades para preservar determinadas espécies animais ou vegetais, sem contudo o
ter que se indispor de uma parcela de seus bens.
Nossa proposta visa incentivar a criação destas
áreas de preservação, dando-lhes um aproveitamento social, ficando, no entanto, sob controle de órgão
público que determinará a oportunidade e os critérios
para que ocorra o reconhecimento de tal condição,
evitando assim, possíveis excessos decorrentes da
aplicação da lei.
Para a nossa proposta, conto com o apoio dos
ilustres pares.
Sala das Sessões, 5 de março de 1999. – Paulo
Marinho, Deputado Federal.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe Sobre os Registros Públicos
e dá Outras Providências.
....................................................................................
TÍTULO V
Do Registro de Imóveis
....................................................................................
CAPÍTULO III
Do Processo de Registro
....................................................................................
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Art. 216 – O registro poderá também ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso, ou por efeito do julgado em ação de anulação ou
de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de julgado sobre fraude à execução.
CAPÍTULO IV
Das Pessoas
Art. 217 – O registro e a averbação poderão ser
provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as
despesas respectivas.
....................................................................................
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2001
(Nº 1.477/99, na Casa de Origem)
Dispõe sobre o Programa Grande
Fronteira do Mercosul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o Programa Grande Fronteira
do Mercosul, a ser implementado na área formada
pelos Municípios dos Estados de Mato Grosso do Sul,
Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, cujas
sedes estejam localizadas na faixa de até quatrocentos e cinqüenta quilômetros de largura ao longo da
fronteira do Brasil com a Argentina, o Paraguai e o
Uruguai.
Art. 2º São objetivos do Programa Grande Fronteira do Mercosul:
I – promover a fixação do homem no campo e
desestimular o êxodo rural, dotando os Municípios
em que predomine população composta por pequenos e médios produtores rurais de centros de convivência social;
II — promover o fortalecimento da agricultura familiar pelo estímulo ao Cooperativismo e ao associativismo econômico;
III — promover, mediante ações integradas das
diferentes esferas de governo, o desenvolvimento
econômico e social da área de abrangência, dotando-a das condições indispensáveis a sua inserção no
Mercado Comum do Sul e à competição internacional;
IV — estabelecer modelos de desenvolvimento
sustentável adequados às características naturais, à
vocação econômica e às potencialidades de microrregiões homogêneas na área de abrangência;
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V — assegurar a aplicação de forma articulada
de recursos públicos e privados em áreas selecionadas para a criação de pólos de desenvolvimento.
Art. 3º Os recursos do Programa Grande Fronteira do Mercosul serão aplicados, prioritariamente, em
projetos voltados para:
I — a instalação de centros de convivência social rural;
II — a realização de obras de infra-estrutura nos
setores dos transportes e de recursos energéticos;
III — a defesa sanitária vegetal e animal;
IV — a proteção do meio-ambiente e o gerenciamento dos recursos hídricos;
V — a criação e a expansão de núcleos de pesquisa científica e tecnológica.
Art. 4º O Programa Grande Fronteira do Mercosul será gerenciado:
I — na esfera federal, pelo ministério responsável pela integração nacional ou aquele designado
pelo Presidente da República;
II – no âmbito dos Estados e dos Municípios,
pelo órgão previsto na legislação estadual ou municipal.
Art. 5º O Poder Executivo celebrará convênios
com os Estados e os Municípios da respectiva área
de abrangência, para execução do Programa Grande
Fronteira do Mercosul.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.477, DE 1999
Dispõe sobre o Programa Grande
Fronteira do Mercosul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o Programa Grande Fronteira
do Mercosul, a ser implementado na área formada
pelos Municípios dos Estados de Mato Grosso do Sul,
Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, cujas
sedes estejam localizadas na faixa de até quatrocentos e cinqüenta quilômetros de largura ao longo da
fronteira do Brasil com a Argentina, o Paraguai e o
Uruguai.
Art. 2º São objetivos do Programa Grande Fronteira do Mercosul:
I – promover a fixação do homem no campo e
desestimular o êxodo rural, dotando os Municípios
em que predomine população composta por pequenos e médios produtores rurais de centros de convivência social;
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II – promover o fortalecimento da agricultura familiar pelo estímulo ao Cooperativismo e ao associativismo econômico;
III – promover, mediante ações integradas das
diferentes esferas de governo, o desenvolvimento
econômico e social da área de abrangência, dotando-a das condições indispensáveis a sua inserção no
Mercado Comum do Sul e à competição internacional;
IV – estabelecer modelos de desenvolvimento
sustentável adequados às características naturais, à
vocação econômica e às potencialidades de microrregiões homogêneas na área de abrangência;
V – assegurar a aplicação de forma articulada
de recursos públicos e privados em áreas selecionadas para a criação de pólos de desenvolvimento.
Art. 3º Os recursos do Programa Grande Fronteira do Mercosul serão aplicados, prioritariamente, em
projetos voltados para:
I – a instalação de centros de convivência social
rural;
II – a realização de obras de infra-estrutura nos
setores dos transportes e de recursos energéticos;
III – a defesa sanitária vegetal e animal;
IV – a proteção do meio-ambiente e o gerenciamento dos recursos hídricos;
V – a criação e a expansão de núcleos de pesquisa científica e tecnológica.
Art. 4º O Programa Grande Fronteira do Mercosul será gerenciado:
I – na esfera federal, pelo ministério responsável
pela integração nacional ou aquele designado pelo
Presidente da República;
II – no âmbito dos Estados e dos Municípios,
pelo órgão previsto na legislação estadual ou municipal.
Art. 5º Incumbe ao Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul – CODESUL, em consonância com as metas e prioridadeds gerais previstas nos
planos plurianuais federais, a definição dos projetos
específicos integrantes do Programa.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O presente projeto de lei tem por objetivo instituir Programa ao qual atribuo a maior importância para
o futuro econômico e social de extensa região do País
na fronteira com nossos vizinhos Argentina, Paraguai,
e Uruguai, a Grande Fronteira do Mercosul, abran-
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gendo os Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Estudos que foram sendo aprofundados nos últimos anos, no âmbito do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul – CODESUL, organismo
composto pelos governadores daqueles quatro Estados Comum do Sul – MERCOSUL, a necessidade da
implementação de ações governamentais harmônicas e articuladas em torno de projetos voltados para
desenvolvimento regional integrado, amoldados às
diretrizes estratégicas do Governo da União para os
próximos anos, vale dizer;
• Consolidação da estabilidade econômica com crescimento sustentado;
• Promoção do desenvolvimento sustentável voltado para a geração de empregos e oportunidades de renda;
• Combate à pobreza e promoção da inclusão social;
• Consolidação da democracia e da defesa dos direitos humanos.

São ações que, de acordo com o novo mapa
sócio-econômico do Brasil, proposto pelo Estudo
dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento adotado pelo Governo Federal, serão realizadas no âmbito do Eixo do Sul e parte do Eixo do Sudoeste.
A propósito do Eixo do Sul, sintetiza o Ministério
do Orçamento e Gestão:
“Na região Sul estão as oportunidades
de desenvolvimento decorrentes dos esforços de integração econômica com o Mercosul. Caracterizado pelos estados do Sul do
País – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul – este Eixo tem como principal vantagem a proximidade com os mercados do
Cone Sul da América Latina. Os desafios
encontram-se na melhor forma de aproveitar
sua proximidade com grandes mercados,
através do aumento do valor agregado da
produção, elevação da competitividade dos
setores industriais e agro-industriais, e na
ampliação do desenvolvimento da faixa de
fronteira.”
De outra parte, estudo-proposta do Codesul
com vistas ao Plano Plurianual de Ação 2.000 –
2.003, assinala:
“O território brasileiro tem se caracterizado por uma intensiva ocupação do seu li-
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toral e uma baixa densidade demográfica no
seu interior. Estas distorções enfrentadas
pelo País ao longo do seu processo do desenvolvimento, têm gerado desequilíbrios e
deformações em diversos níveis, envolvendo questões de natureza cultural, ambiental,
sócio-econômica, política e administrativa.
Os Estados Membros do Codesul historicamente também configuram um território marcado pelo maior adensamento populacional a Leste da região, onde a atividade
econômica é mais concentrada e predominam os maiores centros industriais e de serviços. A Oeste localiza-se a atividade agropecuária e agroindustrial, constituindo-se,
geralmente, numa área de vazio econômico
e demográfico, com pequenos e médios
centros urbanos dispersos."
Em outra de suas passagens, observa o documento:
“A Metade Sul do Rio Grande do Sul
(...) é uma região que perfaz aproximadamente 50% do território gaúcho e que tem
uma população superior a dois milhões de
habitantes. É uma região vizinha ao Uruguai
e à Argentina, outrora rica, que tem se caracterizado, nas últimas décadas, por uma
continuada falta de dinamismo econômico.”
A respeito dos problemas peculiares a essa
área fronteiriça, tem advertido o nobre Deputado Nelson Marchezan que (...) o próprio progresso do Mercosul em direção a uma unidade econômica exige
que esta sub-região, localizada no próprio coração do
Mercado Comum, tenha padrão de desenvolvimento
compatível e homogêneo com o das áreas circundantes. Sem embargo, uma expobrecida Fronteira Sul
brasileira, cercada pelas florescentes economias platinas e por um Sul/Sudeste em franco progresso tornar-se-ia uma chaga e um peso insustentáveis para a
continuidade do Mercado Comum do Sul".
Com sua habitual acuidade, o nobre Deputado
Marchezan chama atenção para a necessidade imperiosa de modificar-se estruturalmente em curto espaço de tempo o dinamismo econômico de regiões particularizadas dentro de macrorregiões a rigor heterogêneas.
Desses estudos, propostas, e depoimentos,
postais aqui com a devida síntese, resulta a constatação de que a preparação e a presença êxitosas do
Brasil no Mercosul, passa, antes e acima de tudo,
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pela superação de obstáculos que estão a comprometer o desempenho evolutivo das economias da região da Grande Fronteira, assim considerada a área
formada pelos Municípios dos quatro Estados, cujas
sedes estejam localizadas na faixa de até quatrocentos e cinqüenta quilômetros de largura ao longo da
fronteira do Brasil com os três países vizinhos, integrantes do Mercado Comum.
A tônica do Programa Grande Fronteira do Mercosul é a formulação de ações voltadas para o desenvolvimento da área de abrangência, com base na fixação do homem ao campo, mediante a instituição de
mecanismos de convivência social nas comunidades
dos Municípios cuja população predominante seja
formada por pequenos e médios produtores rurais, de
forma que os investimentos de infra-estrutura indispensáveis ao progresso não estimulem o êxodo rural.
Brasília, 12 de agosto de 1999. – Deputado
Antônio Carlos Konder Reis.
COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA
DO MERCOSUL
I – Relatório
Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre
deputado Antônio Carlos Konder Reis, subscrito por
mais sessenta e quatro ilustres parlamentares integrantes das bancadas dos Estado do Mato Grosso do
Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina na
Câmara dos Deputados, que “dispõe sobre o Programa Grande Fronteira do Mercosul”, o qual, em razão
da matéria, foi também distribuído a esta Comissão
Parlamentar Conjunta para parecer de mérito.
Afinada com o Plano “Avança Brasil”, a proposição tem por objetivo definir as principais prioridades a
serem observadas na implementação de programas
federais envolvendo a intervenção direta da União,
seus mecanismos de fomento, ou o estabelecimento
de parcerias estáveis no âmbito da extensa região
produtora daqueles quatro Estados que completam a
fronteira de 3.079 Km do Brasil com os países vizinhos do Mercosul: Argentina, Paraguai e Uruguai.
A preocupação primordial do projeto reside na
necessidade inafastável de se promover o desenvolvimento social e econômico sustentável dos pequenos e médios municípios da região, com sedes localizadas na faixa de até 450 Km da linha de fronteira, visando à integração regional, à inserção no Mercado
Comum do Sul, e à competição internacional.
Considerando a realidade de a economia da região caracterizar-se pela predominância das ativida-
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des rural e agroindustrial, o projeto estabelece como
objetivos do Programa Grande Fronteira do Mercosul:
a) a fixação do homem no campo e o desestímulo ao êxodo rural;
b) o fortalecimento da agricultura familiar, com
base no cooperativismo e no associativismo;
c) o estabelecimento de modelos de desenvolvimento sustentável, adequados às características naturais, à vocação econômica e às potencialidades das
microregiões homogêneas da área de abrangência;
d) a aplicação racional e articulada de recursos
públicos e privados em áreas selecionadas para a criação de pólos de desenvolvimento.
Com esses objetivos, respeitadas as diretrizes estratégicas gerais e setoriais do Governo da União, e sem
prejuízo para a realização de ações governamentais específicas, a proposição estabelece como prioridade do
Programa a canalização de recursos para:
a) a instalação de centros de convivência social
rural, como meio de fixação do homem no campo;
b) a realização de obras de infra-estrutura, especialmente nos setores dos transportes e de recursos energéticos;
c) ações de defesa sanitária vegetal e animal,
proteção do meio-ambiente e gerenciamento dos recursos hídricos;
d) a criação e a expansão de núcleos de pesquisa científica e tecnológica, no campo das especialidades de interesse para o desenvolvimento sustentável
da região.
Resulta dessa constatação que o projeto de lei,
a par de introduzir providência legal indispensável à
disciplina da formulação de programas e ações governamentais no âmbito de região característica do
Eixo do Sul e de parte do Eixo do Sudoeste, atende
aos esforços que precisam ser feitos para a participação do País na consolidação do Mercosul.
Entendo, contudo, que o art. 5º do projeto merece reformulação.
Tratando-se o Programa Grande Fronteira do
Mercosul de um programa federal, cujas metas, prioridades e correspondentes recursos deverão estar previstos nos planos e orçamentos da União, penso que
a definição dos respetivos projetos deve caber às leis
que os aprovarem e a administração federal. O Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul –
CODESUL, participará naturalmente do processo
como colaborador na eleição de prioridades, funcionando como órgão sintetizador das aspirações das
economias regionais.
Desse modo, sem discrepar da finalidade da
proposta, mas visando a favorecer sua operacionalização, proponho a reformulação do texto do art. 5º, na
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forma da emenda substitutiva que faço anexar ao presente.
Busco com a emenda prestigiar a formalização
de parcerias úteis entre a União, os Estados e os Municípios da área de abrangência da Grande Fronteira
do Mercosul, por considerar indispensável a mútua
colaboração das três esferas de governo na execução
do Programa.
II – Voto
Por todo o exposto, sou pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.477, de 1999, que “dispõe sobre o
Programa Grande Fronteira do Mercosul”, com sugestão de emenda substitutiva a seu art. 5º.
Sala da Comissão, de novembro de 1999. – Jorge Bornhausen, Relator.
SUGESTÃO DE EMENDA SUBSTITUTIVA
Dê-se ao art. 5º do Projeto a seguinte redação:
“Art. 5º É o Poder Executivo autorizado
a celebrar convênios com os Estados e os
Municípios da respectiva área de abrangência, para execução do Programa Grande
Fronteira do Mercosul.”
Sala da Comissão, de novembro de 1999. – Jorge Bornhausen, Relator.
PARECER DA COMISSÃO
A Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, o Relator do Senador Jorge
Bornhausen oferecido ao Projeto de Lei nº 1.477/99,
concluindo pela aprovação do Projeto de Lei que dispõe sobre o Programa Grande Fronteira do Mercosul.
Estiveram presentes os Senhores Parlamentares: Júlio Redecker, Feu Rosa, Celso Russomano,
Edison Andrino e João Herrmann, Paulo Delgado,
Jorge Bornhausen, Casildo Maldaner e Geraldo
Althoff.
Sala da Comissão, 24 de novembro de 1999. –
Deputado Júlio Redecker, Presidente.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 106, DE 2001
(Nº 1.698/99, na casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Altera o art. 16 da Lei nº 8.935, de 18
de novembro de 1994, que regulamenta o
art. 236 da Constituição Federal (critérios
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para preenchimento de vagas para ingresso
na atividade notarial e de registro).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º o caput do art. 16 da Lei nº 8.935, de 18
de novembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 16. As vagas serão preenchidas
alternadamente, duas terças partes por concurso público de provas e títulos e uma terça parte por meio de remoção, mediante
concurso de títulos, não se permitindo que
qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga, sem abertura de concurso de provimento inicial ou de remoção, por mais de
seis meses.
.....................................................”(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.698, DE 1999
Altera o art. 16 da Lei nº 8.935, de 18
de novembro de 1994, que regulamenta o
art. 236 da Constituição Federal.
Mensagem nº 1.305, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Justiça, o texto do projeto de lei que “Altera o art. 16 da Lei nº 8.935, de 18
de novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da
Constituição Federal.”
Brasília, 16 de setembro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 555/MJ
Brasília, 2 de setembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso projeto de lei, que objetiva dar nova redação
ao caput do art. 16 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de
registro, in verbis:
“Art. 16. As vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças partes por concurso público de
provas e títulos e uma terça parte por concurso de remoção, de provas e títulos não se permitindo que
qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga,
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sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.” (sublinhei).
2. A interpretação literal, gramatical, do transcrito caput do art. 16, na parte assinalada, de provas e
títulos leva o exegeta a concluir que para a remoção,
forma de provimento derivado, é exigido, também,
concurso de provas e títulos, indispensável ao provimento originário. O correto seria a expressão de provas de títulos, como bem assinalou a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 16/94 (nº 2.248/91, na
Câmara dos Deputados, quando no Parecer nº 132,
de 1994, sugeriu a Emenda nº 2 – CCJ (de redação,
sob a justificativa abaixo:
“Já no art. 16 caput, existe evidente
erro datilográfico. Não se trata de concurso
de provas e títulos e, sim, de concurso de
provas de títulos. O notário ou registrador
que se habilita ao concurso de remoção já é
titular da delegação e dele não se exigirá
prova de qualificação, pois este já a tem.”
3. É importante observar que o espírito motivador da Lei nº 8.935, de 1994, não teve a intenção, desde sua origem, de exigir concurso de provas e títulos
para o provimento derivado de remoção.
4. Na oportunidade, considero conveniente salientar que a dúvida de interpretação, decorrente da
atual redação do caput do art. 16 da Lei nº 8.935/94,
motivou a Associação dos Notários e Registradores
do Brasil – ANOREG/BR a ajuizar, junto ao Supremo
Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN nº 2.018, na qual o seu Relator, Ministro
Moreira Alves, via Ofício nº 1.223, de 6 de agosto de
1999, solicitou a Vossa Excelência informações sobre
o alegado na inicial. Por sua vez, o Advogado-Geral
da União, pelo Aviso nº 539/AGU/SG-CS, do último
dia 10, protocolizado sob o MJ/CJ nº
08003.000594/99-53, requereu a manifestação da
Consultoria Jurídica desta Pasta, acerca do fundamento da mencionada ADIN.
5. Diante do problema de hermenêutica surgido, e
conveniente que seja dada nova redação ao caput do
art. 16 da Lei nº 8.935, de 1994, aperfeiçoando-se a redação desse dispositivo, de modo que sua mera interpretação literal fique isenta de quaisquer indagações.
6. Creio, Senhor Presidente, que a providência
ora trazida ao descortino de Vossa Excelência será o
bastante para a correta aplicação da Lei nº 8.935, de
1994.
Respeitosamente, – José Carlos Dias, Ministro
de Estado da Justiça.
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ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Nº 555, de 2-9-99
1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências:
O art. 16 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de
1994, tem gerado controvérsias acerca da exigência
de concurso público de provas e títulos para provimento de vagas por meio de remoção.
2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:
Alterar a redação do art. 16 da Lei nº 8.935, de
1994, de modo a deixar claro que quando se tratar de
remoção o concurso a ser efetivado será de títulos.
3. Alternativas existentes às medidas ou atos
propostos:
4. Custos:
5. Razões que justifiquem a urgência:
6. Imposto sobre o meio ambiente:
7. Síntese do Parecer do Órgão Jurídico:
Manifesta-se favoravelmente a proposição.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994
Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal Dispondo sobre serviços notariais e de registro.
....................................................................................
TITULO II
Das Normas Comuns
CAPÍTULO I
Do Ingresso na Atividade Notarial e de Registro
....................................................................................
Art. 16. As vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças partes por concurso público de
provas e títulos e uma terça parte por concurso de remoção, de provas e títulos, não se permitindo que
qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga,
sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
Parágrafo único. Para estabelecer o critério do
preenchimento, tomar-se-á por base a data de vacância da titularidade ou, quando vagas na mesma data,
aquela da criação do serviço.
Art. 17. Ao concurso de remoção somente serão
admitidos titulares que exerçam a atividade por mais
de dois anos.
....................................................................................
....................................................................................
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(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 107, DE 2001
(Nº 2.359/2000, na Casa de Origem)
Institui o ano 2002 como “Ano Nacional Carlos Drummond de Andrade”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o ano de 2002 como “Ano
Nacional Carlos Drummond de Andrade”, em comemoração ao centenário de seu nascimento.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.359, DE 2000
Institui o ano de 2002 como “Ano
Nacional Carlos Drummond de Andrade”,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o ano de 2002 como “Ano
Nacional Carlos Drumond de Andrade”, em comemoração ao centenário de seu nascimento.
Art. 2º A Coordenação das atividades relacionadas às comemorações fica a cargo do Ministério da
Cultura – MinC.
Art 3º É a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT autorizada a emitir selo comemorativo
em homenagem ao centenário de nascimento de
Carlos Drummond de Andrade.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Nascido na cidade de Itabira, Minas Gerais, em
1902, Carlos Drummond de Andrade é um dos mais
importantes nomes da literatura brasileira e uma das
mais altas expressões da poesia mundial neste século.
Nada mais justo, portanto, do que instituir 2002, oficialmente, como o “Ano Nacional Carlos Drummond de
Andrade”, quando celebraremos, no Brasil inteiro, o
centenário de nascimento do nosso Poeta Maior. Assim
aconteceu em 1999, com a comemoração do sesquicentenário do nascimento de Rui Barbosa e de Joaquim
Nabuco, e agora, em 2000, quando festejaremos o centenário de nascimento do sociólogo Gilberto Freyre. São
atos com que, por iniciativa dos seus representantes, o
povo busca homenagear os brasileiros que, com o brilho da sua inteligência e a grandeza da sua obra, honram e ilustram a história do Brasil.
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Consagrado pela crítica e admirado pelo público, Carlos Drummond de Andrade é presença cada
vez maior e mais relevante na literatura brasileira. Versos como “Tinha uma pedra no meio do caminho”, “E
agora, José?”, “Mundo mundo vasto mundo, se eu
não me chamasse Raimundo...” ocorrem diariamente
a milhões de brasileiros. Poeta de grandeza incomum,
Drummond se fez respeitado e festejado pelo povo
justamente por lhe oferecer uma obra magnífica: A
rosa do povo, Brejo das almas, Claro enigma e As impurezas do branco são Livros que nos emocionam
pela sensibilidade poética, pela maestria da forma e
pela riqueza da expressão.
Se jamais ocultou suas raízes mineiras, Drummond tinha o sentimento do mundo, a percepção do
universo, a experiência da condição humana: significativamente, seus versos foram traduzidos para o inglês, francês, italiano, espanhol, alemão, holandês,
búlgaro – e hoje comovem milhões de leitores em dezenas de países. A ele devemos algumas das mais
belas páginas de toda a literatura brasileira. Poemas
que seguirão, através dos tempos, a traduzir as alegrias e as tristezas, as esperanças e as desilusões,
os sofrimentos e os sonhos dos leitores de Drummond. A isso se chama imortalidade.
Essas, as razões que nos fazem submeter aos
nobres Colegas este Projeto de Lei Anima-nos o sentimento de que a instituição do “Ano Nacional Carlos
Drummond de Andrade” traduzirá a admiração e o
respeito de que o poeta é merecedor, pelos versos
com que fez mais bela e mais feliz a vida do povo brasileiro.
Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2000. – Deputado Olímpio Pires.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 108, DE 2001
(Nº 2.973/2000, na Casa de origem)
Dá nova redação à alínea e do inciso I do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo, e, dá outras providências (disponibilização de um canal universitário para uso compartilhado da instituição de ensino superior).
O Congresso Nacional decreta:
º
Art. 1º A alínea e do inciso I do art. 23 da Lei n
8.977, de 6 de janeiro de 1995, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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”Art. 23 ..................................................
I – ..........................................................
..............................................................
e) um canal universitário, reservado
para o uso compartilhado entre as Instituições de Ensino Superior – IES localizadas
no município ou municípios da área de prestação do serviço
......................................................”(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI Nº 2.973, DE 2000
Dá nova redação à alínea e do Inciso I
do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro
de 1995, que ”dispõe sobre o Serviço de
TV a Cabo e dá outras providências“.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea e do inciso I do art. 23 da Lei nº
8.977, de 6 de janeiro 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
e) um canal universitário, reservado para o uso
compartilhado entre as Instituições de Ensino Superior – IES – localizadas no município ou municípios da
área de prestação do serviço. (NR)“
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A presente Emenda destina-se a corrigir a distorção gerada por um erro de grafia no momento da
elaboração da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro 1995, que
”dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e dá outras providências". A redação em vigor da alínea e do inciso I
do art. 23 dessa Lei impede o amplo acesso das Instituições do Ensino Superior à produção, programação
e veiculação de programas de caráter educativo nos
Canais Universitários.
O sistema nacional de Ensino Superior no Brasil
não é composto somente de ”universidades" mas
também de Faculdades e Centros Universitários, que
respondem por aproximadamente 60% (sessenta por
cento) dos cursos de Comunicação Social em nosso
país.
Na cidade de São Paulo, por incorreção na Lei,
as duas principais Faculdades de televisão estão impedidas de produzirem e veicularem seus programas,
são elas: a Faculdade Armando Alvares Penteado –
FAAP e a Faculdade Casper Libero.
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Nesta mesma cidade somente 9 (nove) universidades possuem acesso ao Canal Universitário, são
elas: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
Universidade Bandeirantes de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, Universidade São Judas Tadeu, Universidade Mackenzie, Universidade Paulista,
Universidade de Santo Amaro, Universidade Cruzeiro
do Sul, Universidade de São Paulo. Do outro lado,
aproximadamente 50 Faculdades e Centros Universitários encontram-se marginalizados.
Nota-se na grade de programação do canal universitário da cidade de São Paulo, uma infinidade de
repetições de programas veiculados. Como exemplos:
Dia 11 de abril – O Programa ”Uma fonte limpa e
sustentável, da TV Mack (Mackenzie) foi exibido 4 vezes, às 8:30h, às 13:30h, às 18:30 e às 23:30h.
No mesmo dia, a TV Uniban apresentou o Programa ”Mulheres no comando", às 7h e às 22h, a TV
USP reprisou o Programa ”Moda, às 10:30h, às
15:30h, às 20:30h 1:30h.
Dia 11 de abril – A TV São Judas reprisou o Programa “Transporte em S.Paulo”, às 07:30h, às 12:30h
às 17:30h e às 22:30h. “ A TV Uniosul reapresentou o
Programa ”Quem agita a noite paulistana“, às 9h e a
00:00h.
Desta forma se repete a programação do canal
universitário todos os dias, o que prejudica a própria
motivação da criação do canal, que é a busca de uma
TV dinâmica, voltada para a cultura e a educação no
sentido mais amplo possível. Nos dias 23 e 24 de abril
de 1998, representantes das televisões educativas,
culturais e universitárias do país reuniram-se na cidade de Ouro preto e lançaram o documento ”Carta de
Ouro Preto“, ondê se lê:
”A televisão educativa, cultural e universitária
tem um caráter eminentemente público, sem finalidades comerciais ou lucrativas, visando a formação de
cidadãos críticos e conscientes de sua participação
na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Sua programação está comprometida com a educação, a cultura e a informação, respeitando a pluralidade das manifestações culturais e estimulando a
produção local e regional."
Como se vê, a lei atual não contempla, nem permite a pluralidade das manifestações culturais e a
produção local e regional, já que a grande maioria dos
estudantes e suas instituições estão excluídos do processo.
Mais adiante, diz a ”carta de Ouro Preto“:
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”As emissoras do segmento, no campo da cabodifusão, reivindicam que canais universitário sejam
disponibilizados obrigatoriamente em todo e qualquer
município servido por televisão a cabo, independente
de haver em sua área geográfica universidade, centro
universitário ou instituição de ensino suoerior. Na inexistência dessas instituições, o canal universitário
transmitirá programação de estação semelhante, de
qualquer procedência, desde que nacional, a critério
da comunidade que será servida por ele, expressa
por decisão do Legislativo Municipal."
É nítido no texto acima que os centros universitários e outras instituições de ensino superior são reconhecidos pelos representantes como membros legítimos do canal universitário e que deveriam estar
presentes na produção e programação das TVs universitárias com autonomia.
Em 1998 o ”Grupo de Canais Universitários e
Núcleos de Produção Audiovisual das Universidades
Brasileiras“, propôs a criação da ”Rede de Intercâmbio da Televisão Universitária.“
Em trecho do documento de encaminhamento a
criação da rede, se lê:
”Beneficiadas por essa lei, universidades e instituições de ensino superior de todo Brasil – públicas e
privadas, federais e estaduais, leigas e confessionais
– vêm se organizando para montar e operar os seus
Canais Universitários, alguns dos quais já se encontram no ar, em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Campo Grande, Blumenau, Caxias do Sul, Bauru,
Santa Cruz do Sul, Cruz Alta e Santa Maria. Será lançado em breve o canal do Rio de Janeiro. E estão em
organização os canais de Brasília, Recife, Curitiba
outras capitais do país, além de municípios do interior
de São Paulo.“
Na verdade, não é isso o que acontece em algumas cidades, como São Paulo, onde o Conselho Gestor do Canal Universitário não permite a participação
de centros universitários e faculdades.
Em outra parte, que trata do objetivo da criação
da rede, se lê:
”A Rede de Intercâmbio de Televisão Universitária (RITU), que ora se propõe, visa articular as iniciativas de produção e veiculação de programas de televisão, empreendidas pelas universidades, centros universitários, faculdades isoladas e centros de pesquisa de todo país. Pretende fazer, com uso de um canal
de satélite, com que os referidos programas sejam
distribuídos em todo o território nacional e veiculados
por canais propriamente universitários, ou educativos
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mantidos por universidades, nos sistemas de cabodifusão e radiodifusão.“
Mais uma vez, não é isso o que ocorre, pois centros universitários e faculdades apenas aparecem
nos documentos para enriquecê-los e sensibilizar a
opinião pública, pois não podem participar com autonomia da produção e veiculação de seus programas
nos canais universitários.
O que propomos é a ampla democratização da
produção e veiculação dos trabalhos produzidos por
todas as Instituições de Ensino, o que somente será
possível com a alteração da alínea e do Artigo 23 da
Lei em causa.
Sala das Sessões, 9 maio de 2000. – Deputado
Aldo Rebelo, PCdoB-SP.
LEI Nº 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995
Dispõe Sobre o Serviço de TV a
Cabo e dá outras Providências.
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Operação do Serviço
Art. 23. A operadora de TV a Cabo, na sua área
de prestação do serviço deverá tornar disponíveis canais para as seguintes destinações:
I – Canais Básicos de Utilização Gratuita:
a) canais destinados à distribuição obrigatória,
integral e simultânea, ser inserção de qualquer informação, da programação das emissoras geradoras locais de radiodifusão de sons e imagens, em VHF ou
UHF, abertos e não codificados, cujo sinal alcance a
área do serviço de TV a Cabo e apresente nível técnico adequado, conforme padrões estabelecidos pelo
Poder Executivo:
b) um canal legislativo municipal/estadual reservado para o uso compartilhado entre as Câmaras de
Vereadores localizadas nos municípios da área de
prestação do serviço e a Assembléia Legislativa do
respectivo Estado, sendo o canal voltado para a documentação dos trabalhos parlamentares, especialmente a transmissão ao vivo das sessões:
c) um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a documentação dos seus trabalhos,
especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
d) um canal reservado para o Senado Federal
para a documentação dos seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
e) um canal universitário, reservado para o uso
compartilhado entre as universidades localizadas no
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município ou municípios da área de prestação do serviço;
f) um canal educativo-cultural, reservado para
utilização pelos órgãos que tratam de educação e cultura no governo federal e nos governos estadual e
municipal com jurisdição sobre a área de prestação
do serviço;
g) um canal comunitário aberto para utilização
livre por entidades não governamentais e sem fins lucrativos:
II – Canais Destinados à prestação eventual de
Serviço;
III – Canais Destinados à prestação permanente
de Serviço.
§ 1º A programação dos canais previstos nas
alíneas c e d do inciso I deste artigo poderá ser apresentada em um só canal, se assim o decidir a Mesa
do Congresso Nacional.
§ 2º Nos períodos em que a programação dos
canais previstos no inciso I deste artigo não estiver
ativa, poderão ser programadas utilizações livres por
entidades sem fins lucrativos e não governamentais
localizadas nos municípios da área de prestação do
serviço.
§ 3º As condições de recepção e distribuição
dos sinais dos canais básicos, previstos no inciso I
deste artigo, serão regulamentadas pelo Poder Executivo.
§ 4º As geradoras locais de TV poderão, eventualmente. restringir a distribuição dos seus sinais, prevista na alínea a do inciso I deste artigo, mediante notificação judicial, desde que ocorra justificado motivo
e enquanto persistir a causa.
§ 5º Simultaneamente à restrição do parágrafo
anterior, a geradora local deverá informar ao Poder
Executivo as razões da restrição, para as providências de direito, cabendo apresentação de recurso pela
operadora.
§ 6º O Poder Executivo estabelecerá normas sobre a utilização dos canais previstos nos incisos II e III
deste artigo, sendo que;
I – serão garantidos dois canais para as funções
previstas no inciso II;
II – trinta por cento dos canais tecnicamente disponíveis serão utilizados para as funções previstas no
inciso III, com programação de pessoas jurídicas não
afiliadas ou não coligadas à operadora de TV a Cabo.
§ 7º Os preços e as condições de remuneração
das operadoras, referentes aos serviços previstos
nos incisos II e III, deverão ser compatíveis com as
práticas usuais de mercado e com os,custos de ope-
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ração, de modo a atender as finalidades a que se destinam.
§ 8º A operadora de TV a Cabo não terá responsabilidade alguma sobre o conteúdo da programação
veiculada nos canais referidos nos incisos I, II e III
deste artigo, nem estará obrigada a fornecer infra-estrutura para a produção dos programas.
§ 9º O Poder Executivo normatizará os critérios
técnicos e as condições de uso nos canais previstos
nas alíneas a a g deste artigo.
....................................................................................
....................................................................................
(À Comissão de Educação.)

PARECERES
PARECER Nº 1.173, DE 2001
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as Emendas nºs 1,
2 e 3, de Plenário, apresentadas ao Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001, de
autoria do Senador Waldeck Ornélas, que
acrescenta os §§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
que estabelece normas para as eleições.
Relator: Senador Antonio Carlos Junior
I – Relatório
Aprovado nesta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sem emendas, o PLS nº 108, de
2001, de autoria do Senador Waldeck Ornélas, acrescenta três parágrafos ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30
de setembro de 1997 — Lei Eleitoral, para determinar
que, nas eleições em que houver duas vagas para senador, o tempo destinado aos dois candidatos ao cargo seja dividido igualmente. Se o partido ou coligação
registrar apenas um candidato, terá direito à metade
do tempo que lhe for destinado, sendo a outra metade
acrescentada ao tempo previsto no inciso I do § 2º (ou
seja, um terço igualitariamente entre todos os partidos e coligações que tiverem candidato).
As emendas de nºs 1, 2 e 3, apresentadas em
plenário, pelo Senador José Eduardo Dutra, propõem
as seguintes modificações ao projeto: a primeira delas modifica a redação do § 7º, que se pretende
acrescentar ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para estabelecer que ”nas eleições
em que houver duas vagas para Senador, o órgão regional de direção do partido, ou quem representar coligação, nos termos dos incisos III e IV do § 3º do art.
6º desta Lei, definirá os critérios de distribuição do
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tempo que lhe for destinado, se registrar mais de um
candidato".
A segunda e a terceira emendas suprimem, respectivamente, os §§ 3º e 9º que o PLS nº 108, de
2001, acrescenta ao art. 47 da Lei nº 9.504 de 1997.
II – Análise
O Senador José Eduardo Dutra justifica as
emendas afirmando que ”se duas são as vagas em
disputa, o que sói acontecer nas eleições senatoriais,
em função do disposto no § 2º do art. 46 da Constituição Federal, os dois candidatos individualmente mais
votados hão de ser proclamados eleitos. Não há, neste caso, determinação de quais candidatos postulam
a primeira vaga e quais pleiteiam a segunda“.
O autor das emendas prossegue sua argumentação e acrescentando que, ”portanto, não faz sentido
em nortear a distribuição de tempo no rádio e na TV
em lotes relativos a uma suposta vaga A e outra vaga
B. Como os partidos e coligações articulam seus movimentos – no que a campanha eleitoral é parte essencial, como esforço de persuasão do eleitorado –
com vistas a serem bem-sucedidos nas eleições é
questão intramuros. Não pode ser objeto de consideração heterônoma, em plano infraconstitucional, mormente se tal regulação vier de encontro ao princípio
constitucional da eleição majoritária e ao disposto no
art. 17, § lº, da Constituição Federal“.
A supressão dos §§ 8º e 9º é defendida como
decorrência natural da modificação do § 7º, como anteriormente justificada.
Da forma como está proposto nas emendas, o
texto do projeto fica substancialmente alterado, em
sua essência, perdendo o traço que o caracterizava
de justa distribuição do tempo entre os candidatos,
virtude reconhecida por esta comissão, quando o
aprovou, na reunião do dia 29 de agosto de 2001. De
fato, a delegação, aos órgãos de direção regional do
partido, dos critérios de distribuição do tempo de rádio e TV entre os candidatos às duas vagas ao Senado, se for registrado mais de um, não assegura que
esse tempo será distribuido igualitariamente entre os
candidatos, como quer o autor do projeto.
III – Voto
Assim, por entender que a norma de distribuição equitativa do tempo entre os candidatos, introduzida pela modificação do art. 47 da Lei Eleitoral, como
está posta no PLS nº 108, de 2001, afigura-se muito
mais justa do que a proposta pelo ilustre autor das
emendas, reafirmo o voto em favor do projeto e, con-
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seqüentemente, pela rejeição das emendas de plenário nºs 1, 2 e 3.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 2001. –
Bernardo Cabral, Presidente – Antonio Carlos Júnior, Relator – Bello Parga – Íris Rezende – Alvaro
Dias – Sebastião Rocha – Gerson Camata – Francelino Pereira – Wellington Roberto – José Alencar – Jefferson Péres – Osmar Dias – Romeu
Tuma.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e
extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e
observados os seguintes preceitos:
....................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e
funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer
normas de fidelidade e disciplina partidárias.
....................................................................................
Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos
segundo o princípio majoritário.
§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão
três Senadores, com mandato de oito anos.
§ 2º A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos,
alternadamente, por um e dois terços.
§ 3º Cada Senador será eleito com dois suplentes.
....................................................................................
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleições.
....................................................................................
Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro
da mesma circunscrição, celebrar coligações para
eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos
que integram a coligação para o pleito majoritário.
....................................................................................
§ 3º Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguintes normas:
....................................................................................

481

III – os partidos integrantes da coligação devem
designar um representante, que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político, no trato
dos interesses e na representação da coligação, no
que se refere ao processo eleitoral;
IV – a coligação será representada perante a
Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do
inciso III ou por delegados indicados pelos partidos
que a compõem, podendo nomear até:
a) três delegados perante o Juízo Eleitoral;
b) quatro delegados perante o Tribunal Regional
Eleitoral;
c) cinco delegados perante o Tribunal Superior
Eleitoral.
....................................................................................
PARECER Nº 1.174, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 118, de 2000,
(nº 2.508/2000, na Casa de origem), que determina “Aeroporto Internacional de São
Paulo/Guarulhos – Governador Franco
Montoro” o aeroporto internacional da cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Pedro Piva
I – Relatório
Vem a esta Comissão de Educação, para ser
apreciado o Projeto de Lei da Câmara nº 118, de
2000, de autoria do Deputado Silvio Torres. A iniciativa visa a substituir a denominação atual do aeroporto
de Guarulhos, no Estado de São Paulo, por “Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos — Governador André Franco Montoro”.
O nobre autor justifica sua proposição como forma de homenagear a figura do ilustre Governador
Franco Montoro, “o mais querido do Estado de São
Paulo”, cujo nome está “associado à imagem de um
homem comprometido com ideais democráticos, empenhado em defender os princípios da cidadania, em
trabalhar pelas minorias e em construir o futuro com
desenvolvimento econômico e justiça social”.
II – Análise
É indiscutivelmente louvável a iniciativa do eminente Deputado Silvio Torres de prestar essa homenagem a um dos homens de maior valor público de
nosso País: o ex-Governador Franco Montoro.
A formação intelectual desse homem público,
seus trabalhos nas áreas de Direito e Filosofia, sua incondicional contribuição — nos mais de cinqüenta anos
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de luta – para valorização da cidadania fazem dessa homenagem um ato de reconhecimento e justiça a um dos
filhos mais ilustres do Estado de São Paulo.
III – Voto
Pelo exposto, manifestamo-nos favoravelmente
à aprovação do Projeto de Lei do Câmara nº 118, de
2000.
Sala da Comissão, 16 de outubro de 2001. – Ricardo Santos, Presidente – Pedro Piva, Relator –
(art. 84, § 2º, III) – Waldeck Ornelas – Luiz Pontes –
Carlos Patrocínio – Álvaro Dias – Emília Fernandes – Romeu Tuma – Geraldo Cândido – Teotônio
Vilela Filho – Casildo Maldaner – Antônio Carlos
Júnior – Juvêncio da Fonseca – Freitas Neto – Romero Jucá – Marluce Pinto – Nabor Júnior – Hugo
Napoleão.
PARECER Nº 1.175, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 92, de 2001 (nº
2.287/2001 na origem), do Tribunal de
Contas da União, que encaminha cópia
da Decisão nº 320/2001, referente à auditoria realizada no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina – TRE/SC.
Relator: Senador Geraldo Althoff
I – Relatório
I.1 – Histórico
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Controle o Aviso nº 2.287-SGS-TCU, de 30 de maio de 2001,
mediante o qual o Tribunal de Contas da União – TCU
– encaminha ao Senado Federal cópia da Decisão nº
320/2001, adotada pelo Plenário daquela Instituição,
referente à auditoria realizada no Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina – TRE/SC.
A Decisão em comento foi encaminhada pelo
TCU ao Senado Federal, seguindo o procedimento,
que vem sendo ultimamente adotado por aquela Instituição, de enviar cópia de todos os seus julgamentos
a esta Casa.
I.2. Decisão do TCU
O Tribunal Pleno do TCU, reunido em sessão
Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, adotou a Decisão nº 320/2001, com relação ao Processo
TC004.872/2000-1, que, resumidamente, transcrevemos a seguir:
“1) determinar ao Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina que regularize o
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pagamento das funções comissionadas e a
cobrança da contribuição social incidente
sobre as vantagens pessoais nominalmente
identificadas, realize a cobrança da contribuição para a seguridade social prevista em
lei, providencie o retorno dos servidores cedidos sem amparo legal, somente efetue requisição de servidores públicos em situações excepcionais, evite a prática de atos
desnecessários que causem despesas extras ao órgão, e remeta, junto com a sua Tomada de Contas Anual, cópias de todos os
atos normativos;
2) determinar ao Tribunal Regional
Eleitoral de Roraima que reconsidere servidora como pertencente ao seu quadro, tendo em vista que sua lotação provisória no
TRE/SC não encontra amparo legal;
3) juntar os presentes autos às contas
ordinárias do órgão relativas ao exercício de
2000."
Deve-se ressaltar que, cumprindo determinação de recentes leis de diretrizes orçamentárias, as
leis orçamentárias anuais têm contemplado dispositivos que vedam a execução orçamentária das dotações consignadas nos subtítulos relativos a obras e
serviços cuja gestão possui irregularidades apontadas em processos já apreciados pelo TCU, até autorização em contrário da Comissão Mista de que trata o art. 166 da Constituição.
O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
– TER/SC – não faz parte da listagem de subtítulos
com indícios de irregularidades, apresentada na Lei
nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001 (Lei Orçamentária
para 2001).
Não consta dos autos deste processo se foram
prestadas, pelas Entidades mencionadas, informações a respeito das providências adotadas para cumprir as determinações do TCU.
II – Voto do Relator
Diante do exposto, e tendo em vista tratar-se
matéria situada no âmbito das competências do TCU,
opinamos que a Comissão de Fiscalização e Controle
dela tome conhecimento e que o processo seja remetido para arquivo.
Sala da Comissão, 16 de outubro de 2001. –
Ney Suassuna, Presidente – Geraldo Althoff, Relator – Antônio Carlos Júnior – Ricardo Santos – Juvêncio da Fonseca – Moreira Mendes – Roberto
Saturnino – Romero Jucá – Wellington Roberto –
Jonas Pinheiro.
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Com relação ao parecer lido anteriormente, referente ao Aviso nº 92, de 2001, a
Presidência, em observância à conclusão
do referido parecer, encaminha a matéria ao
Arquivo.
PARECER Nº 1.176, DE 2001
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Resolução nº
84, de 1999, de autoria do Senador Roberto Saturnino, que determina a redação
da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípos e dá outras
providências.
Relator: Senador Romero Jucá
I – Relatório
O Projeto de Resolução nº 84, de 1999, de autoria do nobre Senador Roberto Saturnino, propõe que
as dívidas mobiliárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constituídas entre julho de 1994
e julho de 1999, bem como as constituídas após esse
período em decorrência de rolagem de débitos anteriores, sejam refinanciadas pela União, mediante as
seguintes condições:
a) desconto de 40% no valor a ser refinanciado;
b) comprometimento máximo de 5%
da Receita Líquida Real, definida nos termos da Resolução nº 78, de 1998. Os entes
abaixo desse limite promoveriam amortizações adicionais, de modo que esse percentual fosse observado.
Conforme § 1º do art. 1º do Projeto, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que já consolidaram e refinanciaram suas dívidas mobiliárias
junto à União, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997,
seriam igualmente beneficiados pelo desconto e
comprometimento máximo de receitas com o serviço da dívida.
De acordo com o art. 2º do Projeto, a União ficaria autorizada a emitir títulos da dívida pública necessários à cobertura das operações de refinanciamento.
O montante e o serviço das operações de crédito relativos aos refinanciamentos propostos não seriam computados, no exercício em que forem realizados, nos limites previstos na Resolução nº 78, de
1998. Os respectivos contratos seriam, todavia, submetidos à deliberação desta Comissão de Assuntos
Econômicos.
Ao Projeto não foram apresentadas Emendas.
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II – Voto
Em que pesem os respeitosos argumentos
apresentados pelo nobre Senador Satumino Braga,
autor da proposta, devemos salientar, inicialmente,
que o ônus financeiro para a União advindo da presente proposta, exclusivamente sobre a dívida mobiliária já refinanciada, supera os R$24 bilhões. Ademais, a Lei nº 9.496/97, ao refinanciar as dívidas estaduais, já gerou uma redução da ordem de R$14,8 bilhões (posição em 29-2-2000), com os custos integralmente assumidos pela União.
Com relação à proposta de redução do limite de
comprometimento de receitas de 13% para 5%, convém esclarecer que o estabelecimento do referido
percentual se deu no contexto do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal que cada unidade da Federação acordou com o Governo Federal, onde são
elencados ações e compromissos que se traduzem
em metas nas áreas de endividamento, arrecadação
tributária, gastos com pessoal e investimentos, privatização, permissão ou concessão de serviços públicos, reforma patrimonial e administrativa do Estado.
Este conjunto de ações e compromissos busca alcançar o equilíbrio econômico-financeiro duradouro, mediante combinação de esforços nas áreas de receita e
despesa, de forma a dar conta do serviço da dívida a
ser honrado pelos Tesouros Estaduais.
Com o devido respeito, a proposta elimina uma
premissa fundamental do programa de Ajuste Fiscal,
ao retirar a função cabível ao serviço da dívida como
restrição orçamentária determinante do esforço de
ajuste fiscal a ser empreendido pelo governo estadual, passando esta variável de ajuste a absorver deficiências financeiras decorrentes do desequilíbrio entre receitas e despesas não-financeiras.
Ademais, perdões de obrigações assumidas, do
tipo proposto, além de serem verdadeiros estímulos
ao descontrole fiscal futuro, configuram-se também
como medidas extremamente injustas frente àqueles
entes públicos que se esforçaram para manter balanceados os seus orçamentos fiscais.
Nesse sentido, ao assumir, total ou parcialmente, uma dívida de um conjunto de unidades que compõe a Federação, estaria a União convocando, compulsoriamente, toda a sociedade brasileira a arcar
com o respectivo ônus de elevação de impostos e ou
redução de investimentos federais,
Por fim, ressalte-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000), dentro dos princípios de responsabilidade da gestão fiscal, vedou, em seu art. 35, a realização de operação
de crédito entre um ente da federação e outro, inclusive sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente.
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Diante do exposto, concluímos o nosso Parecer
pela rejeição do Projeto de Resolução nº 84, de 1999.
Sala da Comissão, 16 de outubro de 2001, – Lúcio Alcântara, Presidente – Romero Jucá, Relator –
Bernardo Cabral (vencido) – João Alberto Souza –
Wellington Roberto – Lauro Campos (vencido) –
Paulo Souto – Lúdio Coelho – Bello Parga – Jefferson Peres – Mauro Miranda – Ney Suassuna – Pedro Piva – Eduardo Siqueira Campos – Roberto
Saturnino (autor).
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI COMPLEMENTAR Nº 101
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
PAECER Nº 1.177, DE 2001
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 132,
de 1999, de autoria da Senadora Marluce
Pinto, que altera o art. 39 da Lei nº 4.886,
de 1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos. (Em
reexame, nos termos do Requerimento nº
600, de 1999).
Relator: Senador Moreira Mendes
I – Relatório
Em face da aprovação do Requerimento nº 600,
de 1999, de autoria do nobre Senador Edison Lobão,
é submetido a reexame desta Comissão o Projeto de
Lei do Senado nº 132, de 1999 de iniciativa da ilustre
Senadora Marluce Pinto. Trata-se de proposição para
alterar a Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965, estabelecendo a competência do foro definido em contrato para julgamento das controvérsias entre representantes comerciais e seus representados. A norma
vigente atribui o julgamento dessas ações ao juízo do
domicílio do representante.
Os argumentos fundamentais da iniciativa afirmam a inadequação e ineficiência da legislação atual,
em face da economia de mercado e das exigências
atuais de produtividade. A liberdade de contratação,
numa economia aberta e liberal, estaria a exigir que o
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foro competente, para julgamento das ações entre representantes e representados, seja o contratual.
As micro e pequenas empresas, ainda nos termos que justificam a proposta estariam sendo inibidas, nas suas pretensões de ampliação, pelos custos
decorrentes de honorários advocatícios e de deslocamentos para os foros distantes com o objetivo de atuar como parte nas ações demandadas contra elas.
Em suma faltaria o suporte financeiro necessário
para contratar advogados em localidades afastadas
de suas sedes e comparecer perante os juízos do domicílio dos representantes.
Por ocasião da primeira análise nesta Comissão, a matéria foi aprovada com emenda substitutiva.
É o relatório.
II – Análise
No que se refere à constitucionalidade e à juridicidade da matéria não há reparos a fazer e a esse respeito nos reportamos ao parecer exarado pelo ilustre
Senador Antero Paes de Barros.
Entretanto, ao analisarmos o mérito da iniciativa
e os argumentos expostos pelo Senador Edison Lobão em seu requerimento, firmamos entendimento
contrário a aprovação da iniciativa.
Em primeiro lugar, é preciso fazer o registro de
que os representantes comerciais são, via de regra, a
parte contratual mais fragilizada no momento em que
são firmados os contratos de representação. Normalmente, são eles que necessitam do trabalho e sofrem
os impactos de um contexto de desemprego crescente. O foro contratual, nessas condições, acabaria sendo imposto pelos representados. Em sentido contrário, a regra atual, que fixa a competência do domicílio
do representante para dirimir as controvérsias relativas a esses contratos, atenta para essa situação de
fragilidade do contratado.
Em segundo lugar, o argumento relativo à situação econômica das micro e pequenas empresas também não nos parece inteiramente procedente. A existência de representantes comerciais, de micro e pequenas empresas, é uma exceção à regra. Na grande
maioria dos casos, são as grandes e médias empresas que contratam representantes comerciais para
atuar em regiões mais distantes. Ainda que se trate de
empresa de pouca solidez, e improvável que as condições econômicas do trabalhador autônomo sejam
melhores do que as do contratante. Não se justifica,
portanto, o privilégio de foro para os representados.
As demais mudanças referem-se à utilização do
procedimento sumaríssimo e a ressalva à competência
do Juizado de Pequenas Causas. Nesses casos, há
uma mera atualização redacional do texto. Como o procedimento denominado “sumaríssimo” foi suprimido de
nossa legislação, o sucedâneo natural dele é o procedi-
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mento sumário. Já os Juizados de Pequenas Causas foram substituídos pelos Juizados Especiais Cíveis.
Assim, considerada inoportuna a mudança
substancial proposta, entendemos inconveniente a
tramitação do texto remanescente do projeto.
III – Voto
Em face das razões de mérito expostas, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 132,
de 1999.
Sala da Comissão 17 de outubro de 2001. – Romeu Tuma – Presdente – Moreira Mendes – Relator
– Lauro Campos – Ademir Andrade – Mauro Miranda – Osmar Dias – Waldeck Ornelas – Lindberg
Cury – Leomar Quintanilha – Marluce Pinto (Autora) – Sebastião Rocha – Luiz Pontes – Geraldo
Cândido – Emilia Fernandes – Jonas Pinheiro –
Lúcio Alcântara – Geraldo Althoff.
PARECER Nº 1.178, DE 2001
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2000,
tendo como primeiro signatário o Senador Maguito Vilela, que dá nova redação
ao art. 217 da Constituição Federal, para
vedar a recondução dos dirigentes de entidades de administração do desporto
por mais de um período consecutivo.
Relator: Senador Alvaro Dias
I – Relatório
Vem ao exame desta Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, para parecer, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2000, que, mediante
alteração do art. 217 da Constituição Federal, pretende vedar a recondução dos dirigentes de entidades
de administração do desporto por mais de um período
consecutivo.
Na justificativa que acompanha a presente proposta, alegam seus Autores ser necessário “pôr fim
às verdadeiras dinastias que se perpetuam na direção das entidades desportivas, com resultados não
raro nefastos para o desporto brasileiro.” Conquanto
reconheçam o mérito do preceito constitucional que
confere autonomia de organização e funcionamento
às entidades de administração do desporto, entendem Suas Excelências que tal princípio vem sendo
usado, no mais das vezes, como pretexto para uma
verdadeira apropriação dessas entidades.
Por isso mesmo, defendem os ilustres Parlamentares que “a alternância de poder, qualquer que
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seja o nível da instituição ou entidade, (...) parece fundamental para a oxigenação de suas práticas e procedimentos”.
A proposta de emenda à Constituição esteve à
disposição das Senhoras Senadoras e dos Senhores
Senadores na Secretaria desta Comissão, não tendo
recebido emendas no prazo regimental.
II – Análise
Nos termos do caput do art. 356 do Regimento
Interno do Senado Federal, cabe a esta Comissão
emitir parecer, inclusive quanto ao mérito, sobre propostas de emenda à Constituição.
Inicialmente, devemos anotar que a matéria sob
exame preenche os requisito de admissibilidade
constantes do art. 60 da Lei Maior. Com efeito, a proposição cumpre o requisito referente ao número de
signatários (art. 60, I), não tende a abolir matéria garantida pelas cláusulas pétreas (art. 60, § 4º) não contém assunto rejeitado ou prejudicado na presente
sessão legislativa (art. 60, § 5º), cabendo acrescentar, além disso, que não estamos sob impedimento
circunstancial ao poder de emenda (art. 60, § 1º).
Por fim, não apresenta dispositivos sem correlação
entre si, como veda o art. 371 do Regimento Interno.
Quanto ao mérito da iniciativa, entendemos que
a alteração propugnada pode significar democrática
conquista em prol da mudança dos rumos do futebol
em nosso País. No desempenho de nossa função
como Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada nesta Casa para investigar fatos relacionados a essa modalidade desportiva, temos tomado
contato com a triste realidade hoje existente em muitas das entidades de administração do desporto. Os
depoimentos colhidos nas audiências realizadas pela
CPI têm deixado claros os desmandos e desvirtuamentos praticados em várias dessas organizações.
Dirigentes mal preparados, não raro mal intencionados, que se apropriam das entidades como se
propriedades privadas fossem, preenchendo seus
quadros com parentes e apaniguados e perpetuando-se no poder por mandatos infindáveis. Sem qualquer norma legal que lhes cobre responsabilidade sobre os atos praticados em suas gestões, promovem
toda sorte de atividades ilícitas contra a ordem tributária nacional e o sistema financeiro, praticando, muitas vezes, evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Temos declarado reiteradamente que a grande
contribuição que a CPI do Futebol legará à sociedade
brasileira será uma legislação competente, que responsabilize criminal e penalmente os dirigentes, de
modo a inibir os abusos que vêm sendo praticados
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nessa atividade. Dentro desse espírito, os ilustres autores desta proposição prestam valiosa contribuição
aos esforços que visam à correção dos descaminhos
trilhados pelo futebol brasileiro na atualidade.
Somos de parecer, entretanto, de que devamos
estabelecer um limite para a duração dos mandatos
dos dirigentes das entidades de administração do
desporto, de modo que sua permanência nos cargos
não se prolongue indefinidamente. Para tanto, por
meio de duas emendas, fixamos os mandatos em, no
máximo, três anos, permitida uma recondução por
igual período.
Estamos convictos de que o Parlamento brasileiro não pode abrir mão de legislar sobre entidades
pertencente ao Sistema Nacional do Desporto, nos
termos do art. 13 da Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998. Ao contrário, consideramos que o Congresso
Nacional não pode renunciar a seu papel de normatizar procedimentos para que a sociedade funcione e
evolua sempre em benefício dos cidadãos e não em
função de interesses particulares.
O futebol configura, em nosso entendimento, o
patrimônio cultural maior do povo brasileiro. Por isso
mesmo, o zelo por sua boa administração insere-se
entre as competências do Congresso Nacional.
III – Voto
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 1999,
desde que adotadas as seguintes emendas:
EMENDA Nº 1-CCJ
Dê-se à ementa da Proposta de Emenda à
Constituição nº 42, de 1999, a seguinte redação:
“Dá nova redação ao art. 217 da Constituição Federal, para vedar a recondução,
por mais de um período consecutivo, de dirigentes de entidades de administração do
desporto e de quem os houver sucedido ou
substituído no curso do mandato, fixado, em
no máximo três anos.”
EMENDA Nº 2-CCJ
Dê-se ao inciso I do art. 217, na forma do Artigo
único da Proposta de Emenda à Constituição nº 42,
de 1999, a seguinte redação:
“I – a autonomia das entidades e associações
desportivas quanto a sua organização e funcionamento, vedada a recondução, por mais de um período
consecutivo, de dirigentes de entidades de administração do desporto e de quem os houver sucedido ou
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substituído no curso do mandato cuja duração não
poderá exceder a três anos.” (NR).
Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. –
Bernardo Cabral, Presidente – Álvaro Dias, Relator
– Antônio Carlos Júnior – Sebastião Rocha – Maguito Vilela – Íris Rezende – Romeu Tuma – José
Eduardo Dutra (vencido) – Leomar Quintanilha
(vencido) – José Fogaça – Bello Parga (vencido) –
João Alberto – Ademir Andrade – Pedro Simon –
Romero Jucá – Hugo Napoleão – Lúcio Alcântara.
Complementam as assinaturas dos membros
da Comissão, nos termos do art. 356, Parágrafo Único, do RISF, os Senhores Senadores:
Artur da Távola – Lúdio Coelho – Lindberg
Cury – Wellington Roberto – Geraldo Cândido –
Ney Suassuna – Lauro Campos – Paulo Souto –
Pedro Piva – Roberto Saturnino – Mauro Miranda.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
....................................................................................
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
....................................................................................
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
§ 5º – A matéria constante de proposta de
emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode
ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
....................................................................................
LEI Nº 9.615 , DE 24 DE MARÇO DE 1998
Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 13. O Sistema Nacional do Desporto tem
por finalidade promover e aprimorar as práticas desportivas de rendimento.
Parágrafo único. O Sistema Nacional do Desporto congrega as pessoas físicas e jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, encarregadas
da coordenação, administração, normalização, apoio
e prátíca do desporto, bem como as incumbidas da
Justiça Desportiva e, especialmente:
I – o Comitê Olímpico Brasileiro-COB;
II – o Comitê Paraolímpico Brasileiro;
III – as entidades nacionais de administração do
desporto;
IV – as entidades regionais de administração do
desporto;
V – as ligas regionais e nacionais;
VI – as entidades de prática desportiva filiadas
ou não àquelas referidas nos incisos anteriores.
....................................................................................
PARECER Nº 1.179, DE 2001
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 32, de 2001,
tendo como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera o inciso
II do art. 37 da Constituição Federal para
permitir o desenvolvimento funcional de
ocupante de cargo eletivo ou emprego
permanente, mediante processo seletivo.
Relator: Senador José Fogaça
I – Relatório
A Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de
2001, de autoria do Senador Sebastião Rocha e outros
senhores Senadores, dá nova redação ao inciso II da
Constituição Federal, com o objetivo de permitir o desenvolvimento funcional de ocupante de cargo efetivo
ou emprego permanente, mediante processo seletivo.
O inciso alterando está atualmente vazado nos
seguintes termos:
”Art. 37. .................................................
..............................................................
II – a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia em
concurso de provas ou de provas e títulos,
de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo
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em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
............................................................"
A redação que a Proposta imprime a esse texto assim reza:
Art. 37....................................................
..............................................................
II – a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e
títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvados o desenvolvimento funcional de ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, mediante processo seletivo, e as nomeações para cargo
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
............................................................"
(Sublinhamos).
Na Justificação, após reconhecer ter sido a importância dada pela Constituição vigente ao concurso público ” ...um passo fundamental para a moralização e a profissionalização de nossa função pública... ”, ressalva o Autor:
”...No entanto, a interpretação restritiva
do dispositivo, certamente ao contrário do
objetivado pelo Constituinte quando de sua
introdução no Texto Magno, impediu a manutenção de mecanismos fundamentais
para a existência de uma verdadeira carreira
no serviço público, como o da ascensão funcional, que, associados a um sistema de treinamento e qualificação, destinam-se a assegurar a permanente atualização e elevação do nível de eficiência do funcionalismo.
Assim, impõe-se explicitar que o princípio do concurso público, cuja manutenção
e reforço, como mecanismo de garantia de
moralidade e da impessoalidade na Administração Pública estão além de qualquer
censura, não pode ser usado para impedir a
instituição de uma verdadeira carreira no
serviço público, o que seria um verdadeiro
contra-senso...“
II – Análise
De início, a Proposta sob exame atende ao quorum de apoiamento exigido pelo art. 60, inciso I da
Constituição Federal.
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Não se perca de vista, porém, que, entre as
cláusulas pétreas que tomam uma proposta de emenda à Constituição insusceptível de ser objeto de deliberação, figura a de ser ela tendente a abolir direitos e
garantias individuais (Constituição Federal, art. 60, §
4º inciso IV).
Ora, ao dar ao inciso II do art. 37 a redação em
vigor, o legislador constituinte fez uma importante
aplicação do princípio da isonomia, direito individual
que permeia todo nosso ordenamento jurídico, e que
vem explicitamente consagrado logo no início e em
mais outra passagem da introdução do caput do art.
5º da Carta Magna:
”Art. 5º Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros...
a inviolabilidade do direito.., à igualdade...“
(Sublinhamos).
Dentro dessa ótica, entendemos que a ascensão funcional deve ser aquela prevista dentro da carreira, sob pena de se infringir o princípio constitucional da isonomia. Processos internos podem servir
apenas para acesso a cargos públicos sem concurso
público, em detrimento de pessoas que a eles queiram ter acesso (por concurso público).
Em vista disso, julgamos necessário emendar a
Proposição, a fim de escoimá-la do vício de inconstitucionalidade.
III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição em tela, nos termos da seguinte
EMENDA Nº 1 – CCJ (Substitutiva)
Altera o inciso II do art. 37 da Constituição Federal, para permitir o desenvolvimento funcional de ocupante de cargo
efetivo ou emprego permanente, mediante processo seletivo.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
Artigo único. O inciso II do art. 37 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 37... ...............................................
.... ..........................................................
II — a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e
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títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, exceto:
a) o desenvolvimento funcional de ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, mediante processo seletivo, desde
que o acesso a cargos ou empregos de nível retributivo e de hierarquia superior se dê
em igualdade de condições com pretendentes originários de outras áreas ou não-originários do serviço público;
b) as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração.
..........................................................."
Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. –
Bernardo Cabral, Presidente – José Fogaça, Relator – Jefferson Peres – Osmar Dias – Antonio
Carlos Júnior – Sebastião Rocha (autor) – Romeu Tuma – Leomar Quintanilha – Roberto Requião – Bello Parga – Roberto Freire – Maria do
Carmo Alves – Maguito Vilela – Iris Rezende –
José Agripino (sem voto) – Hugo Napoleão –
José Eduardo Dutra – Álvaro Dias – João Alberto
Souza – Ademir Andrade – Romero Jucá – Pedro
Simon.
Complementam as assinaturas dos membros
da Comissão, nos termos do art. 356, parágrafo único,
DO R.I.S.F., os Senhores Senadores: – Édison Lobão – Artur da Távola – Lúdio Coelho – Wellington
Roberto – Geraldo Cândido – Lindberg Cury.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
....................................................................................
§ 4º – Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
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....................................................................................
IV – os direitos e garantias individuais.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Lei da Câmara n.º 118, de 2000 (n.º 2.508/2000, na
Casa de origem), que denomina ”Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador Franco
Montoro“ o aeroporto internacional da cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, 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 do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Resolução n.º 84, de 1999, de autoria do Senador Roberto Saturnino, que determina a redução da dívida
mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e dá outras providências, cujo parecer foi lido
anteriormente, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, terá o prazo de dois dias úteis para interposição de recurso, por
um décimo dos membros do Senado, para que a matéria continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência comunica ao Plenário que o parecer da
Comissão de Assuntos Sociais, em reexame, lido anteriormente, concluiu contrariamente ao Projeto de
Lei do Senado nº 132, de 1999, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que altera o art. 39 da Lei nº 4.886,
de 1965, que regula as atividades dos representantes
comerciais autônomos.
A Presidência esclarece ao Plenário que a Comissão de Assuntos Sociais, ao apreciar o Projeto em
caráter terminativo, apresentou, em seu 1º pronunciamento, parecer favorável à matéria, nos termos de
substitutivo.
Uma vez que os pareceres sobre a matéria foram proferidos pela mesma Comissão e que o último
parecer concluiu pela sua rejeição, a Presidência, de
acordo com o disposto no parágrafo único do art. 254
do Regimento Interno, abre o prazo de dois dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo dos
membros do Senado, para que a matéria continue
sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Encerrou-se, sexta-feira última, o prazo para a apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n.º
51, de 2001, de autoria do Senador Lauro Campos,
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que altera a Resolução n.º 20, de 1993, que institui o
Código de Ética e Decoro Parlamentar, para determinar o desarquivamento de denúncia ou representação relativa à quebra de decoro parlamentar no caso
que especifica, e dá outras providências.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e à Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Encerrou-se, sexta-feira última, o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n.º
62, de 2001 (n.º 2.758, de 1997, na Casa de origem),
que introduz a palavra ”obrigatório“ após a expressão
”curricular“, constante do § 3º, do art. 26, da Lei n.º
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional.
Não tendo recebido emendas, a matéria será incluída na Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Esgotou-se, sexta-feira última, o prazo previsto no art.
91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado n.º 52, de 2001, de
autoria da Senadora Emilia Fernandes, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de uso da linguagem de sinais em todas as veiculações em televisão do Governo
Federal;
– Projeto de Lei do Senado n.º 140, de 2001, de
autoria do Senador Ney Suassuna, que denomina
Governador Ivan Bichara o Viaduto de Oitizeiro, localizado na BR-230, no Município de João Pessoa, no
Estado da Paraíba; e
– Projeto de Lei do Senado n.º 158, de 2001, de
autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre
a inscrição de nomes no Livro dos Heróis da Pátria.
Tendo sido aprovados terminativamente pela
Comissão de Educação, os projetos vã o à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
O Senhor Presidente da República adotou, em 17
de outubro de 2001 e publicou no dia 18 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória nº 4, que ”Dispõe
sobre a complementação pela União dos recursos
necessários ao pagamento de bônus aos consumidores residenciais de energia elétrica e dá outras
providências“.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, e da Resolução nº 2/2000-CN, fica assim
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constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

Renan Calheiros
Nabor Júnior

Gilvam Borges
Juvêncio da Fonseca
PFL

Hugo Napoleão
Romeu Tuma

Bello Parga
Francelino Pereira
Bloco (PSDB/PPB)

Geraldo Melo

Pedro Piva

Bloco Oposição (PT/PDT/PPS)
José Eduardo Dutra

Sebastião Rocha
PSB

Ademir Andrade
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Dia 22-10-2001 – designação da Comissão Mista
Dia 23-10-2001 – instalação da Comissão Mista
Até 23-10-2001 – prazo para recebimento de
emendas.
Até 31-10-2001 – prazo final da Comissão Mista
Dia 31-10-2001 – Remessa à Câmara dos Deputados
Até 16-12-2001 – prazo final no Congresso Nacional (**)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
O Senhor Presidente da República adotou, em 17
de outubro de 2001 e publicou no dia 18 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória nº 5, que ”Institui feriados civis nos Estados que especifica e dá outras
providências“.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, e da Resolução nº 2/2000-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Roberto Saturnino
*PL

SENADORES
Titulares

Suplentes

José Alencar

PMDB
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

Renan Calheiros
Nabor Júnior

Gilvam Borges
Juvêncio da Fonseca

PSDB
Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

PFL
Carlos Batata
Sebastião Madeira

Hugo Napoleão
Romeu Tuma

Bloco (PFL/PST)
Inocêncio Oliveira
Abelardo Lupion

Bloco (PSDB/PPB)

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
PMDB

Geddel Vieira Lima

Bello Parga
Francelino Pereira

Geraldo Melo

Bloco Oposição (PT/PDT/PPS)
José Eduardo Dutra

Albérico Filho
PT

Walter Pinheiro

Pedro Piva

Sebastião Rocha
PSB

Ademir Andrade

Roberto Saturnino

Aloizio Mercadante
*PTB
PPB

Odelmo Leão

Carlos Patrocínio
Gerson Peres
DEPUTADOS

*PHS

Titulares

Suplentes

Roberto Argenta
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:

PSDB
Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Carlos Batata
Sebastião Madeira
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Bloco (PFL/PST)
Inocêncio Oliveira
Abelardo Lupion

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
PMDB

Geddel Vieira Lima

Albérico Filho
PT

Walter Pinheiro

Aloizio Mercadante
PPB

Odelmo Leão

Gerson Peres
*PTB

Roberto Jefferson

Fernando Gonçalves

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 22-10-2001 – designação da Comissão Mista
Dia 23-10-2001 – instalação da Comissão Mista
Até 23-10-2001 – prazo para recebimento de
emendas.
Até 31-10-2001 – prazo final da Comissão Mista
Dia 31-10-2001 – Remessa à Câmara dos Deputados
Até 16-12-2001 – prazo final no Congresso Nacional (**)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência recebeu o Ofício nº S/41, de 2001 (nº
SGM/P nº 1.417/2001, na origem), do Presidente da
Câmara dos Deputados, encaminhando ao Senado
Federal cópia do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a aplicação irregular de recursos do Fundo de Investimento
do Nordeste – Finor.
Com referência ao expediente, a Presidência
determinou a juntada, em cópia, de parte do Relatório
Final, aos processados das Medidas Provisórias nºs
2.156-5 e 2.157-5, de 2001, para conhecimento das
Comissões Mistas pertinentes e providências que entenderem necessárias.
O Ofício nº S/41, de 2001, vai à Comissão de
Fiscalização e Controle.
Comunique-se esta decisão à Câmara dos Deputados.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 44, DE 2001
Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para criar o Fundo para a Promoção Econômica e Social
dos Afro-descendentes.
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 São incluídos os seguintes artigos ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal:
Art. 84. É instituído o Fundo para a
Promoção Econômica e Social dos
Afro-descendentes no âmbito do Poder Executivo Federal, para vigorar por vinte anos, a
ser regulado por lei complementar, com o
objetivo de implementar ações afirmativas
em favor da população afro-descendente
nas áreas de educação, produção, emprego
e renda, a fim de concretizar o princípio
constitucional de igualdade.
Parágrafo único. O Fundo previsto neste artigo terá Conselho Consultivo e de
Acompanhamento que contemple a participação de representantes dos afro-descendentes, nos termos da lei.
Art. 85. Compõem o Fundo para a Promoção Econômica e Social dos Afro-descendentes:
I – cinco por cento do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza~
II – outras dotações orçamentárias;
III – doações de qualquer natureza, de
pessoa física ou jurídica do País ou do exterior,
passíveis de dedução do imposto de renda;
IV – outras receitas, a serem definidas
na regulamentação do Fundo.
Parágrafo único. Aos recursos integrantes do Fundo de que trata este artigo
não se aplica o disposto nos arts. 159, 165,
§ 9º, inciso II e 167, inciso IV, da Constituição, assim como qualquer desvinculação de
recursos orçamentários.
Art. 86. Os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios que instituírem Fundos para a
Promoção Econômica e Social dos Afro-descendentes habilitar-se-ão a receber recursos
do Fundo de que trata o art. 85, desde que
comprometam, para o financiamento dos res-
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pectivos fundos estaduais, distritais e municipais, percentual de suas receitas correntes líquidas equivalente a recursos que representem entre um terço e metade da destinação recebida do Fundo federal.
Parágrafo único. A gestão dos fundos
de que trata o caput incluirá a participação
de representantes dos afrodescendentes.
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
Justificação
Segundo dados da Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira teria atingido 160,3 milhões de habitantes em
1999, dos quais 5,4% são pretas e 39,9% são pardas.
Ou seja, um contigente de 45,3% de nossa população
é de afro-descendentes.
O exame das desigualdades sociais no Brasil
demonstra um claro viés fundado na cor do indivíduo,
uma vez que se concentram na população afro-descendente os piores indicadores de educação. renda e
emprego. A esse respeito, observa-se que, em 1999,
o analfabetismo, entre as pessoas de 15 anos ou
mais de idade, atinge 8,3% dos brancos e 20% dos
pretos e pardos; a taxa de analfabetismo funcional alcança 21,7% do brancos e 40% de pretos e pardos; o
rendimento médio da população ocupada, medido
em salário mínimo, situa-se em 5,25 para o trabalhador branco e, respectivamente, em 2,43 e 3,54 para o
trabalhador preto ou pardo.
Vistos de outra forma, os dados mostram que as
políticas sociais universais não têm sido, por si sós,
capazes de eliminar os efeitos perversos das discriminações de que são objeto os afro-descendentes brasileiros.
Trata-se, na realidade, de desigualdades acumuladas ao longo de séculos, que somente poderão
ser corrigidas mediante a adoção de políticas públicas compensatórias de longo prazo.
Com efeito, como os indicadores socioeconômicos retratam uma situação estrutural — portanto, de
longo prazo — é justo pensar que os afrodescendentes assim se encontram em decorrência do fato de
partirem de condições econômicas e sociais desiguais para o exercício de seus direitos. Por isso, mediante
ações afirmativas, ou formas de intervenção estatal
destinadas a promover a mobilidade econômica e social desse segmento, é possível aumentar a participação do contingente de afro-descendentes nas diversas esferas da vida social, de forma a corrigir as discriminações de que têm sido vítimas há séculos.
A história recente do País demonstra claramente a impossibilidade de superar a discriminação étni-
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ca mediante o simples estabelecimento de regras legais proibitivas. É chegado o tempo de iniciativas que
promovam ações na esfera das relações concretas
entre brancos e afro-descendentes, de forma a trazer
para o dia-a-dia a perspectiva de igualdade desejada
pela Constituição. Em poucas palavras, impõe-se
combinar o plano ideal da lei com o mundo real das
relações sociais efetivas.
Evidentemente, as ações afirmativas não devem ter a pretensão de substituir políticas públicas de
caráter universal, nem os programas setoriais destinados a superar a pobreza. Devem ter caráter suplementar e atacar as raízes das desigualdades a partir
do viés de cor, claramente identificável.
Nesse sentido, a presente proposta de emenda
à Constituição tem por objetivo instituir o Fundo para
a Promoção Econômica e Social dos Afrodescendentes, no âmbito do Poder Executivo Federal, para vigorar até o ano de 2021 com o objetivo de implementar
ações afirmativas em favor dos afrodescendentes
brasileiros, nas áreas de educação, produção, emprego e renda, com a finalidade de concretizar o princípio
constitucional de igualdade.
Propõe-se, assim, um Fundo federal de longo
prazo, constituído de 3% da arrecadação do imposto
de renda e proventos, além de recursos originários de
outras dotações orçamentárias, contribuições de pessoas físicas e jurídicas do País ou do exterior. Ademais, como forma de incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a adotarem ações semelhantes
à proposta, a emenda estabelece que somente terão
acesso a recursos do Fundo federal as unidades da
Federação que destinarem, aos seus respectivos fundos, percentual de suas receitas correntes líquidas
equivalente a recursos que representem entre um terço e metade dos aportes recebidos do Fundo federal.
A proposição transfere para o âmbito da legislação infraconstitucional a demarcação das ações afirmativas a serem implementadas nas áreas de educação, produção, emprego e renda, bem como a explicitação da forma de acesso aos recursos do fundo federal pelas unidades da federação e a definição da
clientela a ser atingida, em face das especificidades
de que se revestirão tais disposições legais.
Estamos convencidos da relevância e da oportunidade da aplicação de ações afirmativas que ofereçam à sociedade brasileira o ensejo para introduzir,
no plano das relações sociais concretas mecanismos
capazes de colocar na perspectiva das próximas
duas décadas a possibilidade de superar a odiosa
discriminação de que os afro-descendentes têm sido
vítimas. Por essa razão, temos certeza da boa receptividade que a presente proposição terá junto aos
membros das duas Casas do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 22 de setembro de 2001. _
Senador Geraldo Cândido.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
proposta de emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições constantes do art. 354
e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será despachada à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra, por cinco minutos, nos termos regimentais, à eminente Senadora Maria do Carmo
Alves, para uma comunicação inadiável.
A SRª MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, começam hoje em todo o Nordeste os feriados. Mais
uma vez a Região é apenada, desta vez pelo absurdo
do racionamento energético.
Como se não bastassem outros sacrifícios que
nos são impostos, agora somos forçados a ter feriados semanais. Sabem o que isso significa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores? Significa que nossas
fábricas pararão de produzir, nosso comércio venderá
menos, nosso PIB será ainda menor e que fatalmente
haverá desemprego. Ou seja, a Região, que já é a
mais pobre do Brasil, aquela que abriga mais da metade da miséria absoluta nacional, estará este ano,
por culpa exclusiva de erros estratégicos do Senhor
Presidente Fernando Henrique Cardoso, ainda mais
distante do padrão de desenvolvimento da Região Sul
e do Sudeste, agravando ainda mais a profunda desigualdade regional brasileira, que já é a maior entre todas as Nações do mundo moderno.
Talvez, alguns que ora nos ouvem falar estejam
questionando: ”Mas a crise energética que vivemos
não é decorrente de um imprescindível fenômeno da
natureza? Ela não provém da falta de chuvas, que
afeta um sistema que, de modo equivocado, depende, em mais de 90%, da energia hidroelétrica?“
Na verdade, é essa a explicação que temos ouvido da imprensa e de pessoas do Governo, inclusive
do próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Contudo, a explicação é falsa. A crise procede
exclusivamente de um imperdoável erro administrativo. Originou-se da visão ensandecida de tecnocratas
que seguem uma política econômica monetarista e
que sacrifica todo o setor produtivo nacional em prol
da busca de um superávit fiscal a qualquer preço.
Por isso que, neste dia negro para a sofrida Região Nordeste, dia em que os feriados se iniciam – e a
Bancada do Nordeste, com certeza, trará para esta
Casa o seu protesto –, eu gostaria de definir algumas
premissas básicas:
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Primeira: não é verdade que foi um erro estratégico havermos investido prioritariamente no aproveitamento hidroenergético. Trata-se da energia mais
barata e menos poluente dentre todas as conhecidas.
E o Brasil tem as melhores condições do mundo para
aproveitá-la (sem precisar gastar divisas preciosas
com o gás importado para termoelétricas, cujos equipamentos são 90% também importados, além de serem perversamente poluentes).
Segundo: é falsa a afirmação de que nosso parque hidroenergético nos deixa em condições frágeis
num ano de seca. Ele foi inteligentemente concebido
para resistir até cinco anos de poucas chuvas. Mas
este Governo não investiu adequadamente em novas
hidrelétricas e em imprescindíveis linhas de transmissão.
E por que ocorreu isso? Porque nossa área econômica se dobrou ante um receituário subserviente
imposto pelo FMI, o qual estabelece que, mesmo considerando as disponibilidades de caixa e os próprios
lucros de nossas estatais, elas estavam proibidas de
investi-los em novas hidrelétricas e linhas de transmissão, sob pena de serem considerados déficits fiscais.
Terceiro: em vez de ter sido atraído para investir
em novas hidrelétricas, o capital estrangeiro foi atraído para comprar nossas distribuidoras, financiadas
graciosamente pelo BNDES e pelos fundos de pensão dos nossos trabalhadores privilégio, aliás, proibido para nossas estatais energéticas. Por sua vez, os
investidores externos limitaram-se a comodamente
esperar a privatização de nossas estatais geradoras,
para adquiri-las a valores subavaliados.
Quarto: as empresas de distribuição energética,
agora quase todas em mãos do capital externo,
dão-se ao desplante de pressionarem o Governo para
aumentar as tarifas, a fim de serem compensados pelos supostos prejuízos. O que elas escondem é que
suas tarifas de energia são escandalosamente mais
elevadas do que as vigentes na rica Paris e na maioria das cidades americanas, cuja população desfruta
de uma renda mais de cinco vezes maior do que a do
nosso povo.
Não satisfeitos com o absurdo do pedido, exigem ainda o cumprimento do famigerado Anexo 5,
que é uma das cláusulas mais vergonhosas, unilaterais, constantes de um contrato público na história
brasileira. Basta ressaltar que, por meio desse funesto dispositivo, as distribuidoras seriam as grandes beneficiadas pelo racionamento, e as estatais energéticas ficariam inviabilizadas. Para cada quilowatt que
elas tivessem deixado de receber por causa do racio-
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namento esses felizes senhores não apenas seriam
ressarcidos, mas receberiam um valor de até dez vezes superior àqueles cobrados pelas geradoras normalmente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por todos
esses motivos, quero consignar, neste momento, o
meu protesto veemente contra os imensos prejuízos
que esses feriados têm causado à nação brasileira,
sobretudo ao Nordeste, que tem sido discriminado na
gestão do eminente sociólogo Fernando Henrique
Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Álvaro Dias, que disporá de até vinte minutos.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PDT – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na última sexta-feira, a Justiça Federal encheu de esperanças a população do Paraná, concedendo liminar que impedia o leilão da Copel. Pronuncio-me desta forma, falando em
esperanças, porque a maioria esmagadora da população – cerca de 93% – é contrária à venda da nossa
empresa de energia, atualmente o maior patrimônio
público do Estado.
No entanto, no sábado, o Presidente do Tribunal
Federal de Recursos, em Porto Alegre, cassou a liminar, frustrando as expectativas dos paranaenses.
Apesar disso, uma verdadeira seleção de ações populares haverão de ser impetradas nos próximos dias.
Sou autor de uma delas, que deve focalizar especialmente o desvio de finalidade e o valor patrimonial.
A avaliação feita pelo Governo Estadual, que
estabeleceu o preço mínimo de R$4.320 bilhões para
o leilão do próximo dia 31 deste mês, fica muito
aquém do valor real da empresa. Avaliações as mais
diversas realizadas por especialistas orçam o patrimônio da Copel em montante superior a R$20 bilhões. Há apreciações que fixam R$23 bilhões, outras
R$25 bilhões e até mais, Sr. Presidente. Portanto, o
preço mínimo contraria frontalmente o interesse público, porque, sem dúvida, implicará um prejuízo
enorme para o Estado do Paraná.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos
vivendo um péssimo momento econômico não só em
nosso País mas em todo o mundo, a ponto de o Presidente do BNDES, Francisco Gros – exatamente ele, o
Presidente dessa instituição, que coordena o Programa de Desestatização do Governo Federal –, afirmar:
”A hora é ruim para vender a Copel. O momento é difícil para a venda da Companhia Paranaense de Ener-
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gia". Esta matéria está no jornal Folha Dinheiro, em
artigo de Daniela Mendes, da sucursal do Rio de Janeiro: ”... o momento é difícil para a venda da Copel,
em razão das incertezas econômicas causadas pelos
atentados terroristas nos EUA.“ Segundo ele:
É difícil para qualquer empresa assinar
um cheque de US$2 bilhões em qualquer lugar do mundo, neste momento.
Gros disse ainda que não é possível
determinar o desfecho do leilão da Copel.
Das 11 empresas que se inscreveram
para participar do leilão, marcado para o
próximo dia 31, já desistiram 6, o que provocou, anteontem, queda das ações da empresa no pregão do Bovespa.
Esta matéria é de sexta-feira. ”Portanto, houve
queda no pregão da Bovespa na quarta-feira. O Governo do Paraná insiste na venda da companhia e
diz que os anúncios de desistência não passam de
especulação do mercado para diminuir o valor das
ações”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vejam
que afirmação irresponsável do Governo do Paraná.
Ele diz que o anúncio de desistência é especulação,
mas já desistiram as seguintes empresas: Endesa,
da Espanha; AES, dos Estados Unidos; Hydro Quebec, do Canadá; EDF, da França; Tractbel, da Bélgica; Duke Energy, dos Estados Unidos; Camargo Corrêa, do Brasil; a Cemig desistiu. Anuncia-se, extrao-ficialmente, que a alemã RWE desiste.
Em matéria do último dia 17, os jornais divulgaram que:
A Copel corre o risco de ser disputada
por duas ou, no máximo, três empresas até
o dia do leilão, marcado para 31 de outubro,
na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. As
desistências das empresas não pararam de
ocorrer nas últimas semanas. O mais novo
recuo foi o da norte-americana Duke
Energy, que anunciou estar fora da disputa.
A empresa belga Tractbel, considerada favorita, informou que ainda não recebeu aval
da matriz para participar do leilão. O nome
das participantes será confirmado segunda-feira – portanto hoje –, quando encerra o
prazo da pré-qualificação.
Amanhã, Sr. Presidente, saberemos quais empresas participarão desse leilão.
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O diretor da Tractbel do Brasil declarou que há uma série de fatores que complicam a participação da empresa. ”Continuamos interessados, mas o momento é ruim,
há as dificuldades internacionais“[..].
Paranhos disse ainda que a prova de
que o momento é inapropriado é a desistência em massa das demais empresas. Até
agora recuaram [...] – e aí vem a relação
das empresas que recuaram, o que já citei.
Há notícias também de que a empresa RWE
não participará e essa empresa obteve benefícios
no momento da elaboração do edital. Denunciou-se
– eu trouxe a denúncia a esta tribuna – que o edital
fora preparado especialmente para que essa poderosa empresa alemã fosse vencedora. No entanto,
até ela está pretendendo afastar-se do leilão.
Fica difícil entender a insistência do Governo do
Paraná em promover o leilão no próximo dia 31. Sem
dúvida, essa teimosia custará muito caro ao povo do
Paraná. O Estado perderá bilhões com esse leilão
precipitado. É por isso que mais de quarenta entidades representativas da sociedade paranaense se organizaram contra o leilão da Copel e, agora, preparam ações populares que serão impetradas nos próximos dias até o momento do leilão.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou autor de
uma dessas ações, focalizando, especialmente, o
prejuízo enorme que o Estado sofrerá em função do
preço mínimo estabelecido para a venda da empresa.
Costumeiramente, referimo-nos ao valor patrimonial
tendo em vista o que está presente no balanço, enfim,
o que está presente na realidade visível aos nossos
olhos no dia de hoje.
Quando falamos em valor, não estamos considerando algo precioso. A venda de uma empresa
como a Copel no Paraná significa comprometer, futuramente, até o abastecimento de água desse Estado,
uma vez que os reservatórios também são negociados quando se negocia a empresa.
Estamos, portanto, entregando um bem precioso que é a água. Estamos, sem sombra de dúvida, depredando o meio ambiente e oferecendo a empresas
estrangeiras os nossos lagos e os nossos rios, que se
constituem em bem primordial para garantir boa qualidade de vida à população do nosso Estado.
Não há dúvida de que o Estado do Paraná sofrerá as conseqüências também no momento de oferecer à população água potável, já que, ao vender a empresa de energia elétrica, repassa a terceiros, empresas estrangeiras, provavelmente, que se instalarão
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com o objetivo único e exclusivo de lucrar cada vez
mais, a fim de remeter dividendos para a matriz no exterior, sem preocupação alguma de natureza social,
sem preocupação alguma de natureza ambiental. É
preciso dizer que, mesmo no sistema capitalista, a
preocupação com a preservação do meio ambiente é
essencial, assim como a preocupação social. O exercício da função social de qualquer empresa no sistema capitalista deve ser prioridade. Lamentavelmente,
quando o Governo desestatiza, quando desenvolve
seu programa de privatização, ele não leva em conta
fatores essenciais para garantir boa qualidade de vida
à população.
s
Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, é bom repetir, já que estamos próximos do evento, que o Paraná realizou todos os esforços, por intermédio de lideranças políticas e de entidades representativas da sociedade, para convencer o Governo estadual a não
cometer esse equívoco histórico. Todas as tentativas
foram frustradas. A teimosia do Governo é maior. Sem
dúvida, o Governo anuncia para o dia 31 o leilão, argumentando que é preciso arrecadar para capitalizar
o Fundo de Previdência do Estado. Segundo o Governo estadual, 70% dos recursos serão aplicados na
capitalização do Fundo de Previdência do Estado,
com o objetivo de pagar aposentadorias a servidores
públicos paranaenses já aposentados, e 30% serão
aplicados em educação, saúde e segurança pública.
O Governo estadual já anuncia convênios às
prefeituras municipais. Fala em valores que seriam repassados aos Municípios do Paraná, numa pulverização de recursos que agrava e torna mais relevante o
prejuízo, porque, sem nenhum critério para a distribuição desses recursos, certamente, nós agravaremos o
cenário de prejuízos para o povo do Paraná.
Os esforços culminaram com a votação histórica, na Assembléia Legislativa, de um projeto de iniciativa popular que tinha por objetivo proibir o leilão da
empresa. O Governo adotou práticas coercitivas as
mais desonestas já vistas em toda a história política
daquele Estado, cooptando, de forma desonesta, parlamentares, que acabaram contrariando a vontade da
população para atender às determinações do Governador do Estado.
Hoje, estamos realizando plebiscitos em vários
Municípios do Paraná, e a manifestação chega, em
alguns, a 97% contra a venda da empresa. Mas isso
tudo não é suficiente para convencer o Governador,
que se mantém no firme propósito de vender a empresa. Só nos resta esperar que a Justiça Federal, ouvindo os reclamos da população do Paraná e sentin-
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do as mais legítimas aspirações da gente paranaense, possa conter esse processo.
Já subscrevemos documento, registrado em
cartório, e o remetemos a todas as empresas que se
credenciaram ao leilão informando que fazemos parte
da Oposição no Paraná e que, se um Partido da Oposição chegar ao poder do Estado a partir de 2003, deverá realizar todos os esforços para anular a venda da
Copel, com base no conceito jurídico de que todo ato
de governo que contraria o interesse público é nulo de
pleno direito. E não há ato de governo que contrarie
mais o interesse público do que este que pratica agora o Governo do Paraná.
Já repetimos, diversas vezes, que não se trata
de uma ameaça de natureza eleitoreira, de uma bravata sem propósito. Trata-se, isto sim, de refletir aquilo
que imaginamos ser, sob o ponto de vista jurídico,
perfeito e, sob o ponto de vista do atendimento das
aspirações da sociedade, de forma absoluta, correto.
Repito que esperamos, Sr. Presidente, que a
Justiça Federal impeça esse leilão no dia 31. Mas, se
ele ocorrer, é preciso que a empresa vencedora saiba
que, na melhor das hipóteses, estará comprando
mais do que uma empresa de energia, estará comprando uma batalha judicial, cujas conseqüências é
impossível prever hoje.
Sr. Presidente, pretendo concluir, mas vejo que
o Senador Iris Rezende está a postos para o aparte.
Sei que S. Exª é um dos Senadores que se preocupam profundamente com esse programa de privatização de empresas estratégicas, sem dúvida um programa que se constitui em um equívoco histórico, que
só o futuro nos mostrará o quanto significou de prejuízo para este País.
O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PDT – PR) – Ouço
V. Exª com muito prazer.
O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Muito obrigado, Senador Álvaro Dias, pela gentileza de V. Exª,
mesmo esgotado seu tempo regimental, em conceder-me este aparte. Observo, há muito tempo, ilustre
Senador, a sua luta contra a privatização da empresa
Copel do Paraná, encarregada pela produção e distribuição de energia elétrica no seu próspero Estado. A
cada dia o conceito de V. Exª vai ganhando corpo junto àqueles que ainda não o conheciam como um estadista, como homem público. Acompanho os seus passos e os de seu irmão, o ilustre Senador Osmar Dias,
há muito tempo. V. Exªs honram esta Casa. Sei que V.
Exª se move nessa luta exclusivamente pelo amor
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que tem pelo seu Estado e pelo seu povo, pelo sentimento patriótico, pela sua responsabilidade, enfim,
como homem público que é. Também temos vivido
problema idêntico no meu Estado. V. Exª retratou, com
uma fidelidade extraordinária, aquilo que se passa
em Goiás, cujo Governo quer, a qualquer custo e por
qualquer preço, privatizar as Centrais Elétricas de
Goiás. Todas essas ponderações têm sido feitas
quanto até mesmo à inoportunidade em relação a
preço, uma vez que vivemos momento em que não se
aconselha vender nada porque jamais se alcançaria o
preço devido. Todos sabemos – V. Exª, as pessoas
que estão acompanhando o processo de privatização
e eu – das artimanhas na composição de todo esse
processo, da escolha das empresas que procedem à
avaliação e a coordenam. Estou certo de que nem V.
Exª, nem nós de Goiás, no futuro, seremos censurados pelas gerações vindouras, sendo considerados
omissos a um negócio público injustificável sob quaisquer pretextos. Não se justifica vender uma distribuidora de energia elétrica por preço vil. No meu Estado,
por exemplo, recentemente foi publicado um edital.
Felizmente, o Sindicato dos Servidores das Centrais
Elétricas recorreu à Justiça. O juiz federal não titubeou e concedeu liminar suspendendo a venda por dezenas de irregularidades relacionadas em seu despacho. Não ficaremos conhecidos, na concepção das
gerações futuras, como omissos, como indiferentes.
Tenho a mesma expectativa de V. Exª: de que o Poder
Judiciário deste País não permita a dilapidação do patrimônio público em uma área que, como V. Exª afirmou há poucos instantes, é estratégica para a vida do
nosso povo. Primeiramente, não é justo vender o que
já está construído. Por que não fazer com que venham
e tragam seus capitais para investir em novas hidrelétricas? Não! Compram o que já está pronto por um valor baixo e, após dois anos, já levaram o dinheiro investido aqui e, para o futuro, tudo é lucro. Não sou
contra que se conceda a essas multinacionais, que
querem explorar energia elétrica, a oportunidade de
construir usinas. Hoje, estamos passando por dificuldades pela escassez de energia elétrica no País. Há
poucos instantes, a ilustre Senadora Maria do Carmo
protestava contra os feriadões decretados no Nordeste por causa dessa situação. Empresas multinacionais – isso é voz geral –, que não têm alma nem pátria,
cujo deus é o lucro, não vão estender redes de energia elétrica amanhã aos setores populares, onde o retorno do investimento é pequeno em relação ao consumo; não vão investir na construção de redes para
acudir microindústrias, porque o rendimento é pequeno e não corresponde ao capital investido. Aí será tar-
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de; o Poder Público depois não conseguirá recomprar
essas usinas. V. Exª tem nossos cumprimentos e admiração por essa pertinência cívica na luta pela preservação de um patrimônio para que, assim como nós
em Goiás, V. Exª contribuiu no Paraná, visando à promoção do desenvolvimento do Estado por meio das
redes de distribuição de usinas e assim por diante.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PDT – PR) – Senador Iris Rezende, agradeço a V. Exª e desejo que sua
luta, em Goiás, possa alcançar os resultados que almeja, impedindo a dilapidação do patrimônio público
do seu Estado.
A liminar foi concedida por juiz que vive no Paraná e acompanha a luta do seu povo contra a venda
que consideramos depredadora do patrimônio público estadual. Portanto, verificando as irregularidades,
o juiz federal, no Estado do Paraná, concede a liminar
para impedir o leilão. No entanto, o Estado recorre e
compete ao Presidente do Tribunal Regional Federal,
em Porto Alegre, julgar o recurso proposto pelo Estado. Em Porto Alegre, evidentemente, não há a mesma
possibilidade de se acompanhar, pari passu, os procedimentos do Governo Estadual e, imediatamente, o
Presidente do Tribunal cassa a liminar.
Sr. Presidente, prevê-se que haverá cerca de 70
ações populares, nos próximos dias, em função do
elevado interesse de todas as associações envolvidas na luta. Certamente, muitas delas merecerão a
concessão de liminar.
Por isso, desta tribuna, em nome da população
do Paraná, apelo ao Tribunal Regional Federal, em
Porto Alegre, especialmente ao seu Presidente, para
que, com cuidado, atenção e competência que sabemos ímpar, possa atender ao interesse público, não
cassando liminares que, eventualmente, possam ser
concedidas pelos juízes federais do meu Estado.
Formulamos o apelo de forma singela, mas o fazemos porque retratamos o desespero de milhares de
paranaenses que não querem perder esse instrumento promotor do nosso desenvolvimento. Que o
Presidente do Tribunal Regional Federal, em Porto
Alegre, considere essa situação e as razões do apelo
que formulamos desta tribuna, porque estamos tentando ser intérpretes da vontade de todo o povo do
Estado do Paraná.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sei que já extrapolei os limites do meu tempo. Muito obrigado, Srªs e
Srs. Senadores, pela compreensão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Esclareço ao Plenário que, considerando que hoje a
sessão é não-deliberativa, as Srªs e os Srs. Senado-
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res que solicitam o uso da palavra para uma comunicação inadiável, o terão de forma intercalada com os
oradores inscritos normalmente.
Assim sendo, concedo a palavra ao Senador Ricardo Santos para uma comunicação inadiável por
cinco minutos.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sou
Presidente da Comissão de Educação do Senado Federal, e, no seu âmbito, temos discutido de maneira
exaustiva a questão da programação das emissoras
de televisão, especialmente no que diz respeito à
adoção progressiva de programas de interesse educativo voltados principalmente para a educação da
nossa população infantil. Discutem-se também de forma exaustiva maneiras de as nossas emissoras enriquecerem a sua programação com programas de
conteúdo cultural.
Nesse sentido, apresentamos um requerimento
à Mesa solicitando o envio de voto de louvor ou de
aplauso à Rede Globo de Televisão pela reedição do
programa infantil Sítio do Picapau Amarelo, produção
baseada na obra do nosso eminente e ilustre escritor
já falecido Monteiro Lobato. Ele conta a história de
personagens infantis do nosso cotidiano que povoaram as mentes de gerações de brasileiros, seja por
meio dos livros do autor ou por intermédio da primeira
edição dessa série que a Rede Globo editou há mais
de 20 anos.
Por uma questão de justiça, fazemos o registro e
encaminhamos o requerimento de voto de louvor para
que esse exemplo tanto se multiplique na programação da Rede Globo de Televisão como também sirva
de exemplo para as outras emissoras de televisão do
Brasil.
Muito obrigado.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permita-me
V. Exª um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senador Pedro Simon, não há possibilidade de apartes, pois o Senador Ricardo Santos pediu a palavra
para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra, pelo tempo regimental de vinte
minutos, 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, quantas vezes em
nossa vida não ocorre um problema grave e de difícil
solução para resolver? Nesses momentos, vasculha-

OUTUBRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

mos várias alternativas. Muitas vezes, nada achamos.
Chegamos mesmo a conceber saídas que, depois,
vemos claramente serem mirabolantes e, num estalo,
percebemos que a saída muitas vezes é simples e esteve todo o tempo ao nosso lado.
É essa, Sr. Presidente, a sensação que tenho
quando vejo a preocupação de todos com a balança
comercial brasileira. Cada vez mais, dependemos do
incremento das exportações para fazermos frente a
nossos compromissos em dólar. Essa premência chegou a ser sintetizada de forma dramática pelo próprio
Presidente da República com o grito ”exportar ou
morrer“.
O debate sobre as medidas a serem tomadas
para aumentar as nossas exportações está na ordem
do dia. Até uma comissão de nível ministerial foi criada pela Presidência da República para administrar e
monitorar o esforço exportador brasileiro.
Igualmente, levantam-se as vozes dos que reclamam a falta de uma política industrial mais agressiva, direcionada a setores econômicos específicos
com potencial exportador. A solução está bem ao
nosso lado e não está sendo percebida.
Fala-se muito em política industrial, em promoção comercial, em desenvolvimento da marca Brasil,
em divulgação dos produtos industriais brasileiros,
em desoneração tributária e em muitos outros pontos
importantíssimos como esses. É claro que são providências importantes e inadiáveis, mas somente darão
resultado em médio prazo.
Todos esquecem que o setor exportador brasileiro de maior tradição, de base mais sólida e de resposta mais rápida aos estímulos é o setor agrícola.
Fala-se pouco da agricultura nesse esforço para aumentar as nossas exportações, mas é a agricultura o
grande instrumento que, a curto prazo, poderia alavancar o nosso comércio exterior. Isso, aliás, demonstra o quanto as nossas autoridades econômicas, às
vezes, cometem enganos que, depois, custam caro
ao País e ao povo brasileiro.
Nos últimos anos, o nosso produtor rural tem
dado provas repetidas de sua capacidade de trabalho
e de seu espírito patriótico. O setor agrícola brasileiro
é teimoso em contribuir para a prosperidade do Brasil.
Do início do Plano Real para cá, as condições
econômicas e financeiras para o desenvolvimento da
agricultura só têm piorado. E mesmo assim a resposta
tem sido mais produção com mais produtividade, suprindo muito bem a oferta de alimentos no País e oferecendo os excedentes para a exportação. Se isso
acontece com o setor mais desprestigiado da nossa
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economia, imaginem o que a agricultura não poderia
dar se contasse com incentivos adequados.
s
Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, desde
março de 1990, os recursos do crédito rural foram diminuindo até chegarem ao patamar que temos hoje.
Em 1994, atingiram seu ponto mais baixo: pouco menos de US$5 bilhões. Desde então, nos últimos anos,
oscilam entre US$6 bilhões e US$8 bilhões.
Os anos 90 foram, em verdade, testemunhas do
progressivo abandono da agricultura pelo Governo
brasileiro, com surgimento da dívida agrícola gerada
principalmente pelo Governo Collor. Ainda me recordo de que, numa noite, o Plano congelava os preços
dos produtos agrícolas, quando esses preços e o juros eram corrigidos mensalmente. Com a implantação do Plano, numa noite, o Governo congelou os
preços que vigiam desde o início do mês, mas não
congelou a correção de 84% nos débitos – ali, começou o desastre.
Depois do Governo Collor, veio o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso e, novamente, um plano de estabilização monetária, o Plano
Real, que sobrevalorizou o câmbio, reduziu drasticamente as tarifas de importação, ao mesmo tempo em
que diminuiu ainda mais o apoio ao produtor rural. A
agricultura brasileira passou a viver dias difíceis, empobrecida, com seus preços deprimidos e concorrendo com os produtos estrangeiros, que se beneficiam
de nosso câmbio valorizado, das baixas tarifas de importação e dos bilionários subsídios em seus países
de origem.
Mas, mesmo assim, o nosso produtor rural resistiu e ainda fez o que pôde para ajudar na estabilização dos preços, ao ponto de se ter cunhado a expressão âncora verde, numa alusão ao importante papel
que a produção de alimentos teve no controle da inflação e na estabilização da moeda.
Enquanto isso, Sr. Presidente, o problema da dívida agrícola ganhava proporções gigantescas, sem
solução à vista e sem merecer a devida atenção das
autoridades econômicas do País. Ressalte-se mais
uma vez que a produção de grãos nunca deixou de
crescer a cada ano. Porém, num ritmo muito inferior
ao que seria esperado, caso o setor contasse com um
apoio mais efetivo do Governo e tivesse resolvidas as
pendências dos produtores rurais junto aos bancos.
A pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Agricultura, através do Projeto Conhecer, revela que, dos 10 mil produtores rurais de Goiás com dívidas junto ao sistema financeiro, 80% não têm condi-
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ções de pagar a parcela integral dos débitos da securitização que vence no próximo dia 30.
O produtor rural acumula defasagem de renda
de 40%, de 1994 até agosto passado. Nesse período,
os preços recebidos pelos produtores aumentaram
81,44%, enquanto os custos operacionais subiram
121,33%. A inflação medida pelo IBGE foi de
108,31%. Além disso, este ano os agricultores devem
comprometer mais de 20% da renda apenas com o
pagamento de dívidas.
A pesquisa do Projeto Conhecer mostra também que, em maio de 1995, com um salário mínimo
de R$100,00, o trabalhador não conseguia comprar
uma cesta básica, cujo custo atingia R$100,06.
Então, o salário mínimo não era suficiente para pagar
uma cesta básica. Em maio último, com o salário mínimo em vigor de R$180,00, a cesta básica estava custando R$145,77. Portanto, comprando-se uma dessa,
ainda sobravam mais de R$30,00.
Ainda de acordo com a pesquisa da CNA, o principal problema dos produtores rurais é o crédito –
34% –, seguido dos custos elevados da produção –
26%. Outras questões que também afetam a vida dos
agricultores são: política pública – 9% –, comercialização – 8% – e clima – 4%. Foram ainda citados tecnologia, mão-de-obra, falta de orientação e de energia elétrica, além de doenças e solo.
As soluções oferecidas, Sr. Presidente, aos agricultores – como a securitização das dívidas, por
exemplo – infelizmente não conseguiram colocar um
ponto final no sofrimento do nosso homem do campo.
Em alguns momentos, sensibilizado pela luta das entidades ruralistas, parece crescer no País a impressão de que a dívida dos agricultores, de tão injusta,
deveria merecer um perdão definitivo. Um perdão que
livrasse, para sempre, a agricultura das amarras que
impedem o seu pleno desenvolvimento e eliminasse
de vez as arbitrariedades cometidas pelos planos
econômicos contra os nossos produtores rurais.
Mas, agora, registro com satisfação que o Congresso Nacional acaba de instalar uma comissão mista, para novamente discutir a questão do endividamento rural e propor novas soluções.
A curto prazo, a maior preocupação dos produtores é com o pagamento da próxima parcela das dívidas securitizadas, que vence no próximo dia 31 de
outubro. Em 1999, o pagamento estipulado em lei era
de 10% da parcela devida; em 2000, subiu para 15%;
mas, este ano, será integral.
Estamos correndo contra o relógio. Para os produtores, cumprir esse compromisso será difícil, senão

OUTUBRO 2001

impossível. A renda agrícola praticamente não aumentou desde o início das operações de securitização, evoluindo menos que o crescimento do estoque
da dívida. A medição do Produto Interno Bruto da
agropecuária, feita pela Confederação Nacional da
Agricultura, indica que, em 2000, a renda obtida nas
lavouras foi de R$45,49 bilhões. Para 2001, a tendência é de que o resultado alcance R$190 milhões a
mais do que em 2000. Ou seja, com o acréscimo de
apenas 0,41%,enquanto a dívida securitizada cresceu no mínimo 3% ao ano.
Como medida urgente, diante do esgotamento
dos prazos de vencimento da próxima parcela da securitização, a proposta apresentada pela CNA, pela
Organização das Cooperativas Brasileiras, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e
pela representação dos agricultores no Congresso, é a
única capaz de dar um alívio imediato ao setor rural.
Ressalto os principais pontos dessa proposta,
que considero justa, correta, plenamente compatível
com a realidade das contas nacionais e que não causa nenhum prejuízo ao Tesouro Nacional, até reduz
os seus encargos. E mais, ainda condiz com a capacidade de pagamento dos produtores e mantém a máquina da agricultura funcionando, ainda que longe
das condições ideais.
A proposta, Sr. Presidente, tem os seguintes
itens:
1 – Renegociação das dívidas securitizadas em
20 anos, com uma taxa fixa de juros de 3% ao ano, retirando-se a equivalência em produto;
2 – Nas dívidas securitizadas, o desembolso
este ano eqüivaleria a 10% da parcela a vencer em 31
de outubro; em 2002, a 15% da parcela; em 2003, a
20% e, assim por diante, sempre com o acréscimo de
cinco pontos percentuais ao ano.
Isso foi praticamente concedido pelas empresas
não-agrícolas. E estão conseguindo, com sucesso
até, as empresas na área da indústria e do comércio,
cumprir com seus compromissos porque o acordo, a
renegociação foi feita em relação aos compromissos
a serem pagos, às parcelas, à produção, o que não
ocorreu com a agricultura. O que se busca agora é realmente criar condições para que os agricultores possam cumprir com seus compromissos.
3 – Inclusão, nessa nova renegociação, das dívidas do Funcafé, dos Fundos Constitucionais e das
cooperativas;
4 – Para as dívidas enquadradas no Pesa, os juros anuais seriam de 1% a 3% ao ano, sendo o IGP-DI
limitado à variação de 8,75% ao ano.
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Dívidas até R$ 500 mil teriam juros de 1%.
Entre R$ 500 mil e até R$ 1 milhão, 2%.
E acima de R$ 1 milhão, 3%.
5 – Finalmente, para os pequenos agricultores,
a prorrogação da parcela referente a 2001, além da
aplicação de um bônus de adimplência de 30% para
as operações renegociadas por produtores enquadrados no Pronaf.
as
s
Sr. Presidente, Sr e Sr . Senadores, para que
essa renegociação obtenha êxito, é fundamental modificar a medida provisória que estabelece o Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras
Federais, que já está sendo apreciado por uma Comissão Mista, presidida pela Deputada Yeda Crusius,
cujo Relator é o Senador Jonas Pinheiro, profundo
conhecedor da agricultura e dos assuntos do crédito
rural no Brasil.
À Comissão referida cabe agora a tarefa de propor alternativas para o texto da medida provisória,
abrindo caminho para o fortalecimento da agricultura
brasileira por meio da regulamentação dos financiamentos e da viabilização de soluções para a dívida já
existente.
Sr. Presidente, a nossa agricultura modernizou-se sozinha – é claro que abrimos aqui um parêntese para dizer que houve uma grande contribuição
prestada pela Embrapa, empresa que tem sido motivo de orgulho e de respeito por parte do nosso País.
Repito que a nossa agricultura modernizou-se praticamente sozinha, conquistando altos índices de produtividade e continuando a exercer seu papel insubstituível de prover a mesa dos brasileiros e ajudar na
conquista de saldos positivos da balança comercial. E
está pronta para novos saltos de produtividade, sinalizados pelo recorde histórico alcançado pelas lavouras de milho, neste ano, na casa de 41 milhões de toneladas. Isso está possibilitando chegar a outro recorde: a exportação de milho, também neste ano, deverá
fechar entre 4 e 5 milhões de toneladas, reforçando a
captação de dólares para o País.
Compete ao Governo, agora, dar uma demonstração de carinho especial com o setor agrícola, que,
devidamente saneado, pode levar o País a consolidar
o superávit da balança comercial. A tradicional e confiável agricultura brasileira está pronta para aumentar
ainda mais as nossas exportações ao custo de um
pouco mais de estímulo, um pouco mais de crédito.
Nossa agricultura é competitiva no mercado internacional, mesmo concorrendo com os produtos
dos países desenvolvidos, que embutem níveis altíssimos de subsídios. O nosso produtor rural quer é
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produzir, e produzir muito. Para isso, exige apenas o
mínimo de sustentação para a sua atividade. Afinal, é
da nossa agricultura que depende a alimentação de
165 milhões de brasileiros e, a curto prazo, um avanço substancial no volume das nossas exportações.
Sr. Presidente, estou convicto e esperançoso de
que o Governo, desta vez, nas pessoas do Presidente
da República, Fernando Henrique Cardoso e do nosso ilustre e eficiente Ministro da Agricultura, saberá
dar a resposta esperada, aceitando os termos propostos para a renegociação da dívida rural, aproveitando esse momento para consolidar de vez a agricultura brasileira.
O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Senador
Iris Rezende, V. Exª me concede um aparte?
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Concedo
um aparte a V. Exª com muita honra, Senador Gilvam
Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Senador Iris Rezende, desejo parabenizá-lo pelas considerações no seu pronunciamento, que fazem realmente
uma radiografia precisa das dificuldades do setor primário, que é de suma importância para a economia
nacional. Quando V. Exª assoma à tribuna, não somente pelo seu talento mas pela experiência e o dinamismo que lhe caracterizam como homem público,
realmente, é hora de uma mobilização ampla dos setores do Governo, para que possamos viabilizar a sobrevivência dos agricultores nacionais. Portanto, é de
bom alvitre que o Ministro da Agricultura, o Presidente
Fernando Henrique e o Ministro do Planejamento
dêem uma atenção especial para o pleito e as considerações de V. Exª na tribuna desta Casa. Quando
uma liderança como a de V. Exª assoma à tribuna e
faz uma radiografia como essa, um apelo às autoridades competentes para que possa viabilizar o refinanciamento dessas dívidas, é bom que ouçam, é muito
importante. Num processo vertiginoso de migração, o
campo se esvazia cada vez mais – as pessoas não
têm opção – o que leva ao inchaço das grandes cidades. O setor primário, a agricultura ainda é uma grande alternativa e uma área prioritária para a solução
desse problema. Não podemos apenas optar pela industrialização do País, mas fazer funcionar muito bem
a nossa economia interna. V. Exª está de parabéns.
Receba as congratulações do Amapá e dos seus Pares que tanto o admiram, quando assoma à tribuna.
Esse é o Iris, de Goiás, que todos conhecemos, que
se revitaliza cada dia mais, não desanima, que sempre está presente nas lutas pelas causas públicas justas. Portanto, a todos os produtores, a todos os agricultores do Brasil: recebam a voz do Senador Iris Re-
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zende como a voz da experiência, da coragem, da determinação, da probidade e dos cabelos brancos do
bom lutador. As minhas congratulações pelo belo pronunciamento que V. Exª faz nesta tarde.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Muito
obrigado, Senador Gilvam Borges, pelo aparte importante que V. Exª oferece nesta tarde, contribuindo com
o nosso pronunciamento. O seu aparte tem um significado muito especial porque V. Exª veio do Estado do
Amapá, jovem Estado, trazendo na própria carne as
cicatrizes de luta do homem que lavra a terra, do homem que planta, do homem que, anonimamente, ao
longo dos séculos, contribui para a grandeza nacional.
O que muitas vezes lamentamos é que essas
questões afetas ao trabalhador rural, ao agricultor são
conhecidas apenas teoricamente pelos tecnocratas
da área econômica, e é muito difícil na teoria conhecer a realidade profunda que mexe muitas vezes com
a sensibilidade daqueles que estão no eito, sofrendo
toda a sorte de dificuldades. Ora são as intempéries,
ora são as pragas, ora são os preços dos insumos,
ora são os preços dos produtos que caem, ora são os
preços elevados. Como eu disse no meu pronunciamento, quantos planos de estabilização econômica
conheceu a agricultura nos últimos anos! E a cada implantação de um plano, era um choque, um baque na
vida dos agricultores.
O agricultor brasileiro tem sido um herói porque
concorre, ainda mais com essa globalização da economia, com essa abertura escancarada das nossas
portas às importações, ele concorre com produtos altamente subsidiados de outros países e com a objeção que muitos fazem à entrada de nossos produtos.
A área econômica, entretanto, não sente isso. Falo
com conhecimento de causa. Não estou censurando
os atuais integrantes da equipe econômica. Falo generalizadamente porque isso tem ocorrido ao longo
dos anos. Lembro-me, quando assumi o Ministério da
Agricultura em 1986, em fevereiro, salvo engano, que
eu trazia na alma a angústia do produtor do meu Estado. Assumi o Ministério e, logo para a safra seguinte,
fui ao Conselho Monetário Nacional defender mais recursos para o custeio da safra agrícola, sobretudo
para o arroz. E enquanto veementemente defendia os
plantadores de arroz – Goiás era um grande produtor
– um técnico levantou a voz e disse: ”Não se preocupe, Ministro, a Ásia está com excesso de arroz“. Eu
disse que não estava defendendo apenas o abastecimento, mas os milhões de brasileiros que vivem dessa atividade, que lutam por ela. Vejam a diferença de
avaliação em um governo com relação à agricultura.
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Uns pensam no abastecimento, outros, em produtos
importados mais baratos. Nós, humildemente, pensamos na vida do agricultor, do lavrador. Milhões de lavradores lotam as grandes cidades, inviabilizando,
por vezes, a administração dessas cidades que não
têm como acolhê-los.
O Sr. Jonas Pinheiro (PFL – MT) – Senador Iris
Rezende, V. Exª me concede um aparte?
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com muita honra, ouço o aparte de V. Exª.
O Sr. Jonas Pinheiro (PFL – MT) – Senador Iris
Rezende, gostaria de parabenizar V. Exª por trazer
mais uma vez ao Plenário esse importante assunto. V.
Exª contou uma história que se passou no Conselho
Monetário Nacional quando era Ministro. Há outro episódio durante o Governo Collor, logo depois que a Ministra Zélia Cardoso baixou um ato impedindo qualquer uso de propriedade ao norte do Paralelo 13 no
Estado do Mato Grosso ou no Brasil. Fizemos aqui um
movimento muito amplo e conseguimos reunir quase
500 Congressistas contra o propósito da ilustre Ministra. Fui para a reunião acompanhado de vários Líderes, entre eles o Senador Siqueira Campos, nosso
companheiro, Lideranças do Governo, como Humberto Souto. A Ministra entrou na sala onde estávamos e disse-me: ”Deputado Jonas, eu gostaria de dizer ao senhor que para mim não há diferença entre a
iniciativa privada e a agricultura; o agricultor e o comerciante têm o mesmo valor; portanto o princípio é o
mesmo. Estamos num país capitalista; o que se dá a
um deve-se dar ao outro“. Eu disse à Ministra da Fazenda que baixar um ato no mês de fevereiro atinge o
comerciante de tecidos que pode guardar sua mercadoria e vendê-la em época melhor; mas esse mesmo
ato atinge um agricultor de arroz que semeou seu produto em outubro ou novembro e agora vai colhê-lo. É
claro que terá de fazer a colheita em qualquer situação, mesmo com prejuízo em função de um ato como
aquele que a Ministra acabara de baixar. Terminamos
a reunião porque não houve diálogo. O princípio era
absolutamente adverso, mas depois fomos conduzindo isso de tal forma que melhorou. Conversamos com
a equipe. A Comissão Mista que trata da Medida Provisória nº 2.196, que transfere toda a dívida do produtor e dos mutuários de casa própria, dos bancos oficiais – Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco da
Amazônia, BNB –, para o Tesouro Nacional, tem uma
finalidade justa. É o terceiro Proer. Primeiro, veio o
Proer dos bancos privados; depois, o dos bancos estaduais; agora chega o dos bancos federais. Muito
bem. Ninguém é contra, mas transferir a dívida do
produtor para o Tesouro Nacional tem conseqüência,
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porque não há lei que autorize o Tesouro a fazer negociação ou prorrogação e evitar um mal maior para o
produtor, enquanto, nos bancos privados há flexibilidade. Estou relatando a medida provisória e conto
com o apoio de V. Exª e o de toda a Casa, uma vez
que o produtor não está fugindo da conta, que não é
dele, a que V. Exª já se referiu. Como ex-Ministro, V.
Exª conhece bem a história. Antes de 1996, o nível de
inadimplência do produtor perante os agentes financeiro era 1,2%. Só não pagava quem sofria alguma
conseqüência de intempérie. Depois de 1995,
pós-Plano Real, quando conseguimos a estabilidade
e o juro era pré-fixado, sem correção monetária. Hoje,
o nível de inadimplência é 1,2% no nosso crédito rural, mas, no período da crise de 1986 a 1995, descrita
pela famosa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que tratou do endividamento da agricultura brasileira, a inadimplência chegou a 60% e a média era de
42%. Portanto, Senador Iris Rezende, o produtor carrega a dívida, não a nega e quer pagá-la, mas conforme pode. Por isso, estamos aproveitando a análise da
medida provisória para conversar com a área econômica e o Tesouro Nacional para fazer um escalonamento da dívida de acordo com a possibilidade de pagamento dos produtores. Sr. Senador, a dívida foi securitizada por influência da CPI. Houve o Pesa, o Recoop e a nova legislação dos fundos constitucionais.
Entretanto, não há expectativa de haver recurso para
pagar a dívida. Ela falhou, exatamente porque, conforme o pronunciamento de V. Exª, quando na mão do
produtor o milho e o arroz não tinham preço; a soja estava cotada em US$6,00 ou US$7,00 a saca, a arroba
do algodão em pluma foi vendida a R$25,00, preço
mais baixo em 20 anos. Isso significa perder dinheiro,
apesar da produtividade. Senador Iris Rezende, V.
Exª é um ex-ministro e sabe que vender a saca do
café, bebida fina, por menos de R$100,00 e a do conilon abaixo de R$40,00 significa perder dinheiro. Vi ontem, em Alta Floresta, o leite ser vendido a R$0,14.
Assim, quem pode pagar dívida? O Governo tem de
entender nosso trabalho, no sentido de alongar essa
dívida conforme o produtor possa pagá-la. Por isso
queremos apoio desta Casa e do Congresso Nacional para a negociação dessa dívida, uma vez que ela
está disciplinada por uma medida provisória ainda
sob o antigo regime da matéria. Portanto, só quem
pode alterá-la é o Congresso Nacional, daí o meu
apelo. Muito obrigado.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Muito
obrigado pelo aparte, Senador Jonas Pinheiro. Fiz referência à atuação de V. Exª em meu pronunciamento,
quando ainda estava ausente deste plenário. Falei da
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importância do seu trabalho em prol da agricultura
brasileira e do profundo conhecimento que tem V. Exª
das dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais.
Justamente por isso o aparte de V. Exª tem para
o meu pronunciamento um valor extraordinário, pois
vem consolidar praticamente toda a minha exposição,
toda a minha fala a respeito dessa reivindicação que,
como eu disse, é justa e razoável.
Sei que, muitas vezes, querem colocar a população contra os produtores rurais. Lembro-me disso.
Cheguei até a chamar a atenção da Imprensa, àquela
época, para o tratamento que estava dispensando
aos agricultores rurais, pois trata-se de um segmento
que tem feito por merecer o respeito da sociedade
brasileira.
E dizia: os Estados Unidos aderiram ao grupo
de países denominado Grupo de Cairns, fundado na
cidade de Cairns, na Austrália, no combate ao subsídio. O grupo era constituído de países em desenvolvimento produtores de alimentos. Mas os Estados Unidos, daqui e dali, subsidiam. Em determinado momento, o frango brasileiro sofreu uma ação terrível,
naquele País, quando ele subsidiava indiretamente a
exportação de frango.
Suponhamos que os Estados Unidos não tenham subsidiado nada e ninguém na área da agricultura. Porém, recentemente, foram eles que perdoaram toda a dívida dos agricultores. Por quê? Porque
entendem que é impossível sobre a face da Terra produzir alimentos sem a ação da sociedade mediante o
poder público. Ora, a sociedade paga o professor,
paga o médico para atender às camadas mais sofridas da sociedade e, com justiça, não pode ser diferente. Pergunto: e quem paga o agricultor para produzir o pão de cada dia que permite sobrevivência de todas as camadas sociais?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, deixo
aqui o meu apelo ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso, para que Sua Excelência determine que
essa reivindicação dos agricultores brasileiros quanto
ao prolongamento de pagamento de suas dívidas
seja devidamente considerado. O meu receio, Srs.
Senadores, é que aconteça nesse caso o mesmo que
ocorreu com a securitização. Tenho de reconhecer a
boa vontade do Presidente Fernando Henrique para
concluí-la, mas o processo começou quando eu estava no Ministério da Agricultura, nos idos de 1988 e
ainda está em andamento. Isso não pode esperar e
tem sido feito para outros segmentos da economia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Iris Rezende,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho a esta tribuna para propugnar pela
implantação de um projeto dos mais relevantes para a
minha região: a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio,
no rio Jari, localizada entre Laranjal do Jari, Município
de meu Estado do Amapá, e Almerim, Município do
Estado do Pará.
O Brasil passa, neste momento, pela mais grave
crise energética de sua história, pois a natureza não
colaborou com nossos projetos de expansão econômica, rarefazendo suas chuvas e comprometendo
nossa capacidade geradora, e os homens agiram um
tanto como as cigarras da fábula de La Fontaine, não
se preparando para os tempos de agrura.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, é hora de retomarmos de modo decidido os investimentos em nossa base geradora de energia elétrica. E nesse campo,
o Brasil é um País rico em fontes hidráulicas para o
aproveitamento energético. Sem querer fechar nossa
matriz na alternativa hidráulica, ela é, sem dúvida alguma, a mais farta fonte de que dispomos. Ela é sobejamente rentável e não poluente. Seus impactos ambientais podem ser perfeitamente controlados e explorados de modo favorável para o meio ambiente e
para nossa comunidade humana.
E aqui quero fazer uma observação de cunho
geral, talvez óbvia, mas que muitas vezes fica obscurecida pelos preconceitos. Não há como haver desenvolvimento e civilização sem que o homem interfira
com a natureza. Contudo, tal interferência deve se fazer com a perspectiva da preservação do espaço terrestre como o único locus possível de vida para o ser
humano. Assim, seriedade no tratamento do impacto
ambiental causado pelos empreendimentos do homem não significa imobilismo diante da natureza.
Desse modo, Sr. Presidente, executar uma barragem para a geração de energia elétrica não se fará
sem alterações no sítio de sua implantação. Resta
avaliar seus custos e seus benefícios e fazer do empreendimento algo cujo resultado global seja positivo
para o homem e mantenha a qualidade do ambiente,
mesmo transformando-o.
Retornando ao projeto da Barragem de Santo
Antônio, trata-se de empreendimento cuja equação financeira tem solução certamente positiva, dependendo apenas dos investimentos de seus possíveis parceiros. Para tal creio ser perfeitamente consentâneo
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com a finalidade do projeto que o BNDES seja um de
seus financiadores, já que desde agosto se sabe que
o Governo decidiu autorizar o Banco a financiar até
100% de projetos desse tipo.
Contudo, Sr. Presidente, este não é o caso da
Usina de Santo Antônio, cujo plano não exige participação tão elevada do BNDES. Dos R$200 milhões
necessários para a conclusão da central, a empresa
proprietária entraria com R$40 milhões, pedindo para
os outros R$160 milhões o financiamento do Banco
de Desenvolvimento, rigorosamente dentro dos parâmetros da política de suporte ao setor de geração e
distribuição de energia no País.
A necessidade da entrada em operação da Usina em Cachoeira de Santo Antônio se traduz pela importância da expansão das fronteiras de desenvolvimento socioeconômico da Região Norte do Brasil. O
extremo norte do nosso País é uma área rica em recursos naturais e de alto valor econômico e capaz de
gerar grande impulso desenvolvimentista com repercussões para muito além das fronteiras regionais.
O Pólo Jari, um projeto que tem sofrido de crônico processo de desgaste, sem conseguir se impor
como inicialmente almejado, seria sensivelmente fortalecido com a operação da Usina de Santo Antônio.
Desse fortalecimento derivarão, com certeza, grandes benefícios para toda a economia regional e nacional. Um efeito colateral da maior relevância será o robustecimento da presença da sociedade brasileira na
Amazônia, consolidando mais e mais nossa soberania na região, tão contestada pelos interesses internacionais de exploração de nossas riquezas.
Já sofremos demais com políticas e projetos de
desenvolvimento mal direcionados ou mal executados. É hora de pensarmos com visão de médio e longo prazos, se quisermos dotar o Brasil da base necessária a um progresso sustentado. E um projeto como
o da Usina de Santo Antônio se inscreve nessa perspectiva.
Dos 100 megawatts de energia que gerará, 70%
se destinarão à Eletrobrás que os utilizará no Estado
do Amapá, garantindo um reforço de abastecimento
considerável para os programas de desenvolvimento
do nosso querido Estado. Os outros 30% servirão ao
Pólo Jari, cujas repercussões na economia da região
serão também consideráveis. Empregos diretos e indiretos serão criados aos milhares pelo efeito catalisador do empreendimento. O Município de Laranjal
do Jari receberá R$950 mil por ano de taxa de compensação financeira, o que representa colocar sua
capacidade de investimentos em programas sociais
noutro patamar, bem mais elevado do que o atual.
O empreendimento tem recebido todos os certificados de qualidade ambiental, estando confirmada,
por mais quatro anos, a autorização de implantação
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expedida pelo Ibama. A Eletronorte assinou carta de
intenção de aquisição de 70% da energia gerada, o
que, por si só, rentabiliza o empreendimento.
Sr. Presidente, todas as providências para adotar o projeto das melhores características ambientais
foram e estão sendo tomadas, inclusive com a escolha do tipo de usina a fio d’água, que não forma áreas
alagadas na região, visando minimizar as alterações
na topografia local.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil já
protelou por mais tempo demasiado a colocação em
prática de um programa de geração de energia compatível com suas necessidades e ambições de desenvolvimento. A Usina Santo Antônio já conta com mais
de 20 anos de concessão e tem mantido todas as licenças e certificações técnicas e ambientais em dia
para poder operar. Já há um consórcio pronto para
dar andamento e ritmo acelerado à obra. Falta apenas
que o BNDES dê seu aval ao projeto, liberando o financiamento solicitado, sem praticar nenhum favor.
Tudo dentro das mais sadias e corretas regras da boa
gestão dos recursos públicos. Não se trata de liberação a fundo perdido ou da perda de fundos liberados.
Trata-se de investir em projeto de acendrado teor social e econômico.
Não desejo enfastiar meus Colegas com números e dados técnicos sobre o projeto cuja implantação
estou reivindicando. Enfatizo, contudo, minha intenção de sensibilizar os próceres do BNDES para a repercussão positiva que terá sua concretização.
Concluindo, espero sinceramente que o Governo e seus representantes no BNDES ajam em consonância com suas propostas de apoio ao setor de geração e distribuição de energia e permitam a realização desse sonho antigo de nossa região.
Sr. Presidente, por mais de 15 anos o Vale do
Jari viveu crises sucessivas, e o grande problema
desse projeto de desenvolvimento estava na instabilidade e na seriedade das parcerias constituídas.
Hoje, a região do Vale do Jari recebe o competente e visionário Grupo Orsa, que tem-se mobilizado
nesses dois anos e revitalizado o Projeto Jari, planejando e dinamizando de forma impressionante, trazendo alento e expectativas a todos os moradores do
Vale do Jari.
O Grupo Orsa, com a responsabilidade e a tradição dos seus empreendimentos, dá mais uma demonstração de que o Pólo Jari tem perspectiva de desenvolvimento.
Nós, não só do Amapá, mas do Estado do Pará,
como de toda a Região Norte, apelamos ao Presidente Fernando Henrique Cardoso e ao BNDES para que
mandem, imediatamente, os seus emissários para
avaliar in loco como essa empresa está agindo com
boa-fé e competência.
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Pela primeira vez na história do Projeto Jari, temos todo um trabalho realizado. Tivemos a oportunidade de ir até Cachoeira de Santo Antônio e ver como
eles são arrojados e que já está implantada toda a infra-estrutura, que há um consórcio trabalhado, que há
a garantia de retorno concreto dos recursos que o
BNDES possa investir.
A Amazônia clama com a razão de quem pode
vir à tribuna, representando não só a sua Região, mas
o seu Estado do Amapá, e dizer que hoje as perspectivas no nosso Estado são excelentes. Somente 30%
da produção de energia será utilizada por esse pólo e
há uma carta de intenção da Eletronorte em absorver
os outros 70% que serão investidos no Estado.
Não há desenvolvimento sem energia. Sem
energia não há empreendedores, não há geração de
emprego. Sem energia não se gera absolutamente
nada. Portanto, nós, do Vale do Jari, clamamos desta
tribuna ao Presidente Fernando Henrique Cardoso e
ao BNDES que tome os dados técnicos, que vá in
loco verificar como o grupo Orsa levou a esperança,
a perspectiva de desenvolvimento e que irá, sem
sombra de dúvida, gerar milhares de empregos.
Fica o apelo e o clamor da Bancada do Estado
do Amapá e do Pará, para que o Presidente cumpra o
que disse e autorizou em agosto, ou seja, um financiamento de 100% para os projetos energéticos. E estamos pedindo somente uma parcela. O nosso crédito
é a tradição e a competência da empresa e do grupo
que gerencia. O BNDES não pode ver com olhos de
desconfiança alguns fracassos de outros grupos que
não honraram os seus compromissos.
É hora de honrar os compromissos! É hora de
tratar o Projeto Jari com seriedade, porque lá está a
seriedade por meio do Grupo Orsa e de toda a sociedade que espera ansiosamente o início da construção da Hidrelétrica de Santo Antônio.
Peço a V. Exª, Presidente Ramez Tebet, que encaminhe o meu pronunciamento ao BNDES e ao Presidente Fernando Henrique. Assim, esta Casa irá colaborar com milhares de amazônidas que esperam
ansiosos pela construção da Hidrelétrica de Santo
Antônio.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Gilvam Borges, o pedido de V. Exª será atendido na
forma regimental.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, por cinco minutos, ao Senador Romero
Jucá, para uma comunicação inadiável.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi
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a palavra para registrar a apresentação de requerimento de minha autoria, de acordo com o art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, solicitando
um voto de louvor e aplauso ao jornal Folha de Boa
Vista, seus funcionários e dirigentes, pelos 18 anos
de sua fundação.
Fundado em 21 de outubro de 1983, o jornal
tem sido, ao longo de todos esses anos, um veículo
de comunicação fundamental para o Estado de Roraima. Resistiu a pressões e possui autonomia e responsabilidade de publicar matérias e notícias de forma
isenta, e tem sido também uma ponta de lança da liberdade em nosso Estado.
Pioneira em tudo, a Folha foi o primeiro jornal a
ter mais de uma cor, o primeiro a ser rodado em uma
impressora rotativa, e agora é o primeiro jornal de Roraima na Internet, ampliando ainda mais o número de
leitores, estimados em 20 mil diariamente.
A Folha de Boa Vista é dirigida pelo jornalista e
economista Getúlio Cruz e tem como editores os jornalistas Carvílio Pires, Jessé Freire, Carla Cavalheiro,
Nilza Almeida e Diretora Comercial, Paula Cruz. Conta, ainda, com uma equipe competente de repórteres.
Portanto, nesses 18 anos da Folha de Boa Vista,
apresento o requerimento solicitando a aprovação, o
registro e o reconhecimento aos serviços prestados
pelo jornal ao meu Estado de Roraima.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Ricardo Santos.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 609, DE 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador Ramez Tebet
Com fundamento no disposto no art. 13 do Regimento Interno do Senado Federal, com a redação
dada pela Resolução nº 37, de 1995, requeiro a Vossa
Excelência seja considerada como justificada minha
ausência à votação nominal ocorrida na Sessão Deliberativa Ordinária do dia 18 de outubro corrente, apesar de haver registrado presença, em razão de me haver ausentado do Plenário, no momento em que se
deu a votação do item 2 da Ordem do Dia, correspondente ao Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de
2000, que “aprova o ato que renova a concessão da
TV Ômega Ltda, para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens — TV nas cidades do Rio de
Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e São Paulo”, respectivamente.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 2001. _ Senador Pedro Simon.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Ricardo
Santos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 610, DE 2001
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 222, do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro voto de louvor e aplauso
ao jornal Folha de Boa Vista e seus funcionários, pelos 18 anos de sua fundação.
Justificação
Fundada em 21 de outubro de 1983, a Folha
tem sido ao longo desses anos um importante veículo
de informação realmente comprometido com as causas sociais do Estado de Roraima. Localizada na rua
Lobo Almada, 21, a Folha de Boa Vista é o jornal de
maior circulação e o mais antigo de Roraima, único
em tamanho standart no Estado.
Pioneira em tudo, a Folha foi o primeiro jornal a
ter mais de uma cor, o primeiro a ser rodado em uma
impressora rotativa e agora é o primeiro jornal de Roraima na Internet, ampliando ainda mais o número de
leitores, estimados em 20 mil diariamente.
A Folha de Boa Vista é dirigida pelo jornalista e
economista Getúlio Cruz e tem como editores os jornalistas Carvilio Pires, Jesse Freire, Carla Cavalheiro,
Nilza Almeida e Diretora Comercial, Paula Cruz. Contando, ainda com uma equipe séria e competente de
repórteres e fotógrafos formada por profissionais conhecedores da realidade do Estado de Roraima.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 2001. – Senador Romero Jucá.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
REQUERIMENTO Nº 611, DE 2001
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Educação, requeiro, nos termos regimentais, seja
apresentado pelo Senado Federal Voto de Aplauso à
Rede Globo de Televisão pela retomada da produção
do programa infantil ”Sítio do Pica Pau Amarelo“.
Justificação
Baseado na obra do escritor Monteiro Lobato, o
programa infantil ”Sítio do Pica Pau Amarelo“ conta
estórias de personagens típicos do cotidiano brasileiro. Muitos dos seus personagens povoaram as men-
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tes de gerações de brasileiros, que tiveram a oportunidade de mergulhar na bela obra de Lobato, quer por
meio dos livros, quer através do seriado que já foi ao
ar pela Rede Globo.
Após uma longa interrupção, a Globo, para alegria da nova geração, volta a exibir o programa. Desta
vez, com novos elenco e formato, adaptados aos dias
de hoje, a iniciativa tem tudo para agradar e enriquecer a audiência. E principalmente resgatar um produto infantil genuinamente brasileiro. Por isso, vemos o
empreendimento digno de aplauso.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 2001. – Senador Ricardo Santos.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os requerimentos lidos vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra, pela ordem de inscrição, o Senador Mozarildo Cavalcanti, pelo prazo regimental de 20 minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
iniciar o assunto que me trouxe à tribuna hoje, desejo
registrar a presença na tribuna de honra do Senado
Federal dos Oficiais da PM de Roraima, Coronel Cézar Augusto dos Santos Rosa e Capitão Manoel Leocádio de Menezes, que têm encetado uma campanha
muito grande em defesa dos direitos dos policiais militares do ex-território de Roraima, atual Estado de Roraima, luta a qual, com muita honra, eu aderi.
Sr. Presidente, traz-me hoje à tribuna uma certa
surpresa que me causa o tratamento que vem sendo
dado a uma questão da qual eu, como Presidente de
uma CPI, e outros companheiros Senadores
temo-nos ocupado, que são justamente as Organizações Não-Governamentais – as ONGs.
Instalamos uma CPI no Senado para investigar
inúmeras denúncias de ações irregulares dessas instituições, quando o Senado vivia um momento difícil
de investigação do seu próprio Presidente, além da
questão do painel. Portanto, a CPI caminhou com muita dificuldade, mas com muita seriedade vem caminhando.
Ouvimos três representantes ou depoentes envolvendo três Organizações Não-Governamentais.
Uma, que foi, aliás, um dos motivos da instalação da
CPI, a Associação Amazônia, que adquiriu cerca de
172 mil hectares de terras no sul do Estado de Rorai-
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ma de maneira nebulosa, de maneira no mínimo não
usual. Não posso eu, como Presidente da CPI, dizer
que tenha sido de forma fraudulenta, embora a CPI da
Assembléia Legislativa do Estado de Roraima tenha
concluído desta forma – e essa é uma das peças que
está sendo analisada pela CPI do Senado.
Ouvimos representantes de uma outra Organização Não-Governamental chamada Cooperíndio,
em razão de o vice-presidente dessa instituição ter
sido preso pela Polícia Federal transportando uma tonelada da pedra semipreciosa ametista e trezentos
quilos de um mineral nobre de terceira geração.
Além dos representantes, ouvimos o Superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Estamos
fazendo na CPI um trabalho sério que não tem sido –
até porque não é nosso propósito – manchete nos jornais. Para minha surpresa, no dia 28 de setembro, fui
procurado por um repórter do jornal O Globo. Insistentemente, o repórter tentava me conduzir a responder que a CPI tinha sido instituída para investigar
questões de terras indígenas E, insistentemente, eu
esclarecia ao repórter que a CPI foi instituída para
averiguar ações das Organizações Não-Governamentais, também com relação a questões indígenas,
ambientais e outras. Investigamos essas questões
para comprovar se existem irregularidades ou não no
que tange a essas instituições.
Eu já disse desta tribuna que as ONGs sérias
deveriam ter o maior interesse de que esta CPI concluísse seus trabalhos de maneira a dar a elas um
atestado de que realmente não têm nenhuma irregularidade. Aliás, várias delas responderam a ofícios da
CPI, dando informações sobre sua constituição, fontes de financiamento e composição. Coincidentemente, um pouco antes da entrevista concedida ao repórter do jornal O Globo, ouvimos o Deputado do Paraná,
Neivo Beraldim, que trouxe denúncias à CPI sobre
duas instituições: a Fundação O Boticário e a Sociedade para a Proteção da Vida Selvagem. Logo após o
depoimento do Deputado Neivo Beraldim, o repórter
me procurou. Insistentemente esclareci a ele que não
havia nenhum espírito preconcebido contra nenhuma
dessas instituições. Pelo contrário, queremos separar
o joio do trigo. E existem tantas instituições sérias,
tantas ONGs sérias que eu não precisaria nomeá-las,
mas cito como exemplo o Instituto Ayrton Senna, a
Ação da Cidadania, do Betinho, e tantas outras sobre
cuja ação não temos dúvidas.
Mas, se quem é sério não tem medo de ser investigado, por que, de repente, o jornal O Globo publica a
seguinte manchete na entrevista que concedi: ”Persistência de inimigo de ONGs mantém CPI“. Em seu subtí-
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tulo, a referida matéria prossegue: ”Sem quorum e sem
descobrir irregularidades, Mozarildo ainda quer investigar entidades que defendem índios“.
Ora, Sr. Presidente, defendo muito o direito à liberdade de informação, à liberdade de imprensa, que
considero fundamental para a democracia. Mas a distorção da matéria é imensa! Rotular-me a mim, Presidente da CPI, de inimigo das ONGs é, no mínimo, desinformar ou trabalhar a favor de informação que convenha a determinado grupo. Eu gostaria muito, pelo
respeito que tenho aos profissionais da imprensa, que
fosse publicado o trabalho real realizado pela CPI.
Ouviremos, amanhã, o Deputado Relator da
CPI da Grilagem de Terras na Amazônia. Antecipando-se, o jornal O Estado de S. Paulo declara a respeito da CPI que a Câmara dos Deputados fez: ”ONG citada na CPI da Grilagem usa Amazônia para captar
recursos“. A matéria informa:
A Fundação Amazonas Forever Green,
ONG com sede em Manaus, que já teve terras confiscadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e está citada na CPI da Grilagem, anunciou ontem, em São Paulo, a criação de um programa de preservação ambiental chamado ”Amazônia – o Último Jardim“.
O programa foi apresentado por Alfredo Mário Rodrigues Lopes e Samuel Barbosa da Cunha. Segundo Cunha, a Forever
Green já teria compromissos nos mercados
financeiros dos Estados Unidos e da Comunidade Européia de valores entre 20 e 30
milhões de dólares.
Criada em 1991, a Forever Green teria
como principal projeto uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), de 104
mil hectares, no Município de Canutama, no
Amazonas. ”Essa área está integralmente
em terras da União e a captação de dólares
no exterior com base nela constitui crime
comum“, declarou à Agência Estado o procurador do Incra na Superintendência de
Manaus e coordenador do combate à grilagem, Mário Braule“.
Sr. Presidente, é bom que se diga à Nação, aos
que nos podem ouvir na Rádio Senado e nos ver na
TV Senado – já que por outros meios parece haver
uma cortina de proteção indiscriminada contra essas
instituições que queremos, realmente, investigar – que
o objetivo de uma CPI é justamente investigar, descobrir e concluir, se for o caso, que a instituição é séria
ou que há irregularidades comprovadas.
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Antes da matéria publicada pelo jornal O Globo,
uma outra publicação afirmou que a CPI das ONGs
era a CPI da Motosserra porque, coincidentemente,
ela é formada majoritariamente por Parlamentares da
Amazônia. É um preconceito contra quem é da Amazônia, do Norte, e, ao mesmo tempo, um desserviço
porque, em matéria de informação, é isenta, que se
presta à Nação. Por essa razão, para ser instalada,
esta CPI teve o apoiamento de 43 Senadores, mais
que a maioria absoluta da composição da Casa. A
Nação precisa saber quais são essas ONGs, o que fazem, por que o fazem, com que dinheiro e qual sua
procedência e o que levam do Brasil.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – V. Exª
me concede um aparte, Senador Mozarildo Cavalcanti?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Com imenso prazer, Senador Gilberto Mestrinho.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª está mostrando com propriedade o objetivo da CPI das ONGs,
que não é perseguir ONGs nem exaltá-las; o que se
quer é examinar efetivamente a natureza das suas
operações no País, especialmente na Amazônia. Sabemos que há organizações sérias e há outras cujos
interesses têm vínculos externos que não tem nenhuma relação com a problemática nacional. V. Exª fez
bem em chamar aqui o presidente da CPI da Grilagem, que esteve examinando essa questão de terras
na Amazônia. Houve um processo anterior, já antigo,
de grilagem de terras na região e nesse projeto também foram envolvidas muitas pessoas de boa-fé. V.
Exª citou o caso da Forever Green, que conheço, é
do Amazonas, constituída, segundo disse V. Exª, em
1991. Essa ONG comprou e pagou uma área e teve a
aprovação do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis). Posteriormente, verificou-se que o dono anterior era grileiro.
A ONG não tem nada com grilagem; comprou de
boa-fé e foi enganada. Ela exercita atividades e até
hoje – que se saiba – não tem nenhum recurso externo na sua vida. Ela agora está trabalhando com a prelazia do Alto Solimões e com a prefeitura de Maués
para efetivamente executar dois projetos, em que os
recursos vão diretamente a essas instituições, e não
a ela. A notícia saiu foi exatamente na véspera de
uma reunião em que seria lançado em São Paulo o
projeto. É preciso verificar se não há uma outra ONG
por trás disso querendo sabotar a ação da Forever
Green na Amazônia. É essa a realidade. Vamos levar
avante a CPI e verificar quem efetivamente trabalha
com seriedade e quem trabalha apenas no interesse
próprio. Muito obrigado.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço, Senador Gilberto Mestrinho, o aparte de
V. Exª, que – tenho dito sempre – é um mestre em
Amazônia. Foi Governador três vezes do Estado do
Amazonas, foi Deputado Federal pelo ex-território federal – atual Estado – de Roraima e hoje é Senador
pelo Amazonas – e quem sabe voltará ao Governo do
Amazonas em breve.
E V. Exª, como ilustre membro da CPI das
ONGs, tem sido testemunha e tem dado uma colaboração preciosa, justamente nesse sentido de dar – já
que se gosta tanto de usar essa palavra – transparência a essas instituições. Se elas realmente, como dizem, são sérias e estão fazendo um trabalho correto,
nada há de mais, temos até que incentivar o trabalho
dessas instituições.
Agora, não podemos, por estarmos investigando, sermos rotulados dessa maneira, o que faz parecer que há interesses por trás – como disse V. Exª –,
talvez de outras ONGs, para torpedear a ação, no
caso específico do Amazonas, de uma outra ONG, e
no caso aqui, da CPI.
Temos procurado fazer esse trabalho na CPI
com muita isenção. Aliás, até pela minha formação de
médico, procuro sempre ter muita cautela ao fazer diagnósticos. A convocação do Deputado relator da CPI
sobre a grilagem de terras da Câmara dos Deputados
foi um requerimento de autoria da Senadora Marina
Silva, o que, na verdade, vai dar-nos subsídios muito
grandes não só com relação a essas instituições que,
direta e indiretamente, fizeram grilagem de terra na
Amazônia, como parece ser o caso da Associação
Amazônia, como também de outras.
Se elas efetivamente estão lá, como algumas
apregoam, procurando ajudar as populações, procurando preservar o meio ambiente, buscando torná-lo
útil aos milhares de cidadãos que vivem na Amazônia, temos de aplaudir e, ao final da nossa CPI, dizer
isso.
Quero registrar o meu protesto sobre a publicação desse artigo e pedir o apoio de todo o Senado,
não só dos membros da Comissão, para que levemos
a cabo essa difícil tarefa de investigar as ONGs.
O Sr. Jonas Pinheiro (PFL – MT) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, V. Exª me permite um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Com a aquiescência da Presidência, ouço V. Exª,
Senador Jonas Pinheiro.
O Sr. Jonas Pinheiro (PFL – MT) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, quando estávamos por votar na
Comissão Mista que trata da Medida Provisória do
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Código Florestal, em frente ao Congresso, de certa
forma, abusando do símbolos de nossa Pátria, algumas ONGs desenharam um bolo com as cores nacionais e com uma motoserra o retalharam, alegando
que os Parlamentares daquela Comissão Mista que
trata daquela medida provisória estariam cortando o
Brasil com motosserra e que iriam tirar 80% da mata
amazônica. Comecei a imaginar que poder tem essas
ONGs de divulgar uma imagem mentirosa daquela.
Ninguém está tirando 80% da mata amazônica; pelo
contrário, queremos deixar 80% da floresta amazônica. Isto é o que está escrito no relatório do Deputado
Moacyr Miqueleto. Como podem vender uma imagem
tão fora da realidade? Ou não tinham conhecimento
de nada, ou estavam muito mal intencionadas ao divulgar à Nação algo que não estava, nunca esteve,
não está e não estará acontecendo no Congresso Nacional. O que querem os Parlamentares que trabalham nessa medida provisória é exatamente proteger
o País, impedindo a destruição do meio ambiente,
sem descuidar da nossa produção brasileira de alimentos não só para o Brasil, mas para gerar renda no
nosso comércio exterior. Obrigado pelo aparte.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço a V. Exª. Há um ditado popular que diz
que, ”quando a esmola é grande, o santo desconfia“.
Somente de ONGs atuando na Amazônia, de acordo
com levantamento preliminar que temos, apontou
mais de 3.000. Só a questão indígena – temos cerca
de 325 mil índios – possui mais de 350 ONGs, mais
de uma ONG para cada mil índios. Na verdade, é muita gente preocupada, especialmente aqueles que, no
passado, não cuidaram nem do meio ambiente, nem
de seus índios.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, pela ordem de inscrição, ao eminente Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago ao plenário do Senado Federal, nesta tarde, um manifesto dos doutores formados pelas universidades brasileiras e de outros países, mas que têm sua nacionalidade no nosso País.
Entendo que se trata de um assunto que, indiretamente, se vincula a este grande debate que gira em torno da greve dos docentes das universidades brasileiras.
Indubitavelmente, o Brasil tem o dever de refletir seriamente e tomar uma posição sobre esta matéria.
Não poderia ser injusto não reconhecendo que,
no Brasil, temos avançado muito na formação de dou-
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tores pelas universidades brasileiras e no aumento do
número de vagas nos mestrados. O atual Governo
Federal instituiu o Programa de Fixação de Doutores,
Profix, que concede uma bolsa de R$3 mil por mês
aos doutores recém-formados, para que possam iniciar uma atividade de pesquisa e desenvolvimento científico em alguma região do Brasil.
Foi instituído, também no atual Governo, o Programa de Fixação de Recém-Doutores, que dá uma
bolsa de R$3 mil para que eles possam, em alguma
região do Brasil, desenvolver atividades de pesquisa.
Mas o fato é que milhares de doutores se formam a cada dois anos nas universidades brasileiras e
no exterior e o acesso a vagas é muito restrito.
O Ministério da Educação conseguiu oferecer
para docentes somente duas mil vagas nas universidades brasileiras – a necessidade é de oito mil vagas.
Está criada uma situação de impasse. O Brasil,
a meu ver, precisa unir-se, imediatamente, aos setores do desenvolvimento nacional como um todo, envolvendo as empresas e os órgãos estatais, para encontrar um caminho de parceria efetiva com as universidades brasileiras onde possamos absorver os
profissionais pesquisadores do Brasil e alcançar resultados sustentados em suas pesquisas, a fim de
que tenhamos um horizonte novo da produção científica brasileira.
Passo a fazer a leitura do chamado ”Manifesto
dos Jovens Doutores Brasileiros“. Ele foi apresentado
e publicado, há poucas semanas, na revista Nature. É
um manifesto que traduz o sentimento e a preocupação com o futuro do pensamento científico brasileiro e
com o futuro da atividade de pesquisa no Brasil.
Diz o manifesto:
A comunidade científica brasileira está
passando por uma dramática situação. Diferentemente da Europa ou dos Estados Unidos, onde há um maior número de Doutores
do que a oferta de emprego para estes, no
Brasil ainda temos uma grande demanda potencial de PhDs para empregos em pesquisa.
É sabido que no Brasil a maior parte da pesquisa científica se dá nas chamadas IFES,
dependentes do Governo Federal. Essas Universidades Federais atualmente apresentam
uma carência de pessoal; os pesquisadores
dessas instituições se vêem restritos em sua
alocação de tempo e esforço tanto para pesquisa quanto para o ensino, potencialmente
diminuindo a qualidade de ambos.
Áreas estratégicas como ecologia, sociologia, economia, história e engenharia
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necessitam de engajamento de grupos de
pesquisa em aspectos aplicados e básicos,
direcionados à resolução dos sérios problemas nacionais. Todavia, o Governo não permitiu a oferta de posições acadêmicas nas
IFES NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS, como
resultado de uma política que, aparentemente, almeja banir universidades públicas
e a pesquisa básica realizada nelas. O desenvolvimento científico de nosso País
vê-se comprometido por essa atitude irresponsável do Governo brasileiro. Uma geração inteira de jovens Doutores pode estar
perdida para a pesquisa nas universidades,
num momento extremamente sensível da
história da ciência no Brasil.
Devemos lembrar que esses jovens
Doutores resultam de décadas de investimentos por parte do Governo brasileiro.
Alguns deles obtiveram seus PhDs em alguns dos melhores centros de pesquisa do
mundo inteiro, outros, dentro do próprio
País, tanto um como o outro trabalhando em
áreas estratégicas para o desenvolvimento
do Brasil. Cada um desses estudantes custa, em média, US$7,000 no Brasil e
US$23,000 ao ano se no exterior. E a sociedade brasileira investiu US$65.631.910 em
estudantes de doutorado só em 1998 (dados em www.cnpq.br ).
Aí fala da mensagem dos jovens doutores brasileiros que estamos recebendo:
Esses pesquisadores deveriam atuar
como o contato entre a comunidade científica brasileira e a internacional e, dentro do
País, como um grupo formador de opinião,
responsável por um ensino superior de qualidade e resultados científicos de valor.
Esses papéis sociais foram sumariamente
ignorados pelo Governo, em detrimento da
qualidade da ciência no Brasil.
Neste exato momento, há pouca força
política na comunidade científica brasileira
para que suas reclamações sejam ouvidas.
Desta forma, nós lhe escrevemos na esperança de que seu apoio nos ajude a sermos
ouvidos.
E continuam eles:
O Brasil entrou em um ciclo fatal que
levará, invariavelmente, à desconstrução de
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sua malha científica, arduamente construída
nos últimos 30 anos. Eficientemente, este
Governo está criando uma cratera de anos
na renovação dos corpos docentes da universidades públicas, induzindo à acomodação e perda da qualidade. O futuro mercado
de trabalho, principalmente de profissões
ainda novas e menos agressivas no mercado, como a de biólogo, depende profundamente de cursos fortes, sérios, produtivos e
de renovação nas instituições de pesquisa.
É de conhecimento da maioria o descaso e a displicência com que o Governo e
as próprias IFES (Instituições Federais de
Ensino Superior) têm levado o problema das
contratações de novos professores. Amarrados pelos acordos e critérios castradores do
MEC, os Reitores se encontram fracos e
sem poder de barganha. A discussão circula
sem sucesso em torno de ter ou não regime
celetista, e com este propósito vamos para
o quarto ano sem contratações e efetivações de pessoas concursadas para vagas
novas. Cursos criados por pressão do MEC
entram na inoperância. Há casos de cursos
entrando no sexto período com apenas dois
professores efetivados para o mesmo e sem
perspectivas de oferta de disciplinas eletivas! Do outro lado, nós, desempregados,
treinados ao nível máximo possível. Nunca
antes o mercado profissional no Brasil esteve tão bem provido de candidatos e nunca
foram tão poucas as ofertas de emprego na
ciência, e nem tão desesperadoras as perspectivas futuras! Ainda representamos apenas 1,2% da produção científica mundial e
detemos apenas 0,06% das patentes, mas o
Governo prefere não investir no fortalecimento da comunidade científica brasileira.
De 1998 para 1999, a inclusão de doutores
nos quadros efetivos das IFES foi de 1.481
(a maioria pelo treinamento do corpo já
existente), contra o total de 8.790 novos títulos
obtidos
por
brasileiros
(Fonte:
INEP/MEC)! Os números falam por si só.
A carta apresenta uma reivindicação a toda a
comunidade política e representativa das universidades brasileiras para que se estenda a oportunidade,
numa grande corrente de solidariedade, aos jovens
doutores que estão se formando aos milhares pelo
Brasil.
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Sr. Presidente, posiciono-me no meio-termo
nessa discussão, entendendo e reconhecendo que a
política científica brasileira tem mudado. Observando
a pesquisa básica, notamos estar havendo um esforço claro e efetivo em prol de seu fortalecimento pelo
Governo. Porém, falta sustento para a pesquisa básica, que, embora tenha início, não obtém financiamento para sua continuidade.
Quando vemos esse número expressivo de doutores sendo formados, devemos reconhecer ser essa
mais uma iniciativa na busca de formação científica
qualificada pelas universidades brasileiras, e até no
exterior.
Devemos lembrar que, em anos passados,
quando o Brasil não era um País democrático, o pesquisador podia realizar trabalho sobre qualquer matéria que não envolvesse questão social ou a verdade
do desenvolvimento científico brasileiro, porque esses assuntos poderiam levar a um inquérito policial
militar.
Houve clara mudança no horizonte da formação
da pós-graduação brasileira. Mas uma dívida está
posta: um grande grito de libertação de auto-estima
dado pelos jovens doutores brasileiros exatamente
para que o Governo, com prioridade, garanta o ingresso no mercado de trabalho de maneira fixa e permanente, e não apenas parte de um estágio complementar após o doutorado, no caso dos Programas do
Recém-Doutor ou o de Fixação de Doutores, nas universidades brasileiras.
Acredito que está ao alcance do Governo encontrar um meio-termo. É possível fazer um investimento efetivo, chamando à parceria a iniciativa privada e as empresas estatais interessadas no desenvolvimento científico e impondo uma regra de parceria
com instituições internacionais no campo da pesquisa e da produção científica, no Brasil. Se fizermos
isso, o resultado, sem dúvida alguma, será o de um
amanhã diferente para a comunidade científica e para
a Ciência brasileira.
Espero que esse grito dos jovens doutores brasileiros esteja embutido numa reflexão intensa, cada
vez mais necessária, a fim de se buscar uma solução
imediata, que é esse movimento da greve das universidades brasileiras.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Moreira Mendes pelo prazo regimental de 20 minutos.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, em julho deste ano, participei de solenidades realizadas no Município de Porto Velho, mais
precisamente nos Distritos de Extrema e de Nova Califórnia, vizinhos ao Estado do Acre, que marcaram o
lançamento do Programa de Mecanização Agrícola
em pequenas propriedades rurais do Estado, desenvolvido pelo Governo do Estado de Rondônia através
da Secretaria de Estado da Agricultura, Produção e
do Desenvolvimento Econômico e Social – SEAPES;
da Companhia de Desenvolvimento Urbano e Rural –
CDHUR; e da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural – a nossa Emater. Este Programa
visa ao desenvolvimento com sustentabilidade do setor produtivo do Estado de Rondônia.
O Governo do Estado, com recursos da União,
originários de emenda parlamentar, mais sua contrapartida, adquiriu tratores de esteira, caminhões de
apoio, tratores de pneu e montou aquilo que chamou
de patrulhas mecanizadas, que se distribuíram pelo
Estado em duas frentes de trabalho: uma, iniciada lá
mesmo no Distrito de Extrema, para atuar em todos
os Distritos da conhecida Ponta do Abunã e mais os
Municípios de Nova Mamoré, Guajará-Mirim e o restante do Município de Porto Velho; a outra frente iniciou-se no Município de Machadinho D’Oeste e, atualmente, já se deslocou para o Município de Vale do
Anari, devendo seguir para Theobroma, Cujubim, Rio
Crespo, Cacaulândia e tantos outros.
O Programa, que conta também com uma contrapartida do produtor rural beneficiado, que paga
cerca de 30% da hora de mercado da hora/máquina,
visa basicamente desenvolver ações que proporcionem melhorias da propriedade, através da construção de represas, tanques para piscicultura, terreirões
de café e, principalmente, destoca, enleiramento e
mecanização de áreas degradadas, reintegrando-as
ao sistema produtivo.
Visa também à reincorporação ao processo produtivo de áreas degradadas de pequenas propriedades rurais, viabilizando um maior desenvolvimento ao
pequeno produtor, buscando, dessa forma, evitar o
êxodo rural, através do acesso à mecanização agrícola.
O trabalho de mecanização tem por objetivo,
portanto, reaproveitar áreas abandonadas ou já degradadas, reincorporando-as ao sistema produtivo,
evitando, dessa forma, a expansão de novas derruba-
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das e de desmatamentos que tanto têm ameaçado o
meio ambiente no meu Estado.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a reincorporação de áreas ao processo produtivo não é o
único benefício trazido por esse Programa. As atividades agrícolas ganham em produtividade e qualidade
com o uso de tecnologia, como a aração e gradagem,
da correção da acidez do solo através do uso do calcário e da adubação química, bem como do uso de
matéria orgânica (a palha do café ou o esterco). Em
conseqüência, há a melhoria da qualidade e vida do
homem do campo e o fortalecimento da economia do
Estado.
Entretanto, os benefícios desse simples, porém
extremamente proveitoso, Programa de Mecanização, desenvolvido pelo Governo José de Abreu Bianco, lá no meu Estado, incentiva também a piscicultura.
Como sabemos, o peixe, a cada dia que passa,
vem ocupando maior espaço em nossos hábitos alimentares, o que faz da piscicultura, conseqüentemente, uma atividade econômica atrativa e interessante.
Com a construção de represas e de tanques
para a piscicultura, viabilizada pelo Programa de Mecanização Agrícola a que me referi, busca o Governo
do Estado desenvolver e fomentar essa atividade
que, além de melhorar a renda do homem do campo,
enriquece a sua alimentação e proporciona lazer à
sua família.
Mas os trabalhos de mecanização não visam
apenas aumentar os índices da produção agrícola,
mas objetivam melhorar a qualidade da alimentação
do nosso rebanho animal, através da melhoria das
pastagens e da introdução de silagens, o que trará,
seguramente, o aumento da produtividade e da qualidade da carne e do leite, que apresentam baixos preços no mercado.
Outra grande vantagem proporcionada por esse
Programa, Sr. Presidente, é a possibilidade de implantação de Sistemas Agrofloretais integrados, que
é outra alternativa de grande importância que pode
ser implantada em áreas mecanizadas. E o consórcio
agroflorestal, por exemplo, de essências florestais
com cacau e pupunha; de banana com coco e café, e
outros. Isso sem se descartar a possibilidade de implantação de reflorestamentos, recuperação de matas ciliares, tão necessários ao nosso meio ambiente.
Este é um dos muitos caminhos sensatos, inteligentes e de baixo custo que se abre para o homem do
campo sobretudo o da pequena propriedade , como é
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o caso de Rondônia, para torná-lo um defensor da natureza e do meio ambiente.
Esse fantástico Programa do Governador José
de Abreu Bianco, executado por sua Secretaria de
Agricultura e pela Companhia de Desenvolvimento
Urbano Rural de Rondônia, com assistência técnica
da Emater, é sem dúvida um dos caminhos para fixar
o homem no campo, dando-lhe possibilidade de produzir mais em menor área, sem que sejam necessários novos desmatamentos e novas queimadas.
Este é o verdadeiro caminho, ao contrário daquele proposto por ambientalistas radicais que querem engessar o nosso desenvolvimento em Rondônia
e na Amazônia como preconizam e defendem na discussão da MP n.º 2.166 que modifica o Código Florestal Brasileiro.
Quero fazer um parênteses, Sr. Presidente, neste particular, quando toco novamente na questão da
Medida Provisória n.º 2.166, para relatar um testemunho que colhi de uma ex-sem-terra, D. Sandra Maria
dos Santos Silva, que vive lá no município de Vale do
Anari, quando estive com o Governador José Bianco,
lançando esse Programa de Mecanização naquela cidade.
Relatou-me a D. Sandra, que foi assentada pelo
Incra em um dos lotes do chamado Projeto de Assentamento Palma Arruda, numa antiga fazenda que foi
desapropriada do conhecido pecuarista Garão Maia.
D. Sandra recebeu um lote de 30 hectares, todo com
pasto já formado. E, além dela, outros quase 200 pequenos produtores também receberam lotes de terras
advindos de uma fazenda desapropriada, recebendo,
portanto, pasto, apenas pasto, conseqüentemente,
sem áreas de preservação permanente, sem matas
ciliares, posto que o fazendeiro, como eu já disse, já
havia desmatado e formado toda a fazenda.
Esses ex-sem-terra, agora, sem-esperança,
além de não terem estradas, postos médicos, escolas, também não têm acesso ao crédito rural, porque
os bancos oficiais exigem deles a averbação de 80%
das suas áreas – no caso, no exemplo que citei dos lotes de 30 hectares, daria 24 hectares – como áreas
de florestas, o que eles não têm, porque foram assentados em cima de uma fazenda apenas com pasto.
Então, pergunto: Mas que floresta é essa, se já
receberam as terras do Incra inteiramente desmatadas? Como averbar essa reserva legal? Quem pagará o reflorestamento, a permanecer esse absurdo que
prevê a Medida Provisória nº 2.166? Sr. Presidente,
trata-se de mais uma demonstração inequívoca da inviabilidade de cumprir o preconizado na medida provisória.
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Quanto à mecanização, que me trouxe à tribuna
a fim de elogiar o Governo José de Abreu Bianco pela
brilhante iniciativa de colocar as patrulhas, promovendo a destoca, a construção do terrenão de café e de
pequenos açudes em pequenas propriedades apenas, o Governo conseguiu recursos para apenas três
patrulhas e gastou cerca de R$1,6 milhão. Quisera eu
que todas as entidades envolvidas com a discussão
raivosa da Medida Provisória nº 2.166 empregassem
toda a sua energia e disponibilidade financeira em
programas como esse, de mecanização agrícola, que
vão fixar o homem no campo sem que se avance com
o desmatamento e com as queimadas, que são conseqüência do desmatamento. Mas não. Ao contrário,
apenas insistem em vender a idéia de que estamos
devastando a Amazônia, mantendo a floresta sob
uma redoma.
Sr. Presidente, aí sim, verdadeiramente estariam todos esses atores contribuindo para a defesa do
meio ambiente, para a defesa da Floresta Amazônica,
sem deixar de lado, entretanto, a questão fundamental: o homem que vive na região.
O Sr. Jonas Pinheiro (PFL – MT) – Permite-me
V. Exª um aparte, nobre Senador Moreira Mendes?
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Concedo o aparte ao nobre Senador Jonas Pinheiro, o
quarto Senador de Rondônia, com muita honra.
O Sr. Jonas Pinheiro (PFL – MT) – Senador
Moreira Mendes, Rondônia é uma extensão do Estado de Mato Grosso, e a amizade que temos, sobretudo com os seus Senadores, evidentemente, induz-me
a também estender o trabalho que fazemos por Mato
Grosso para Rondônia. Primeiramente, elogio V. Exª
por sua atitude no Congresso Nacional, por quatro
anos de mandato muito bem-aplicado. V. Exª, desde
que chegou nesta Casa, substituindo o nosso eminente até então Senador, hoje Governador, José Bianco, tem feito um trabalho de fôlego no Congresso
Nacional a favor do Brasil, mas principalmente a favor
do Estado de Rondônia. V. Exª não pode desistir dessa luta que encampou junto conosco. Sei que V. Exª
hoje está bastante chateado com o próprio Governo,
que está prolongando muito em encontrar a solução
dessa Medida Provisória nº 2.166, que já foi aprovada
na Comissão Mista e que não estamos levando ao
plenário exatamente para não provocarmos um desentendimento entre o Congresso Nacional e o Poder
Executivo, porque poderíamos, com o apoio do eminente Presidente do Congresso, Senador Ramez Tebet, pedir para incluí-la em pauta. Essa medida provisória já foi votada no plenário da Comissão. Regimentalmente, ela pode muito bem trancar a votação de
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outras matérias, mas não queremos isso. Desejamos,
sim, o entendimento com o Governo. Sei que V. Exª foi
convidado muitas vezes e já foi ao Palácio discutir
esse assunto. Parece-me que o Poder Executivo pretende o que queremos, o que a Amazônia quer, o que
o Brasil quer: que o zoneamento agro-econômico e
ecológico venha a ser a diretriz do Código Florestal
reformado, mas queremos também manter o direito
adquirido, como por exemplo o seu Estado, Estado de
Rondônia. É patente que os agricultores, quando foram para Rondônia, o fizeram com a obrigação de
desmatar 50% da área, senão não tinham direito ao
título do Incra. E hoje, quando desmatam 50%, para
continuar vivendo em Rondônia, devem averbar apenas 20% de utilização dessa área. Como fazer isso se
já estão, por lei, por obrigação, por imposição do próprio Poder Executivo, desmatados os 50%? Gostaria
que V. Exª continuasse nessa luta. V. Exª traz a esta
Casa o elogio ao Senador José Bianco pelo Programa de Mecanização Agrícola. É um Programa extraordinário. Também tenho vários Programas em Mato
Grosso, e um refere-se à eletrificação rural. Em cinco
anos, já fizemos seis mil quilômetros de eletrificação
rural a custo zero para os agricultores mato-grossenses, sobretudo para os mais pobres. Preocupa-nos
que o Governo de Rondônia tenha gasto mais de R$1
milhão e que apenas três patrulhas mecanizadas tenham sido objeto de investimento do Governo Federal. Eminente Senador, ainda estamos com os orçamentos de 1999 e de 2000, no Ministério da Agricultura – não por culpa desse órgão –, ainda a liberar para
o programa de eletrificação rural no Estado de Mato
Grosso.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – E de
Rondônia também, Senador.
O Sr. Jonas Pinheiro (PFL – MT) – Principalmente de Rondônia. Existe uma emenda coletiva de
Rondônia de eletrificação que ainda não foi liberada.
No ano 2000, o Ministério da Agricultura ainda não
conseguiu junto à Área Econômica a liberação de nenhum centavo. Nessa emenda da Bancada do Estado
de Mato Grosso, no valor de R$6,2 milhões de eletrificação rural, está tudo pronto. As prefeituras, em convênio com o Ministério da Agricultura, fiscalizado pela
Caixa Econômica, já construíram, e as pequenas empresas até hoje não conseguiram o dinheiro e estão
falindo. Apelamos ao Poder Executivo para que não
faça isso com as prefeituras, com os empreiteiros e,
sobretudo, com os Parlamentares que defendem as
emendas a favor dos seus Municípios e Estados. Muito obrigado.
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O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Jonas Pinheiro. V.
Exª é o quarto Senador de Rondônia não por acaso. V.
Exª tem sido verdadeiramente um parceiro do nosso
Estado, sobretudo na discussão da Medida Provisória
nº 2.166, que angustia a todos. V. Exª, muito mais que
os outros Senadores, porque conhece o Estado na
sua intimidade, sabe o que estamos dizendo, que
Rondônia é completamente diferente dos outros
Estados que compõem a Amazônia e que não pode
ser tratada como vem sendo na Medida Provisória nº
2166, cuja saída, indiscutivelmente, passa pelo zoneamento socioeconômico e ecológico. Trata-se da única solução inteligente para resolver o problema do
meio ambiente.
Igualmente ao que acontece no Mato Grosso,
há um programa ousado no Estado de Rondônia, do
Governo José de Abreu Bianco, que levará eletrificação rural, por meio do Programa Luz no Campo, do
Governo Federal, com a contrapartida do Governo do
Estado e com o Prodesa, do Ministério da Agricultura,
a quase 70% da população da zona rural do Estado
de Rondônia.
O Governo Federal, por intermédio do Ministério
da Agricultura, tem criado entraves, óbices e dificuldades por não pagar aqueles recursos conveniados e assinados, produzindo um verdadeiro calote. Não sabemos o que fazer, porque vamos ao Ministério da Agricultura, cujo Ministro nos recebe com toda a atenção,
explica-nos a situação, argumenta, convence-nos de
que não tem culpa e nos remete ao Ministério do Orçamento e Gestão, cujo Ministro, Martus Tavares, por sua
vez, usa o mesmo argumento de que o problema é do
Ministro da Fazenda. Vamos, igualmente, ao Ministro
da Fazenda, que declina o problema e nos encaminha
de volta ao Ministro da Agricultura.
No fim, as empresas estão quebrando no seu
Estado e no meu, onde não é diferente e está ocorrendo a mesma coisa: o convênio com pequenas prefeituras também não repassa o dinheiro para pagar
tratores. Até da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural, Emater, há um convênio de R$39 mil
para comprar cerca de 40 motos para servir à extensão rural, onde são produzidos alimentos para todo o
País, mas não se consegue liberar o dinheiro. É algo
entristecedor. Ficamos sem saber o que fazer.
Estamos nesta tribuna, como fez V. Exª de sua
bancada, denunciando essa situação para que o Governo (ou o Ministério da Agricultura, ou o Ministério
de Orçamento e Gestão, ou o Ministério da Fazenda)
tome uma providência. Não se pode passar um calote
nos Estados, deixar de cumprir os convênios assina-
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dos; não se pode praticar um estelionato. Agradeço o
aparte de V. Exª.
O Sr. Carlos Patrocínio (PTB – TO) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Com
muito prazer, concedo um aparte ao Senador Carlos
Patrocínio, um companheiro do Estado de Rondônia.
S. Exª, por várias vezes, já se manifestou a respeito
neste Senado.
O Sr. Carlos Patrocínio (PTB – TO) – Eminente
Senador Moreira Mendes, por muitas vezes quis
aparteá-lo por ocasião dos vários pronunciamentos
feitos por V. Exª a respeito da Medida Provisória n.º
2.166, a famosa Medida Provisória do Código Florestal. Aproveito a oportunidade que V. Exª me concedeu
para homenagear meu querido amigo, e grande Governador do Estado de Rondônia, ex-Senador José
Bianco. Ao assumir o Governo do Estado de Rondônia, S. Exª tomou medidas que somente homens de
muita coragem e de muita responsabilidade poderiam
ter tomado: demitiu, praticamente, cerca de 10 mil
servidores, devido à necessidade de adaptação à
nova legislação rigorosa, sobretudo a Lei de Responsabilidade Fiscal. O ex-Senador e hoje Governador
de Rondônia, o querido amigo José Bianco, foi praticamente execrado por diversas correntes políticas e
até por camadas populares interessadas no assunto.
Hoje, Rondônia dá um salto de qualidade e todos reconhecem o grande Governo que está implantando,
como V. Exª bem trata dessa tribuna, com uma política
de austeridade voltada principalmente para as vocações de produção do querido Estado de Rondônia. V.
Exª acaba de mencionar as patrulhas mecanizadas
que estão sem receber o apoio e o respaldo do Governo Federal. Portanto, fica aqui registrada a minha admiração àquele Governador, que teve também a felicidade de mandar para nossa Casa um representante à
altura de Rondônia, que é V. Exª, que tem defendido
com tanto denodo, com tanta eficácia o nome do seu
Estado. E digo que a implementação da medida provisória tal como quer o Governo significará, possivelmente, a inviabilização de toda a Amazônia que, acreditamos, é o futuro do Brasil devido a sua intermodalidade de transporte, a sua potencialidade na produção
e a sua potencialidade hídrica; o aproveitamento multirracional das águas. Portanto, temos de estar juntos
na defesa intransigente das modificações na Medida
Provisória n.º 2.166, aquelas introduzidas pelo Relator
Moacir Micheletto. E o Congresso Nacional tem sido
muito condescendente, penso até que já deveríamos
ter colocado na pauta de votação e votado, mas estamos aguardando ainda o Governo Federal para fazer
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as modificações, para fazer o acordo, conforme estabelece e dita o bom senso no regime democrático.
Cumprimento e congratulo-me com V. Exª para dizer-lhe que também sou fiel defensor, em nome do
povo e dos produtores do meu Estado – talvez a fronteira agrícola mais importante deste País –, das modificações inseridas na Medida Provisória n.º 2166.
Congratulo-me, também, com o eminente Presidente
daquela Comissão Mista, Senador Jonas Pinheiro, e
as
dizer que, quando for a matéria para o plenário, V. Ex
haverão de contar com o apoio incondicional da Bancada do PTB. Parabéns pelo trabalho que V. Exª vem
desenvolvendo nesta Casa, sobretudo no que concerne à Medida Provisória do Código Florestal.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, percebo aqui que meu tempo já se esgotou, mas eu queria pedir a compreensão de V. Exª,
porque preciso, ao tempo em que agradeço o aparte
do eminente Senador Carlos Patrocínio, fazer um pequeno comentário a respeito do que S. Exª traz.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pois não,
V. Exª pode continuar.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Certamente, o que V. Exª diz, Senador Carlos Patrocínio,
soma com tudo aquilo que estamos fazendo já há muito tempo, tanto eu quanto o Senador Jonas Pinheiro,
quanto todos os outros Deputados que estão envolvidos na questão da discussão da MP n.º 2.166. Realmente, estamos em uma fase – acredito – final de negociação com o Governo Federal e é possível que até
meados ou final de novembro já estejamos com a matéria sendo discutida no Congresso Nacional.
Mas gostaria de falar, pegando um gancho do
que V. Exª citou em seu aparte, um pouco do Governo
José de Abreu Bianco. Trata-se de um homem sério,
probo, transparente, que conseguiu dar moralidade,
sobretudo, à administração pública no Estado de
Rondônia. Hoje, qualquer dos ministérios da área
econômica do Governo elogia o trabalho de José de
Abreu Bianco, porque S. Exª tratou a coisa pública
com seriedade, com transparência, com decência, ao
contrário do Governo anterior.
E é muito oportuno, neste momento, fazer uma
comparação com aquilo que acabo de dizer, que é o
Programa de Mecanização Agrícola do Estado, que,
com 1 milhão e 600 mil reais, colocou em funcionamento três patrulhas. Se tivéssemos dez patrulhas,
aquele Estado seria outra coisa; vinte, então, nem se
fala!
Mas quero mencionar aqui um detalhe: bastava,
eminentes Senadores, apenas o valor de um mês do
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que o Governo de Rondônia paga ao Governo Federal, do que deixa todos os meses nos cofres do Governo Federal, a título de renegociação das dívidas
do Estado – e aí quero me referir a apenas duas delas, para não perder muito tempo: a questão da liquidação do nosso Banco do Estado de Rondônia, o ex,
o falecido, o sepultado Beron, e das operações ARO,
que é aquela operação de antecipação de receita que
o ex-Governador Valdir Raupp fez lá no Estado, deixando essa dívida que caiu no colo exatamente de
José de Abreu Bianco.
O Governo de Rondônia paga todos os meses,
Senador Carlos Patrocínio, R$12,5 milhões. Daria, portanto, para comprar dez patrulhas dessas que lá estão
prestando serviços magníficos para o Estado, por mês.
Bastaria que não se pagasse essa dívida e em apenas
um mês nós teríamos mais oito ou dez patrulhas como
as que lá estão prestando serviços magníficos ao homem da zona rural do Estado de Rondônia.
Contudo, isso não pode acontecer, porque o Governo José de Abreu Bianco honra os compromissos
que o ex-Governador assumiu e que levaram o Estado à quase condição de falência.
Para encerrar o meu pronunciamento, eu gostaria de deixar patentemente registrado que o Governo
Bianco é sério, decente e que honra o povo rondoniense e que deixará marcas, sem dúvida, de progresso e desenvolvimento em nosso Estado.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Moreira
Mendes, o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Lindberg Cury.
O SR. PRESIDENTE (Lindberg Cury) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, leio nos jornais que a Associação
Brasileira de Embalagens – Abre está revisando sua
expectativa de crescimento do setor para este ano,
até recentemente estimada em 4% sobre o resultado
de R$12 bilhões registrado no ano passado.
O que me chamou a atenção, de imediato, não
foi a reavaliação do desempenho, mas a cifra, altamente significativa. O setor de embalagens, além de
consignar notável crescimento, nos últimos anos,
vem se sofisticando a olhos vistos – o que deve ser
encarado de forma positiva, por todos os benefícios
daí advindos, mas que também encerra alguma preocupação.
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Sr. Presidente, inicialmente devemos louvar o
aperfeiçoamento e a sofisticação das embalagens
como uma inovação tecnológica que conserva por
mais tempo e em melhores condições diversos produtos, especialmente aqueles perecíveis. Obviamente, quando se trata desse tipo de produto, o consumidor se beneficia com a possibilidade de armazená-los
por mais tempo, evitando sua deterioração. Outras vezes, beneficia-se pelo manuseio mais fácil, com menor dispêndio de esforço e economia de tempo. Estima-se que de cada 10 embalagens existentes no
mercado hoje quatro contenham inovações tecnológicas que vão além das cores e do desenho.
O empenho das empresas brasileiras, especialmente as indústrias, em modernizar as embalagens,
atende a um anseio dos consumidores, mas é motivado, também, pela concorrência que se intensificou com
a abertura econômica. Tal procedimento freqüentemente incrementa as vendas e contribui para fixar as
marcas entre a clientela. Além disso, representa, em
muitos casos, significativa economia de ordem logística. É o que se observa, por exemplo, na distribuição de
bebidas como cervejas e refrigerantes.
O jornal Gazeta Mercantil, analisando o comportamento do setor de embalagens, destacava que
em apenas 2 anos, entre 1995 e 1997, a participação
das embalagens tradicionais de cerveja caíra de 88%
para 75%, enquanto a das latas subira de 10% para
22%.
No segmento dos refrigerantes, conforme assinalava o periódico, o impacto fora muito maior com as
embalagens PET, feitas de plástico e utilizadas também para comercializar água mineral, óleo comestível e numerosos outros produtos. Em 1991, essa embalagem respondia por 3% das vendas de refrigerantes. Em 1998, concentrava nada menos que 70% de
toda a comercialização nesse segmento, ”praticamente varrendo o vidro do mercado“, conforme destacava o periódico. Assim, não é de estranhar que o número de embalagens de resina para óleos comestíveis, de acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes de Embalagens PET – ABEPET tenha subido
de 75 milhões de unidades, em 1996, para 180 milhões no ano seguinte.
O aperfeiçoamento das embalagens existentes
e o desenvolvimento de novos recipientes, além de
eficaz estratégia mercadológica, podem significar redução nos custos das mercadorias.
Além disso, nos casos de gêneros alimentícios,
representam diminuição do desperdício, já que as
embalagens mais modernas conservam por mais
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tempo os produtos perecíveis, além de reduzirem os
riscos de contaminação.
No entanto, é imprescindível normatizar o setor,
objetivando a padronização, o barateamento e a reutilização das embalagens, incentivando-se o uso do refil e dos recipientes retornáveis. A tradicional garrafa
de cerveja de 600ml, por exemplo, tem vida útil média
de seis a sete anos, podendo ser usada até 25 vezes,
conforme estimativa de um diretor do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja.
A utilização excessiva de embalagens descartáveis, especialmente quando não existem programas
eficazes de reutilização dos recipientes ou de reciclagem das matérias-primas, tem provocado danos ambientais bastante graves, que tendem a se tornar mais
freqüentes. Há algum tempo, os jornais cariocas noticiaram uma inundação ocorrida na favela Novo Horizonte, que provocou mortes e deixou numerosos desabrigados. A inundação foi provocada pelo represamento, sob uma ponte, de milhares de garrafas do
tipo PET e de outras embalagens plásticas descartáveis.
Esse tipo de poluição, Sr. Presidente, já se incorporou à nossa paisagem, especialmente nos grandes centros urbanos: cotidianamente, vemos latas de
cerveja e de refrigerante, plásticos, isopor e outros resíduos não biodegradáveis poluindo ambientes os
mais diversos rios, lagos, praias, galerias de esgoto e
de águas pluviais, ruas, praças e até áreas de preservação ecológica.
O problema é especialmente preocupante,
quando se leva em conta o longo tempo necessário à
decomposição dessas matérias-primas: tecidos, entre 1 e 5 meses; pontas de cigarros, entre 1 e 2 anos;
alumínio, de 200 a 500 anos; plásticos, 450 anos; pneus e vidros, prazo indeterminado.
Pelo menos em relação às latas de alumínio, utilizadas na comercialização de cervejas e refrigerantes, temos a ventura de reciclar boa parte da produção. Nada menos que 180 mil toneladas anuais, correspondentes a 70% da produção nacional, hoje já
são reciclados. Reciclamos ainda 71% do volume do
papel ondulado e 36% do papelão, mas apenas 15%
dos plásticos rígidos, de acordo com o levantamento
do Centro de Estudos em Ciências e Tecnologias
Ambientais da Universidade Católica de Brasília.
A atividade de reciclagem propicia, atualmente,
um faturamento anual de R$1,2 bilhão, conforme revelaram estudos do Núcleo de Políticas e Estratégias
da Universidade de São Paulo – USP, divulgados pelo
Jornal do Brasil, no começo deste ano. A pesquisa
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demonstra ainda que a atividade de reciclagem, que
já emprega 200 mil pessoas, tem potencial para alcançar o faturamento anual de R$5,8 bilhões, bastando lembrar que muitos produtos, como lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias de telefone celular, ainda
não são reciclados ou o são de forma incipiente.
No caso do vidro, o índice de reciclagem alcança 40%: das 969 mil toneladas de embalagens produzidas no ano passado, cerca de 350 mil foram reutilizadas como matéria-prima. A Associação Brasileira
dos Fabricantes de Vidro, a Abvidro, pretende aumentar os atuais índices de reciclagem do produto.
Também a Petrobras volta a sua atenção para o
reaproveitamento das matérias-primas. Para isso,
vem desenvolvendo um programa em sua unidade
em São Mateus do Sul, em Santa Catarina, que transformará pneus velhos em combustíveis usados nas
refinarias. Os custos dessa operação serão bancados
pelos fabricantes dos pneus, considerados responsáveis, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, Conama, pelo destino do material descartado. Para essas empresas, é mais vantajoso custear esse reaproveitamento do que arcar com as despesas de um
aterro sanitário.
Há poucos dias, no passado mês de setembro,
a Rede Globo divulgou imagens da utilização de pneus pulverizados na restauração de estradas de rodagem nacionais, com resultados bastante satisfatórios,
sem razão do barateamento dos custos, de maior resistência e durabilidade.
O País carece de uma política de reciclagem,
embora alguns programas estejam sendo estudados
no âmbito federal. Ao mesmo tempo, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia informa
existirem cerca de 150 projetos em fase de pesquisa,
em todo o País. No entanto, falta uma ação centralizada que promova tecnologias de transformação, que
comande uma revolução nos costumes da população
e que faça do lixo matéria-prima para o desenvolvimento.
A reutilização de embalagens e o reaproveitamento das matérias-primas são medidas que se devem incorporar ao nosso cotidiano. A redução das alíquotas tributárias, já reivindicada por vários setores,
deve ser estudada pelo Governo como uma das formas de estímulo à reciclagem. Ao lado de medidas
como essa, a autoridade federal competente não
pode abrir mão de sua responsabilidade na normatização do setor, de forma a reduzir os custos de produção e de promover o saneamento ambiental.
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Tais providências vão além da racionalização
das despesas, têm conseqüências diretas e inegáveis na defesa da saúde do povo brasileiro.
Sr. Presidente, o Governo Federal deve implementar, com o apoio do Congresso Nacional, políticas
públicas para que todo o material reciclável seja efetivamente reaproveitado, gerando milhares de empregos e renda, como já o faz atualmente. Faz-se necessária uma legislação nesse sentido e a interação de diversos segmentos. Para esse fim, o Brasil tem melhores condições do que várias nações desenvolvidas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lindberg Cury) – Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, começa a tramitar
nesta Casa, vinda da Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda à Constituição nº 277-C, de 2000,
com o texto original dado pelo Poder Executivo. Por
meio dela, pretende-se alterar a Carta de 1988 para,
entre outros objetivos, instituir-se a Cide – Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico, a
ser cobrada nas importações de petróleo e derivados,
de gás natural e derivados e também de álcool combustível.
O texto que nos chega, alterado na outra Casa,
informa que os recursos arrecadados com a nova
contribuição deverão ser destinados, em parte, ao pagamento de subsídio a preços ou ao transporte daqueles mesmos combustíveis, ou seja, petróleo, gás
natural, seus derivados e álcool. Outra parte financiará projetos ambientais relacionados à indústria do petróleo e do gás, além de programas de infra-estrutura
de transporte.
A exposição de motivos enfatiza que, em razão
da proximidade da total liberalização do mercado nacional relativo ao petróleo e seus derivados e ao gás
natural, tornam-se necessárias as alterações propostas, como única forma de se evitarem distorções de
natureza tributária entre o produto interno e o importado, em detrimento do primeiro, que fatalmente ocorrerão se for mantido o ordenamento jurídico atual.
A nova Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico, se aprovada, substituirá a atual
PPE – Parcela de Preços Específica, atualmente já
embutida nos preços dos derivados de petróleo nas
refinarias, gerando receita essencial para a continuidade de uma série de programas oficiais de apoio ao
setor de combustível. Então o Executivo espera que a
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Cide, ao menos, assegure receita para os mesmos
usos que hoje já possui a PPE.
Disso também tratou o eminente Deputado Basílio Villani, em seu relatório, aprovado na comissão
especial.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aí reside
um dos grandes problemas que temos pela frente.
Como a PPE não tem caráter tributário, o Executivo
tem se valido da sua receita para financiar programas
e operações que nunca estiveram inseridos no Orçamento Geral da União, pelo menos desde que são suportados com tais recursos.
A Lei nº 4.320, de 1964, a chamada Lei dos
Orçamentos é claríssima nesse particular. O seu art.
19, sem deixar dúvida, determina que: ”A Lei de Orçamento não consignará ajuda financeira, a qualquer título, a empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial“. E essa autorização terá que ser buscada!
Desde o início da década passada, o País vem
assistindo a vigoroso processo de desregulamentação do setor de combustíveis derivados de petróleo
resultado da promulgação da Constituição Federal de
1988, mas que alcançou o seu auge com a promulgação da Emenda Constitucional nº 9, de 1995, seguida
pela Lei nº 9.478, de 1997. Por conta de todo esse
processo, verificou-se entre outros fatos, o desmonte
quase que total da política de preços uniformizados
para combustíveis, como também uma maior liberdade para importação de derivados de petróleo, além da
liberação de preços ao consumidor de diversos produtos, alcançando, inclusive, os do setor sucroalcooleiro, como os do álcool combustível.
A Portaria Interministerial nº 3, editada pelos Ministros da Fazenda e de Minas e Energia, criou a
PPE. Essa Portaria nº 3 serviu e ainda serve como
marco para implementação de uma nova metodologia
de determinação de preços de derivados de petróleo
na refinaria. E faz parte daquela metodologia de formação de preços oficiais dos derivados de petróleo
nas refinarias embutir-se neles uma parcela a mais
para ser cobrada dos consumidores, que nada mais é
do que a PPE.
Então o que permite a União arrecadar o PPE é
exatamente o poder que ainda tem o Governo Federal
de fixar os preços dos derivados de petróleo nas refinarias, por força do monopólio. Mas esse poder terá
fim no dia 31 de dezembro do ano 2001 em virtude da
Lei nº 9.990, de 21 de julho de 2000.
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Assim, a Portaria Interministerial nº 03, que
nada mais é do que um ato conjunto dos Ministros da
Fazenda e de Minas e Energia, estabelece as diretrizes e parâmetros para os reajustes e as revisões do
preços derivados básicos do petróleo e do gás natural
e deverá vigorar até 31 de dezembro de 2001, depois
do que os preços dos derivados de petróleo, salvo outra decisão desta Casa, passarão a ser ditados pelo
mercado. Até lá, a PPE continuará a ser arrecadada.
Depois é preciso substitui-la como fonte de recursos
ou praticamente não haverá como continuar financiando programas e operações dos quais não se pode
prescindir. Daí, a proposta da criação da Cide que
vem com a PEC nº 277-C.
O que não deve ser esquecido, repito, Sr. Presidente, é que a CIDE, que substituirá a PPE, não terá o
mesmo caráter parafiscal que tem a PPE. Pretende-se dar seqüência aos programas de operações
que a PPE hoje financia, o que só será possível se o
orçamento geral da União para 2002 vier a recepcioná-los.
Vejamos, então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que programas e operações são esses. Afora o
efeito ”colchão“, ou ”amortecedor“, que lhe foi atribuído, caracterizado pela absorção das flutuações de cotação de preços de derivados no mercado externo e de
taxas de câmbio, evitando o seu repasse ao preço do
faturamento de refinaria e, por conseguinte, ao consumidor final, a PPE também herdou a função de parcela
arrecadadora de recursos financeiros que são utilizados para pagamento de despesas associadas ao
abastecimento de derivados de petróleo e de álcool
combustível. A essa função, foi agregada a de amortização do saldo das contas Petróleo, Derivados e Álcool, reconhecida pela União, por meio da Medida Provisória nº 2.181-45, de 24 de agosto do ano de 2001.
Recentemente, em 17 de agosto do ano de
2001, portanto há apenas dois meses, o Decreto nº
3.890 tratou exatamente daquelas despesas associadas ao abastecimento de álcool combustível, que
hoje são financiadas com recursos do PPE.
Pelo Decreto nº 3.890/01, o Poder Executivo determinou que no prazo de até noventa dias depois de
sua publicação – o que se deu em 21 de agosto de
2001 – serão transferidas da Agência Nacional do Petróleo para o Ministério da Agricultura, da Pecuária e
do Abastecimento a gestão dos programas e das operações relacionadas com álcool combustível, aprovados pelo Cima – Conselho Interministerial do Açúcar
e do Álcool, e a administração da parcela correspondente aos recursos que são arrecadados com a PPE,
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necessária ao suporte financeiro dos referidos programas e operações.
Além disso, o decreto determinou que a Agência
Nacional de Petróleo permanecerá como responsável, ativa e passivamente, pela resolução de demandas e pendências judiciais e administrativas, originadas em data anterior à da publicação daquele decreto
e relacionadas com os programas e operações de
que se trata. Para a solução de tais pendências, é de
se prever que a ANP, ao menos em alguns casos, precisará valer-se de recursos financeiros que advirão
da PPE ou da Cide, conforme a data em que forem
encontradas as tais soluções.
Por fim, está no ato do Decreto nº 3.890 que, ao
final dos noventa dias, tido como período de transição
da situação atual, com a gestão dos programas e
operações pela ANP para a futura gestão dos programas e operações pelo Ministério da Agricultura, da
Pecuária e do Abastecimento, a PPE dará suporte financeiro, exclusivamente, a programas e a operações em execução na data de publicação do Decreto,
relacionados com álcool etílico combustível e com os
que vierem a ser aprovados pelo Cima.
Ora, parece-nos não haver dúvidas de que o
Executivo pretendeu dar a uma parte da receita da
nova Contribuição a mesma destinação que hoje já
tem parte da receita da PPE, com destaque para
aquela parte que financia programas e operações relacionados com o álcool combustível que estavam em
execução em 21 de agosto de 2001. De igual modo, o
Executivo já explicitou, nos termos do Decreto nº
3.890/01, que pretende valer-se de outra parte da
nova receita para financiar novos programas e operações que, porventura, venham a ser aprovados pelo
Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool e, claro, inseridos no Orçamento-Geral da União. Como
também não pode haver dúvidas de que, em 17 de
agosto de 2001, o Executivo sabia da próxima substituição da PPE pela Cide, não pode haver dúvidas de
que, quando baixou o Decreto nº 3.890/01, para tratar
de solução e de pendências, bem como de projetos
futuros para o álcool combustível, o Governo Federal
já contava com a nova fonte de recursos que advirá da
PEC 277-C, para dar cumprimento ao que estava decidindo e, assim, dar seqüência aos programas e operações de que nele tratou
Então a PEC 277-C trata de criar Contribuição
de Intervenção no domínio econômico que também
possa vir a substituir a PPE, de modo a que não se
perca a fonte de receitas que permite a realização de
diversas despesas que hoje já são feitas, como as necessárias para financiar programas e operações que
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estão em plena execução, bem como para financiar
projetos futuros. O excesso de arrecadação será destinado às outras duas finalidades: financiamento de
projetos de meio ambiente e de infra-estrutura de
transportes.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que nos
chama a atenção, além de tudo, é o fato de que as
despesas hoje suportadas pela PPE não estão associadas apenas ao pagamento de subsídios a preços
ou transporte de combustíveis, como o álcool, o gás
natural e os derivados de petróleo, como está na redação da PEC 277-C. As despesas atuais estão, num
contexto mais amplo, associadas ao sistema nacional
de abastecimento de derivados de petróleo e de álcool combustível, o que inclui outros usos como, por
exemplo, os que se prestam à formação – e aqui peço
a atenção de todos – e à manutenção de estoques públicos daqueles mesmos combustíveis, com finalidades estratégicas, de segurança nacional.
O Sr. Carlos Patrocínio (PTB –TO) – V. Exª permite-me um aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Vou permiti-lo assim que concluir esta frase.
Por isso, parece-me ser o caso de alterar o texto
que está na letra ”a“ do inciso II do § 4º do art. 3º do texto da PEC-C, para que passe a assegurar o financiamento de programas e operações relacionados com o
abastecimento de álcool combustível, gás natural e
seus derivados e derivados de petróleo, inclusive o pagamento de subsídios a preço de transportes.
Portanto, está assegurado, inclusive, o pagamento de subsídio a preços de transporte, porém,
não está assegurado para o financiamento de programas e operações relacionadas ao abastecimento do
álcool. Por isso é tão importante que essa PEC sofra
essa mudança, para que o Programa do Álcool,
Proálcool, que o Brasil inventou há 26 anos, que tanto
benefício presta à Nação brasileira, seja no emprego,
seja no meio ambiente, seja na balança comercial do
Brasil, não venha a perecer.
Dou a palavra ao eminente Senador Carlos Patrocínio.
O Sr. Carlos Patrocínio (PTB – TO) – Eminente
Senador Jonas Pinheiro, V. Exª, zeloso como sempre,
está chamando a atenção para um fato grave oriundo
desta PEC 277-C.
Na realidade, eminente Senador, o Governo
acaba de estimular a adição de mais 2% de álcool à
gasolina. E os técnicos preconizam e argumentam
que poderemos até acrescentar mais 4%, indo a 26%
o total do álcool hidratado acrescentado à gasolina. A
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partir do momento em que se extinguir a PPE – Parcela de Preço Específica -, que já está embutida nos
preços dos combustíveis – e terminará dia 31 -, e
essa CIDE não contempla programas relacionados
ao abastecimento do álcool, é evidente que teremos
um desestímulo à produção do álcool. Até porque
sempre pregamos que deve haver subsídios para a
reativação do Proálcool e para que possamos exportar o álcool, principalmente agora que caíram vertiginosamente o preços do açúcar, no mercado internacional. Quando cai o preço do açúcar, o setor sucroalcooleiro tem que aumentar a produção de álcool. E
está vindo em boa hora, porque estamos adicionando
mais álcool ao combustível. Então, é necessário que
as modificações preconizadas por V. Exª sejam introduzidas, pois vejo muitas dificuldades. Se a Parcela
de Preço Específica vai expirar em 31 de dezembro
próximo e não aprovarmos essa Proposta de Emenda
Constitucional, vamos ter uma lacuna. A CIDE nem
será efetivada. Falo da nova contribuição que viria
substituir a PPE. Portanto, é preciso que sobretudo o
Congresso Nacional faça gestões junto ao Governo
Federal para que possamos introduzir as modificações e, o que é mais importante, para que possamos
votar o mais rápido possível a Proposta de Emenda
Constitucional nº 277-C, para a qual V. Exª alerta toda
a Casa.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Senador Carlos Patrocínio, se não incluirmos essa alteração na Constituição, é evidente que também não poderemos colocá-la no Orçamento. Veja a dificuldade
em que estamos. Precisamos correr com o prazo de
aprovação no próprio Orçamento. Não podemos deixar o Proálcool sem a salvaguarda do Governo, para
que este possa interferir nos programas relacionados
ao álcool, sobretudo quando é preciso fazer estoques
de segurança, quando é preciso ter financiamentos
ao produtor, a fim de equilibrar os preços. Podemos
gerar um problema gravíssimo, o mesmo que tivemos
há algum tempo com a superprodução do álcool. O
que segurou o preço? Exatamente a alavancagem
que se fez naquela oportunidade e a compra de produtos pela Petrobras. Foram comprados 12 bilhões de
litros de álcool, que equilibraram o mercado brasileiro.
O preço do álcool veio nas condições atuais, compatível com seu custo de produção.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Senador
Jonas Pinheiro, V. Exª me concede um aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Presidente, pede-me um aparte o eminente Senador Moreira Mendes. Peço autorização para ouvi-lo e, em se-
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guida, encerrar o meu discurso, que está há apenas
duas páginas de sua conclusão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Apelo apenas ao Senador Moreira Mendes que seja
breve, uma vez que o tempo do orador já se esgotou.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Serei bem
rápido, Sr. Presidente, até porque o Senador Carlos
Patrocínio abordou quase o mesmo que eu gostaria
de assinalar em relação ao discurso do Senador Jonas Pinheiro, e foi muito diligente nesse sentido. Quero apenas registrar que o Senador Jonas Pinheiro,
mais uma vez, demonstra, de forma inequívoca, que é
um Parlamentar absolutamente comprometido com o
setor produtivo de todo o País. Hoje, V. Exª traz como
tema a questão do álcool e uma observação que,
para o leigo ou o menos atento cidadão, passaria despercebida, mas que é de fundamental importância
para a manutenção da indústria do álcool, destinado a
combustível no País. V. Exª abordou o tema com profunda propriedade. Do que entendi, creio que deveremos, aqui no Senado, ao discutir a PEC 277, apresentar uma emenda no sentido de se proteger o financiamento de programas e operações relacionadas ao
abastecimento, tendo em vista que esse programa
brasileiro do álcool combustível é único no mundo.
Não consigo entender o Governo, que com uma mão
bate e depois assopra e não se preocupa com um
programa tão importante e conhecido no mundo todo
– parece-me até que está até meio abandonado –, e
agora vem com esse projeto, esquecendo-se dessa
questão tão importante, levantada por V. Exª. Quero,
portanto, felicitar V. Exª por mais essa postura em defesa do setor produtivo brasileiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Muito
obrigado, Senador Moreira Mendes. Estamos falando
em 1,5 milhão de empregos e em R$26 bilhões de investimentos no setor de álcool e que têm dado todas
essas razões para a sua sobrevivência.
Sr. Presidente, quero, neste momento, chamar a
atenção para a necessidade urgente e inadiável que
temos nesta Casa – até porque o nosso prazo é muito
curto – de fazermos a coisa certa. E fazer a coisa certa não é apenas aprovar ou não a PEC. Fazer a coisa
certa é tratarmos de recepcionar na Constituição a
possibilidade de se dar seqüência a todos esses programas e operações que hoje estão em plena execução e dos quais não se pode prescindir, como aliás
afirma o próprio Executivo, autor da matéria.
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Chamo ainda a atenção dos meus Companheiros e Pares, nesta Casa, para outro fato de grande relevância. Não se trata, Sras e Srs. Senadores, Sr. Presidente, de criar despesas. As despesas e a fonte já
existem. A fonte é a PPE, mas, por contingências da
lei, a fonte será substituída. E as devidas adaptações
precisam ser feitas, sob pena de nunca se poder alcançar aquilo que se pretende.
Devemos ter claro que, como as despesas necessárias à sustentação de programas relacionados
com o sistema nacional de combustíveis são hoje cobertas com recursos arrecadados por meio da Parcela de Preços Específica, a instituição, por via legal, de
mecanismo permanente e transparente de arrecadação que a substitua é condição indispensável para,
em primeiro lugar, assegurar a fonte de recursos para
os programas e operações relacionados ao álcool e,
também, para outras despesas relativas à estrutura
dos preços dos combustíveis derivados do petróleo;
em segundo lugar, viabilizar mercados concorrenciais
para o álcool, o petróleo e seus derivados e o gás natural e seus derivados; em terceiro lugar, atender ao
que dispõe a Lei 9.478/97, no tocante à continuidade
da destinação de subsídios para os derivados básicos de petróleo.
E tudo isso só será possível se, em tempo recorde, a PEC 277–C puder ser aprovada e, muito mais
do que isso, se todas as providências que a sua aprovação virá a demandar, inclusive as de inclusão de
programas e operações na Lei de Orçamento, tiverem
sido tomadas, também em tempo hábil.
Aqui, Sr. Presidente, refiro-me particularmente
às providências que deverão ser adotadas, com extrema urgência, pelo Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento, para que todas as disposições do Decreto nº 3.890/01, sem exceção, possam
vir a ser cumpridas, notadamente aquelas indispensáveis à continuidade de todos os programas e operações relacionados com o álcool combustível, tanto os
já aprovados e que hoje estão em execução, como os
que vierem a ser aprovados pelo Cima.
as
A propósito, Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, o eminente Senador Iris Rezende já é o autor da
emenda que corrige essa falha nessa PEC que veio
do Poder Executivo e que passou pela Câmara dos
Deputados.
Portanto, peço apoio a todos para que, pelo menos, possamos dar segurança ao programa do álcool
no Brasil.
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Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Jonas Pinheiro, o Sr. Lindberg Cury, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. S. Exª
dispõe de até vinte minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, penso que isto
seja inédito. Eu gostaria até que a televisão focasse
uma fila tão importante, em uma segunda-feira, para
proceder à inscrição dos que desejam falar. É que no
Senado é assim: para que se possa falar, é preciso
que a inscrição seja feita com 48 horas de antecedência. Então, os nossos queridos Senadores ali formam
uma fila, pois pretendem assinar a inscrição para falarem na sessão de quarta-feira.
É importante salientar que estamos vivendo um
momento tão importante que, em uma segunda-feira,
há tantos Parlamentares presentes e dispostos a participar dos debates.
Eu trago dois assuntos a esta Casa, Sr. Presidente. O primeiro é um voto de louvor à Rede Globo,
porque hoje o Sítio do Pica-Pau-Amarelo reapareceu.
Eu acho que hoje é um marco muito importante na televisão brasileira. É um dia muito importante para todos aqueles que vêem a televisão como a grande responsável pela formação e conscientização da sociedade brasileira, de modo especial as crianças.
Participamos de várias reuniões na Comissão
de Educação e na Comissão Especial que foi criada
para estudar a questão da televisão, exatamente sobre a programação infantil. Uma das mágoas que tínhamos era o desaparecimento do Programa Sítio do
Pica-Pau Amarelo, que à época movimentava toda a
mocidade que ficava de olhos arregalados para a televisão, a esperar o programa.
O seu produtor, que veio depor perante nós, deu
as causas pelas quais a Globo havia retirado esse
programa do ar. É que a emissora detinha audiência
total naquele horário. Mas a sua concorrente – se não
me engano, o Sílvio Santos – colocou no ar um programa de desenhos animados apresentado por uma
loira muito bonita, o qual não gastava um centavo, não
saía por absolutamente nada e passou a competir
com a programação da Rede Globo, roubando-lhe a
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audiência; passou a ter mais audiência que a Rede
Globo.
O Programa Sítio do Pica-Pau-Amarelo, segundo nos informava o Avancini, à época, era muito caro,
tanto quanto um capítulo de novela da Globo, porque
era produzido com efeitos especiais, crianças, uma
parte em desenho animado etc. Por isso, retiraram-no, trouxeram a Xuxa, que era mais bonita que a
loira da outra emissora, e passou a transmitir desenhos que eram melhores e de maior aceitação que os
da concorrente, e desapareceu o Sítio do Pica-Pau
Amarelo.
Houve vasto debate e grande pressão por parte
de toda a sociedade, e, atualmente, a Rede Globo dá
uma demonstração de apreço e preocupação com o
pensamento social, reinaugurando um programa destinado à mocidade infantil, que volta a conferir à Globo
um padrão especial.
Antes, na minha opinião, o grande programa infantil era o Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, programa espetacular e de altíssimo gabarito! A partir de
agora, passamos a ter dois programas dessa envergadura.
Eu e meu filhinho, o Pedrinho, tivemos a felicidade de assistir ao primeiro capítulo do programa, que
lhe despertou interesse. Ele estava muito ligado aos
desenhos oriundos do Japão. De fato, ficou o tempo
todo assistindo ao programa e aprendeu, já no primeiro capítulo, algumas coisas realmente importantes e
significativas.
Que bom que a Rede Globo tenha feito isso!
Aliás, falando em Rede Globo, fui convidado, juntamente com várias pessoas, a assistir ao lançamento
do programa Fome Zero, do PT. Lá compareceram
Parlamentares de todos os Partidos, entidades representativas de classe, empresários, igreja e outros.
Muitos me perguntaram por que fui ao evento. Compareci porque julguei ser o programa interessante e
feito para a sociedade brasileira. Tive a oportunidade
de rever a série dos três programas que a Rede Globo
fez sobre a fome no Brasil. Não me lembrava mais.
Realmente, foi algo espetacular, completo: a viagem,
os trabalhos e os esforços que eram feitos pelo Brasil,
indo aos lugares mais humildes, de maior miséria, de
maior fome; indo aos lugares onde algo já está sendo
feito, mas demonstrando, deixando a nu o programa,
fazendo com que ele atingisse a sua preocupação nacional.
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Reparem que é o próprio PT – um Partido que,
em tese, não deve ter muitas afinidades com a Rede
Globo – que reconheceu e lá disse publicamente que
ele não faria um programa tão bem, tão completo, tão
imparcial e tão real como aquele que foi feito pela
Rede Globo. Por isso, eles tinham pedido licença à
Globo para utilizar os filmes e ela os havia liberado.
Meus cumprimentos.
O terceiro assunto é que estive em Pernambuco, onde fiz uma palestra na Câmara Brasileira de
Construção Civil, que tem como Presidente esse extraordinário brasileiro que é o Deputado Luiz Roberto
Pontes. Depois que eu falei, também proferiu uma palestra o ilustre brasileiro e ex-Ministro Ciro Gomes.
Não a acompanhei, mas sei que a imprensa debateu
e discutiu que o Sr. Ciro Gomes teria se referido de
uma maneira grotesca à classe política. Isso fez com
que houvesse uma resposta do Deputado Pontes,
quando falou que havia sido Deputado e tinha um
conceito muito alto dos Deputados, e que na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal, como na vida
pública e particular, nós temos os altos e baixos, os
bons e os ruins. Até aí, nada de mais. Se foi uma tocada infeliz do Dr. Ciro Gomes, é algo que se entende.
Penso que ele pediu desculpas e disse-que-disse e
que não disse. Quanto a isso, não há problema.
Entretanto, ele fez uma referência, de modo especial, ao Pedro Simon, dizendo que Pedro Simon votou no Senador Jader Barbalho para Presidente do
Senado. Faço questão de esclarecer este assunto,
porque penso que é muito importante esclarecermos,
neste momento, toda essa situação.
O PMDB não tinha candidato à Presidência do
Senado. Falavam na candidatura do Senador Jader
Barbalho, que era o menos provável candidato, porque já era o Presidente do PMDB e o Líder da Bancada, tendo já duas posições. O PMDB tem vários nomes, grandes lideranças. Por exemplo, está aqui o Senador Iris Rezende, de grande prestígio; está lá o Senador José Sarney. Tínhamos vários nomes e o menos indicado era o Senador Jader Barbalho, por já ser
Presidente do Partido e Líder da Bancada. Aí, o Senador Antonio Carlos Magalhães vem e veta o nome do
Senador Jader Barbalho, dizendo: ”Esse não pode
ser“, e indica o nosso candidato, dizendo: ”Tem de ser
o Senador José Sarney“. Agora, é muito fácil olharmos e até ironizarmos, mas o Senador Antonio Carlos
Magalhães tomou essa posição numa época em que
era quase um vice-rei do Brasil. O Senador Antonio
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Carlos Magalhães era dono do Senado, dono do Congresso Nacional. O Presidente da República tremia
diante das palavras dele. O Senador Antonio Carlos
Magalhães era realmente a pessoa que estava colocando em confronto o Presidente da República.
A Bancada do PMDB estava diante dessa situação de aceitar ou não o veto do Senador Antonio Carlos Magalhães. Na reunião da Bancada, o Senador
Jader Barbalho fez um longo pronunciamento, quando entregou duas cartas de dois Presidentes diferentes – se não me engano, Mailson da Nóbrega e o atual
Presidente do BNDES –, em que o inocentavam de
absolutamente tudo.
Na hora de votar, a análise que vários companheiros nossos faziam era a seguinte: ”Vamos dar-lhe
um voto de confiança, para não aceitar o veto do
Antônio Carlos Magalhães. Mas o nome dele não seria aceito porque o PSDB já tinha dito que não votaria
nele. Se o PSDB não votaria nele, problema do PSDB.
O PMDB se sairia bem porque não aceitaria o veto e
veríamos depois o que fazer. Foi isso que aconteceu.
Surpreendentemente o PSDB recebeu voz de
comando do Palácio. O Palácio mandou votar no Jader
Barbalho. Fez um acordo com o PSDB na Câmara dos
Deputados. Foi determinação do Palácio. E os Parlamentares que já haviam se manifestado contra a candidatura do Sr. Jader Barbalho abriram o voto e disseram com todas as letras que o Palácio tinha determinado; que era um acordo feito com o Palácio. E ganhou o
Sr. Jader Barbalho a Presidência do Senado.
Interessante que ganhou o Sr. Jader Barbalho a
Presidência do Senado, mas o Presidente Fernando
Henrique Cardoso foi além. O que mais ele fez? Orientou a Bancada do PSDB e a Bancada do PFL para,
na Comissão de Ética, votarem pela cassação do
Antônio Carlos Magalhães. Foi surpreendente: só sobraram os dois Parlamentares da Bahia, porque os
outros três do PFL que estavam na Comissão e todo o
PSDB votaram pela cassação do Antônio Carlos Magalhães. E as tentativas de prorrogar, de transferir,
etc, eram cortadas porque as informações eram de
que eram ordens do Palácio: “Deve ser votado hoje“!
E votaram a cassação do Antônio Carlos Magalhães.
Jader Barbalho ficou como herói: eleito Presidente do Senado e foi cassado o mandato do seu inimigo. Surgiu, então, um terceiro parecer do Presidente do Banco Central, depois de passado não sei quanto tempo.
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O interessante, fato que eu nunca tinha visto, foi
o Banco Central, um banco normalmente omisso, que
não se mete em muitos assuntos, não cobra, não faz
o que deve – no caso dos escândalos do Banco Nacional e do Banco Econômico, quando não fez absolutamente nada –, apresentar um relatório duro e enérgico em relação ao Sr. Jader Barbalho. O Presidente
bateu boca com o Sr. Jader pelo jornal fazendo cobranças.
Foi o fato novo.
Houve, então, a decisão da Comissão e a renúncia do Sr. Jader Barbalho. Foi um ato maquiavélico do
Presidente Fernando Henrique; por amor de Deus, foi.
Ninguém imaginava que o Presidente do Banco Central, de repente, sem mais nem menos, fosse distribuir
à imprensa novo relatório a respeito do assunto, pois
não o tinha feito durante todo o debate. Na hora oportuna houve essa jogada metódica.
Talvez não haja outra jogada tão maquiavélica –
não digo diabólica – do Senhor Fernando Henrique. O
Sr. Jader Barbalho parecia o tal; foi eleito Presidente
do Senado Federal. O Sr. Antonio Carlos Magalhães
parecia estar sendo de alguma forma compensado,
mas foi cassado com os votos do PFL e do PSDB na
Comissão. Renunciou para não ser cassado pelo Plenário.
No dia seguinte, quando o Sr. Jader parecia o
herói vencedor, divulgaram relatório do Banco Central, que levou à conclusão que conhecemos.
Era importante esclarecer e analisar o assunto
numa hora como esta, pois foi um dos pontos tocados
pelo Sr. Ciro Gomes de uma maneira que desconheço. Faço questão de respondê-lo, como passarei a
responder daqui por diante a vários assuntos relacionados ao Ciro Gomes, figura pela qual tenho respeito
e amizade especial – pelo menos, tinha – pois se trata
de pessoa ilustre, importante e que merece respeito.
Fica, portanto, esclarecida a situação da votação do Sr. Jader Barbalho, de como ela foi feita, das
primícias que determinaram aquele acontecimento e
das circunstâncias posteriores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara e Eduardo Siqueira Campos enviaram discursos à Mesa para serem
publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs. serão atendidos.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, tive a grata
satisfação de ser convidado pela direção do Colégio
Lourenço Filho, na cidade de Fortaleza, no Estado do
Ceará, para participar de um debate realizado em 19
de outubro p. passado, onde estavam presentes alunos e professores daquela instituição de ensino, momento esse onde discutimos questões voltadas para
a nossa ordem mundial.
Tomo a liberdade de trazer a este Plenário, cópia da referida comunicação apresentada naquele
debate.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
ESSA NOVA ORDEM MUNDIAL
Penso que o que mais nos aproxima neste momento tão conturbado da cena internacional, onde
atos terroristas individuais chocam e assustam a opinião pública, ainda mais pelo que já estão suscitando
como resposta violenta por parte de quem deles foi vítima, é o desejo de compreender o que se passa no
mundo. A esse respeito, aliás, formo entre aqueles
que sabem que, por mais dispersiva, individualista,
fragmentária e consumista que seja nossa civilização,
ainda não foi desta vez que conseguiram subtrair dos
jovens sua curiosidade e vontade de encontrar respostas para as inúmeras dúvidas que a vida lhes
apresenta.
Daí minha satisfação em poder estar aqui, tendo
a oportunidade de dialogar com quem, tendo vivido
ainda tão breve espaço de tempo, é privilegiada testemunha de um momento singular da História, sabendo
da necessidade de entendê-lo, minimamente que
seja. De um lado, jovens sempre interessados em ver
lançadas novas luzes sobre o mundo em que vivem;
de outro, o homem público que, de olhos postos sobre
a realidade brasileira, sabe que precisa estar atento
ao que se passa no planeta.
Comecemos, então, por um painel do mundo
contemporâneo. O ponto de partida de nossa análise
será a economia, a partir e em função do qual será
possível entender melhor o quadro dito de globalização, que ora nos envolve. Em verdade, a notória ampliação dos mercados mundiais deriva de dois fatores
básicos e convergentes.
O primeiro deles, rigorosamente histórico, diz
respeito ao processo de expansão protagonizado
pelo sistema capitalista, algo visível desde a Baixa
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Idade Média, alavancado pelas Grandes Navegações
do início dos Tempos Modernos e definitivamente impulsionado pela Revolução Industrial, a partir de meados do século XVIII.
O segundo fator, autêntico eixo de sustentação
do atual dinamismo do comércio mundial, decorre da
revolução tecnológica que o pós-Segunda Guerra
Mundial conheceu e que as últimas décadas do século XX aprofundaram. Essa moderna tecnologia, incessantemente renovada e que não pára de surpreender, tornou possível, simultaneamente, a fantástica
capacidade de multiplicar a produção, a extraordinária facilidade de locomoção e de transporte e a rápida
circulação de capitais.
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fins do século XIX foi chamado de expansão imperialista, hoje se dá o nome de globalização.
Entretanto, para que essa globalização efetivamente se consolidasse, tal como a vemos na atualidade, foi preciso contar, em primeiro lugar, com um monumental aporte tecnológico. Reiterando o que disse
ainda há pouco, essa tecnologia em constante e contínuo aperfeiçoamento permite, de um lado, o aumento da produção com redução dos custos, o que amplia
a lucratividade; de outro, torna instantâneas as comunicações e – o que é fundamental – permite o funcionamento ininterrupto dos mercados financeiros em
todas as partes do globo.

Assim, se aliarmos a essa tecnologia de ponta –
que tem na informática e na rede mundial de computadores uma de suas faces mais visíveis e importantes – os elementos definidores do capitalismo, presentes em todo seu processo evolutivo, chegaremos
à conclusão de que a atual globalização é decorrência natural, nada tendo de espantoso ou inexplicável.
Vejam, por exemplo, o que ocorreu na trajetória do
sistema capitalista: no primeiro momento, exatamente nos séculos finais da Idade Média, seu desenvolvimento se deu pela expansão das rotas e das feiras
comerciais, unindo o nascente mercado europeu.

Como todo fenômeno histórico relevante, o atual
modelo econômico mundial traz conseqüências sérias, que acabam por atingir a vida de milhões de pessoas. Há, certamente, aspectos positivos, como a
oferta extremamente diversificada de bens e produtos, ampliando a possibilidade de consumo, o que
também inclui o maior acesso à informação e ao conhecimento. Todavia, já se vislumbram problemas
preocupantes, como o aumento do desemprego e a
exclusão dessa economia globalizada, por flagrante
desinteresse dos detentores de capitais, de expressivas áreas territoriais e de dezenas de nações, como
ocorre com a maior parte do continente africano.

O segundo passo foi dado, a partir da Península
Ibérica, com as grandes viagens ultramarinas e suas
conseqüentes descobertas: o continente americano e
a chegada à Ásia pelo contorno do litoral africano.
Alargava-se sobremaneira o mercado, colocando sob
a órbita européia áreas até então desconhecidas –
como era o caso da América – e de grandes potencialidades comerciais, como o Oriente. Não há dúvida
quanto ao significado da exploração dessas regiões,
notadamente as colônias americanas, para a acumulação capitalista na Europa Moderna.

Evidentemente que alterações tão substantivas
na estrutura econômica levariam – como de fato está
a ocorrer – a transformações na esfera política. No
quadro de transição em que vivemos, no qual o novo
e o velho se misturam, novos parâmetros estão moldando a política. E, como sempre ocorre em situações dessa natureza, com resultados positivos e negativos. Sob uma ótica que considero essencialmente
positiva, as mudanças em curso apontam para aquilo
que identifico como sendo a consolidação do ideal de
cidadania.

O terceiro momento dessa trajetória globalizante do capitalismo verificou-se com o advento da Revolução Industrial. Esse foi um acontecimento capital
porque, ao transformar radicalmente os processos
produtivos, mudou a própria fisionomia da sociedade,
de que a crescente urbanização foi uma das características essenciais. Mais: a partir do instante em que a
industrialização mostrou-se irreversível, tornando-se
o núcleo central da produção e estreitando a subordinação dos processos produtivos às instituições financeiras, o mercado internacional foi se transformando,
cada vez mais, em mercado mundial. A isso, que em

Quero dizer, com isso, que o grande fenômeno
político de nosso tempo – embora ainda limitado em
termos geográficos e com intensidade variável entre
as diversas sociedades – é a ampliação do espaço de
atuação política dos cidadãos. Assim, ao mesmo tempo em que a democracia representativa continua a
existir, fazendo uso dos tradicionais mecanismos de
intermediação política, como é o caso dos partidos
políticos, a democracia participativa avança. Na prática, isso significa dizer que, embora mantenham-se de
pé os personagens típicos das relações políticas, a
sociedade cria outras instâncias de participação e,
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por meio delas, expressa seus pontos de vista, anseios e necessidades.
Há uma profusão dessas instâncias ou instituições, cuja legitimidade reside, quase sempre, em sua
própria origem, ou seja, nasceram da decisão coletiva
de setores sociais, não da vontade do Estado. Temos,
aí, de igrejas a sindicatos, de associações de classe a
grupos científicos, de moradores de bairros a representações das mais diversas minorias, entre centenas de outros exemplos possíveis.
Contudo, as novas condições históricas em que
vivemos também contribuíram para o enfraquecimento de instituições políticas tradicionais, a começar
pelo Estado, que ainda tem relevante papel a desempenhar, especialmente como instância reguladora
das relações econômicas. Esse enfraquecimento do
poder do Estado parece-me especialmente problemático na medida em que acaba por favorecer os setores sociais mais poderosos.
Isso nos leva a uma outra consideração, também política e igualmente importante. Refiro-me à
nova ordem mundial com a qual convivemos hoje, razoavelmente indefinida e, por isso mesmo, passível
de questionamentos e foco de inquietações. Essa
nova ordem, claramente em processo de gestação,
cujo resultado final ninguém pode prever, fixa-se por
sobre dois fenômenos, um de natureza fundamentalmente econômica, outro de indisfarçável conotação
política.
Do primeiro, já falamos. Trata-se da globalização, entendida como o estabelecimento da hegemonia capitalista em dimensão planetária, criando um
mercado verdadeiramente mundial. Dos fatores determinantes para que isso ocorresse, abordamos
dois: a revolução tecnológica de nosso tempo e a própria lógica interna que move o capitalismo. Faltou citar
o terceiro elemento facilitador dessa expansão da
economia de mercado, ideologicamente assentada
nas teses liberais: a crise do socialismo, que arrastou
consigo as experiências históricas que atravessaram
boa parte do século XX – a União Soviética e os países do Leste europeu.
Acontece que o desmonte do regime socialista
na Europa Oriental e a desintegração da União Soviética, episódios que marcaram o período 1989–1991,
também repercutiram – e muito – no sistema mundial
de poder. O fim da URSS significou o definitivo sepultamento da guerra fria e, em conseqüência, a emergência dos Estados Unidos na condição de única superpotência.
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Entretanto, o cenário mundial é bem mais complexo do que faz supor a afirmativa anterior. Apesar
de todo seu poderio, apesar de não mais existir a
URSS, os EUA ainda não conseguiram estabelecer
uma hegemonia inconteste em termos de poder mundial. Entre os próprios aliados, há quem não se subordine facilmente aos interesses norte-americanos, de
que França e Alemanha seriam bons exemplos. Além
disso, a China tende a ampliar sua projeção internacional e a Rússia mantém intacto seu arsenal nuclear.
Os recentes e trágicos acontecimentos que
abalaram o mundo realçam novos aspectos nesse
confuso quadro mundial. A violência terrorista mostrou que não há fortaleza inexpugnável e, ao mesmo
tempo, fez desencadear ataques militares a determinadas regiões. Penso que, nas circunstâncias atuais,
o melhor seria trilharmos os caminhos do chamado
multilateralismo, isto é, dar força a organismos coletivos de modo a transformá-los, efetivamente, em fóruns de debate e de negociação política. Nesse sentido, acredito que a Organização das Nações Unidas –
ONU, precisa voltar a desempenhar papel central na
discussão dos principais problemas mundiais.
Por fim, espero ter transmitido um pouco de minha visão acerca do mundo contemporâneo. Por meio
dessa breve exposição, tentei fixar aspectos que considero relevantes para a compreensão do momento
histórico que vivemos. No entanto, muito há que ser
dito e debatido. Para fazê-lo adequada e convenientemente, o melhor caminho é sempre o da leitura, a começar pelos textos publicados pela imprensa. Estar
atento é o primeiro passo para fugir da superficialidade e das aparências, normalmente enganosas.
Assim, estudar é sempre proveitoso, trilha segura
pela qual teremos melhores elementos para entender
o mundo em que vivemos e a forma pela qual nele deveremos atuar.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, ocorre uma falha na história quando fatos históricos de singular significado são relegados ao esquecimento e seus personagens igualmente esquecidos.
Se a História é a mestra da vida, e é ela que nos ensina acerca do bem e do mal, do que deve ser feito e do
que deve ser evitado, o esquecimento de fatos, personagens e seu correspondente significado se transforma em lição não aprendida, em oportunidade desperdiçada.
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Neste momento em que toda a Nação clama por
um novo senso de patriotismo, por um novo exercício
de cidadania, é oportuno que alguns episódios importantes e significativos da nossa História sejam resgatados e oferecidos à sociedade brasileira, especialmente às novas gerações, tantas vezes alienada da
realidade e dos valores da História brasileira.
É nesse contexto que se situa o resgate de um
dos movimentos mais significativos da História brasileira, representado pelas revoltas tenentistas que sacudiram o Brasil na década de 20.
Essa seqüência de eventos inclui, entre outros,
o episódio dos 18 do Forte; o Levante de 24 de Julho,
da Força Pública de São Paulo e culmina com o Levante do 1º Batalhão Ferroviário de S. Ângelo, comandado pelo então Capitão Luiz Carlos Prestes, que deu
origem à Coluna Prestes – movimento iniciado a 28
de outubro e cujo 77º aniversário se comemora, portanto, no corrente mês.
A Coluna Prestes que, em seu deslocamento,
se encontraria em São . Paulo com os remanescentes
do Levante em 24 de Julho, agora comandados pelo
Major Miguel Costa, percorreria 25 mil Km pelos sertões do Brasil, durante quase 3 anos, enfrentando as
agruras dos cerrados e da caatinga, as emboscadas
das milícias do governo de Arthur Bernardes, que
mantinha o País em estado de sítio em favor das oligarquias dominantes da Velha República, as quais, a
bico de pena, produziam os resultados das eleições,
frustando a vontade do povo e fazendo da República
um feudo a serviço dos coronéis da política brasileira.
Os episódios envolvendo os jovens tenentes,
sacrificados de peito aberto pelas balas da repressão
na praia de Copacabana, mortos nos bombardeios
sobre a cidade de São Paulo, sacrificados por 3 anos
de perseguição pelos caminhos dos sertões brasileiros, enfrentando as emboscadas das forças oficiais
sem nunca serem vencidas, constituem uma das páginas mais belas, mais significativas, de maior civismo e de doação à pátria, a ser gravada não só na História do Brasil, mas também na história de qualquer
povo, em qualquer época.
Nomes como os de Joaquim Távora, Miguel
Costa, Luiz Carlos Prestes, Lourenço Moreira Lima,
Juarez do Nascimento Távora, Antonio de Siqueira
Campos, Oswaldo Cordeiro de Farias, João Alberto,
Soares Dutra e mais uma dezena de jovens oficiais,
últimos da repressão em nome da liberdade que defenderam, deveriam brilhar nas páginas da nossa História, servir de exemplo de civismo, honra e moralida-
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de pública, nominar ruas e logradouros das nossas cidades, servir de exemplo, enfim, numa história em
que, às vezes, tanto se atribui a espertos e caudilhos,
esquecendo os mais legítimos valores da nacionalidade.
Faço esses comentários, Sr. Presidente, não
apenas pela necessidade de resgatar a dignidade e o
orgulho pátrio neste momento de tanta descrença e
de tantos exemplos negativos, faço-o não apenas
pela passagem da data de 28 de outubro que se aproxima, data que deu início à epopéia da Coluna Prestes, mas quero fazê-lo sobretudo para registrar um
fato que passou quase despercebido da mídia nacional no contexto das celebrações dos 13 anos de criação do Estado de Tocantins, quando, com a presença
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
foi inaugurado o aeroporto de Palmas e acionada a
turbina que deu início à geração de energia elétrica
na Usina Luiz Eduardo Magalhães.
Naquele mesmo dia, Sr. Presidente, nobres Senadores, o Governador Siqueira Campos, juntamente
com um grande número de autoridades e do povo do
Tocantins, inaugurou o Memorial à Coluna Prestes,
integrado ao Monumento dos 18 do Forte, para resgatar para o povo tocantinense e o para o Brasil a saga
desses heróis tão esquecidos da nacionalidade: os
tenentes revolucionários da década de 20 e os heróis
da Coluna Prestes, lembrando à Nação e aos brasileiros um exemplo de civismo, ética, indignação contra a
decadência das elites e fé, enfim, um exemplo para a
construção de uma Pátria efetivamente grande, digna
do povo brasileiro.
O Memorial constitui um projeto doado ao povo
do Tocantins pelo arquiteto Oscar Niemeyer e sua
equipe, no qual colaboraram arquitetos e urbanistas
de sua equipe. O monumento constitui uma obra de
excepcional valor, não apenas histórico ou simbólico,
mas também arquitetônico e artístico.
Ao fazer esse registro Sr. Presidente, nobres
Senadores, deixo um convite para que incluam Palmas e Tocantins em seus roteiros, e estando em Palmas e Tocantins, dediquem um momento de reflexão
aos valores da Pátria diante do Memorial Coluna
Prestes e do Monumento aos 18 do Forte, que tão
bem representam esses valores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da sessão deliberativa ordinária
de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a
seguinte
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ORDEM DO DIA
–1–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2001
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001,
tendo como primeiro signatário o Senador Moreira
Mendes, que acrescenta o § 3º ao art 50 da Constituição Federal (dispõe sobre o acesso a informações e
documentos sigilosos), tendo
Parecer sob nº 972, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
–2–
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 543, DE 1999
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nºs 20, de 2001)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 543, de 1999, de autoria do Senador Edison Lobão, que dispõe sobre o seguro-garantia e dá
outras providências, tendo
Pareceres sob nºs 1.015 e 1.016, de 2001, das
Comissões
– de Assuntos Econômicos, favorável, Relator:
Gilberto Mestrinho, com abstenção do Senador Mozarildo Cavalcante; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Bernardo Cabral, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
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Associação Comunitária e Cultural Pantaneira a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.103, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Juvêncio da
Fonseca.
–5–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 228, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 228, de 2001 (nº 581/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Odilon Rezende Andrade para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Três Corações, Estado de
Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.104, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Arlindo Porto,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
–6–
REQUERIMENTO Nº 529, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº
529, de 2001, do Senador Romeu Tuma, solicitando
ao Ministro de Estado da Fazenda informações sobre
a regularidade fiscal e possíveis processos na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, da empresa “Fazendas Reunidas Boi Gordo”, tendo
Parecer favorável, sob nE 1.136, de 2001, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Bello Parga.

–3–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 225, DE 2001

–7–
REQUERIMENTO Nº 550, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 225, de 2001 (nº 375/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão de Bom
Princípio do Piauí a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Bom Princípio do Piauí,
Estado do Piauí, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.102, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Hugo Napoleão.

Votação, em turno único, do Requerimento nº
550, de 2001, da Senadora Marina Silva, solicitando
que sejam fornecidas, pelo Ministro da Fazenda, lista
de todas as operações de financiamento externo, excetuando as originárias de organismos multilaterais
(BIRD, BID, FMI, CFI), realizadas com o setor privado
brasileiro, superiores a dez milhões de dólareas norte-americanos, de 1995 até a presente data, tendo
Parecer favorável, sob nE 1.137, de 2001, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Bello Parga.

–4–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 226, DE 2001

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Está encerrada a sessão.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 226, de 2001 (nº 536/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 15
minutos.)
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Ata da 140ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 23 de outubro de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Mozarildo Cavalcanti e Lúdio Coelho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Alberto Silva – Álvaro Dias –
Amir Lando – Antero Paes de Barros – Antonio Carlos
Júnior – Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto –
Artur da Tavola – Bello Parga – Bernardo Cabral –
Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio – Carlos Wilson –
Casildo Maldaner – Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Bezerra
– Fernando Matusalém – Francelino Pereira – Freitas
Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo
Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam
Borges – Heloísa Helena – Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jefferson Peres – Jonas Pinheiro – Jorge
Bornhausen – José Alencar – José Coelho – José Fogaça – Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lindberg Cury – Lúcio Alcântara –
Lúdio Coelho – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Maria do
Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro
Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti –
Nabor Júnior – Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo
Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Simon –
Ramez Tebet – Renan Calheiros – 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 – Waldeck Ornelas – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – 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 Iris
Rezende, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

ções complementares em resposta ao Requerimento
nº 103, de 2001, dos Senadores Geraldo Cândido,
Paulo Hartung e da Senadora Heloísa Helena.
As informações complementares encontram-se na Secretaria-Geral da Mesa à
disposição do Requerente.
OFÍCIO
DO MINISTRO DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR
Nº 66/2001, de 18 do corrente, encaminhando
as informações em resposta ao Requerimento nº 395,
de 2001, do Senador Eduardo Suplicy.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 364, DE 2001
(Nº 969/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Nazaré de Comunicação
para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Belém,
Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:

DO MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 6 de outubro de 2000, que outorga
concessão à Fundação Nazaré de Comunicação
para executar, por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Belém, Estado do Pará.

Nº 287/2001, de 17 do corrente, encaminhando,
em aditamento ao Aviso nº 264, de 2001, as informa-

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

EXPEDIENTE
AVISO
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MENSAGEM Nº 1.448/00
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 6 de outubro de 2000, que “Outorga concessão às entidades que menciona, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, e dá outras providências.” As
entidades mencionadas são as seguintes:
1 – Fundação Educacional Erich Gade, na cidade de Caratinga – MG;
2 – Fundação TV Educativa Universidade Católica de Santos, na cidade de Cubatão – SP; e
3 – Fundação Nazaré de Comunicação, na cidade de Belém – PA.
Brasília, 18 de outubro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 446/MC
Brasília, 4 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(TV), com fins exclusivamente educativos, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Fundação Educacional Erich Gade, na cidade
de Caratinga, Estado de Minas Gerais (Processo nº
53710.001344/99);
• “Fundação TV Educativa Universidade Católica de Santos”, na cidade de Cubatão, Estado de São
Paulo (Processo nº 53000.002643/99);
• Fundação Nazaré de Comunicação, na cidade de
Belém, Estado do Pará (Processo nº 53000.005772/00).
2. De acordo com o art. 14, § 2º, do Decreto-Lei
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1º do art.
13, do Regulamento de 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 os pedidos se encontram
devidamente instruídos, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuírem as entidades 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, acompanhados dos Processos Administrativos
correspondentes.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 6 DE OUTUBRO DE 2000
Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens com fins
exclusivamente educativos, e dá outras
providências.
O Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República, usando das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art. 14, §
2º, 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.
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos:
I – Fundação Educacional Erich Gade, na cidade de Caratinga, Estado de Minas Gerais (Processo
nº 53710.001344/99);
II – Fundação TV Educativa Universidade Católica de Santos, na cidade de Cubatão, Estado de São
Paulo (Processo nº 53000.002643/99);
III – Fundação Nazaré de Comunicação, na cidade de Belém, Estado do Pará (Processo nº
53000.005772/00).
Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Os contratos decorrentes destas concessões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o artigo anterior, sob pena de tornarem-se nulos,
de pleno direito, os atos de outorga.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 6 de outubro de 2000; l79º da Independência e 112º da República. – Marco Maciel – Juarez
Quadros do Nascimento.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 365, DE 2001
(Nº 648/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Bonjardinense de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bom Jardim de Minas, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 216, de 17 de dezembro de 1999, que
autoriza a Associação Comunitária Bonjardinense
de Radiodifusão a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bom Jardim de Minas, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 124, DE 2000
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 da Portaria nº 216, de 17 de dezembro de
1999, que autoriza a Associação Comunitária Bonjardinense de Radiodifusão a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade Bom Jardim
de Minas, Estado de Minas Gerais".
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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 53710.000727/98, que lhe deu
origem.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 216
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999
O Mi nistro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o dis pos to
nos ar tigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, e tendo em vis ta o que consta
do Processo Administrativo nº 53710.000727/98,
resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Bonjardinense de Radiodifusão, com sede na Rua Antônio
Jacinto de Faria, nº 15, Centro, na cidade de Bom Jardim de Minas, Estado de Minas Gerais, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de adiodifusão comunitária naquela localidade.

Brasília, 24 de janeiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.

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.

EM Nº 249/99–MC

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21º57’00"S e longitude em
44º11’30"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 216, de 17 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação Comunitária Bonjardinense de Radiodifusão a executar o serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Bom Jardim de Minas, Estado de Minas Gerais.

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 prazo de seis
meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.

2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.

Brasília, 31 de dezembro de 1999
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 366, DE 2001
(Nº 169/99, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo-Quadro
de Cooperação Científica e Tecnológica,
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Eslovênia, em Brasília, em 29 de julho de
1998.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo–Quadro
de Cooperação Científica e Tecnológica, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Eslovênia, em Brasília, em 29 de julho de
1998.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
ACORDO-QUADRO
DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ESLOVÊNIA
O Governo da República Federativa do brasil
e
O Governo da República da Eslovênia
(doravante denominados ”Partes Contratantes“),
Considerando a experiência acumulada por ambos os países no campo de Ciência e Tecnologia;
Reconhecendo que a cooperação nesse campo
deverá contribuir para o progresso econômico e social de ambos os países;
Cientes de que a cooperação científica e tecnológica é um dos pilares das relações bilaterais e um
elemento importante de sua estabilidade:
Acordaram o seguinte:
Artigo I
O objetivo do presente Acordo é contribuir para
a expansão e o fortalecimento do relacionamento entre instituições de ambos os países através do estabelecimento de condições favoráveis à cooperação
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científica e tecnológica e seu desenvolvimento em bases mutuamente equilibradas e vantajosas.
Artigo 2
As Partes Contratantes e estimularão os contatos entre instituições de ambos s países em áreas
mutuamente acordadas e a conclusão de ajustes
complementares em campos específicos, reconhecendo como agentes da cooperação órgãos estatais,
institutos de pesquisa, instituições de ensino superior,
empresas públicas e privadas, bem como outras pessoas jurídicas de ambos os países.
Artigo 3
As atividades de cooperação tomarão as seguintes formas:
a) desenvolvimento de projetos conjuntos de pesquisa científica e tecnológica,
com o eventual compartilhamento de equipamento e materiais de pesquisa;
b) intercâmbio de cientistas, pesquisadores, professores universitários, peritos e
técnicos para o desenvolvimento de programas, projetos e outras atividades de cooperação científica e tecnológica;
c) organização e realização de atividades conjuntas, tais como seminários, conferências e outras reuniões de natureza científica e tecnológica;
d) troca de informações científicas e
tecnológicas;
e) qualquer outra forma de cooperação
científica e tecnológica a ser acordada entre
as Partes Contratantes.
Os gastos relacionados à realização de atividades previstas pelo presente acordo deverão ser feitos
segundo os termos a serem definidos pelas instituições cooperantes para cada caso particular, utilizando-se os recursos disponíveis.
Artigo 4
Salvo quando estipulado de forma contrária nos
documentos mencionados no Artigo 2, a comunidade
científica e tecnológica de ambos os países deverá
ter acesso às informações resultantes das atividades
de cooperação relacionadas ao presente Acordo,
contanto que essas informações:
a) não pertençam exclusivamente a
uma das Partes Contratantes, ou não estejam protegidas pelos direitos de propriedade
intelectual;
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b) não representem matéria de sigilo
comercial ou industrial;
c) não se refiram a questões de segurança nacional.
Artigo 5
De acordo com as leis e regulamentos vigentes
nos respectivos países, as Partes Contratantes assegurarão a proteção adequada e efetiva e a distribuição justa dos direitos de propriedade intelectual ou
outros direitos patrimoniais que resultem das atividades de cooperação realizadas sob este Acordo. As
Partes Contratantes consultar-se-ão para este propósito, quando necessário.
Os direitos aos resultados das atividades relacionadas à cooperação estabelecida no presente Acordo pertencerão às instituições cooperantes e serão
regidas por meio de instrumentos legais acordados
pelas mencionadas instituições.
Artigo 6
As cláusulas do presente Acordo não afetarão os
direitos e as obrigações das Partes Contratantes resultantes de acordos assinados com terceiros países.
Artigo 7
Tendo em vista a implementação do presente
Acordo, as Partes Contratantes estabelecerão uma
Comissão Mista para a Cooperação Científica e Tecnológica, cujos objetivos serão:
a) examinar e aprovar recomendações
com vistas a fomentar condições favoráveis
para o estabelecimento da cooperação,
como previsto pelo presente Acordo;
b) delinear propostas em campos prioritários de cooperação;
c) avaliar atividades de cooperação em
andamento e propor novas áreas de cooperação.
A Comissão Mista reunir-se-á, quando
necessário, alternadamente em ambos os
países, em datas a serem acordadas pelas
Partes Contratantes.
A Comissão Mista poderá constituir, quando necessário, grupos de trabalho em áreas específicas de
cooperação, bem como indicar peritos para examinar
questões específicas.
Ademais, quando proposto por uma das Partes
Contratantes, poderão ser realizadas reuniões entre
os co-presidentes da Comissão Mista, durante o intervalo das sessões.
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Artigo 8
Com relação à cooperação no âmbito do presente Acordo, cada Parte Contratante, sujeita a suas
obrigações internacionais, leis e regulamentos nacionais, com base em reciprocidade, deverá:
a) facilitar a entrada e a saída de seu
território de pessoal e equipamento da outra
Parte Contratante, vinculados aos projetos e
programas deste Acordo;
b) facilitar a entrada e saída dos equipamentos e materiais necessários para atividades conjuntas, no âmbito do presente
Acordo, isentos de taxas e impostos, de
acordo com a legislação e regulamentos de
cada Parte.
Artigo 9
O presente Acordo entrará em vigor na data em
que as Partes Contratantes notifiquem uma à outra
que o Acordo foi aprovado em conformidade com os
procedimentos legais de cada país. Como data de entrada em vigor será considerada a do recebimento da
última notificação.
O presente Acordo vigorará por um período de 5
(cinco) anos e será automaticamente prorrogado por
períodos sucessivos de 5 (cinco) anos, salvo se uma
das Partes Contratantes vier a denunciá-lo mediante
notificação por escrito à outra Parte. A denúncia surtirá efeito no prazo de 6 (seis) meses a contar da data
de sua notificação.
A denúncia do presente Acordo não afetará os
projetos e programas em execução no âmbito do presente Acordo e não totalmente concluídos no momento da cessação da sua vigência.
A partir da data de entrada em vigor do presente
Acordo, o Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e o Governo da República Popular Federativa da Iugoslávia,
de 11 de maio de 1962, deixará de ter validade para
as relações entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Eslovênia.
Artigo 10
Controvérsias relacionadas à interpretação ou
implementação do presente Acordo, deverão, na medida do possível, ser resolvidas por meio da negociação entre as Partes Contratantes.
Feito em Brasília, 29 de julho de 1998, em dois
exemplares originais, nos idiomas português, esloveno e inglês, sendo todos os textos igualmente autênti-

554

ANAIS DO SENADO FEDERAL

cos. Em caso de divergência de interpretação, prevalecerá o texto em inglês.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Luiz Felipe Lampreia.
Pelo Governo da República da Eslovênia, Bóris
Frlec.
MENSAGEM Nº 1.109, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 84,
inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo-Quadro de Cooperação Científica e Tecnológica,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Eslovênia, em
Brasília, em 29 de julho de 1998.
Brasília, 10 de setembro de 1998. – Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 364/MRE.DCTEC/DE-I
ETEC BRAS ESLN, DE 8 DE SETEMBRO DE 1998,
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa
Excelência o anexo texto do Acordo-Quadro de Cooperação Científica e Tecnológica, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Eslovênia, no dia 29 de julho de
1998, em Brasília.
2. A Cooperação Científica e Tecnológica entre
os dois países é ainda incipiente, contudo, a assinatura do instrumento se justifica, tanto pelo potencial da
cooperação com a Eslovênia, como pelo interesse
manifestado pelos setores acadêmico e empresarial,
em especial do Estado de Minas Gerais.
3. À conclusão desse novo Acordo visa a estabelecer bases sólidas para a cooperação oficial, permitindo a participação tanto de organismos governamentais como de instituições de ensino superior e do
setor privado em atividades de pesquisas e desenvolvimento.
4. Submeto, assim, à elevada consideração de
Vossa Excelência a presente Exposição de Motivos,
juntamente com Mensagem ao Congresso Nacional e
cópias autênticas do Acordo, com vistas a possibilitar
seu encaminhamento ao Legislativo.
Respeitosamente, Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
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(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 367, DE 2001
(Nº 680/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá
sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte dos Dependentes do Pessoal Diplomático, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, 10 de abril de
2000.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte dos Dependentes do
Pessoal Diplomático, Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, 10 de abril de 2000.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DO PANAMÁ
SOBRE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES
REMUNERADAS, POR PARTE DE DEPENDENTES
DO PESSOAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR
ADMINISTRATIVO E TÉCNICO
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República do Panamá
(Doravante denominados “Partes Contratantes”),
Considerando o estágio particularmente elevado de entendimento e de compreensão existente entre os dois países; e
No intuito de estabelecer novos mecanismos
para o fortalecimento das suas relações diplomáticas,
Acordam, com base no princípio da reciprocidade, o seguinte:
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ARTIGO 1
Autorização para Exercer Atividade Remunerada
1. Os dependentes do pessoal diplomático, consular, administrativo e técnico de uma das Partes
Contratantes, designado para exercer uma missão
oficial na outra, como membro de Missão diplomática,
Repartição consular ou Missão junto a uma Organização Internacional, poderão receber autorização para
exercer atividade remunerada no Estado acreditado,
de acordo com a legislação do referido Estado, e sujeito às regulamentações estipuladas neste Acordo.
2. Para fins deste Acordo, “pessoal diplomático,
consular, administrativo e técnico” significa qualquer
empregado do Estado acreditante (que não seja nacional nem tenha residência permanente no Estado
acreditado) em uma Missão diplomática, Repartição
consular ou Missão junto a uma Organização Internacional.
3. Para fins deste Acordo, são considerados dependentes:
a) cônjuge ou companheiro(a);
b) filhos solteiros menores de 21 anos;
c) filhos solteiros menores de 25 anos,
que estejam estudando, em horário integral,
nas universidades ou centros de ensino superior reconhecidos por cada Estado;
d) filhos solteiros com deficiências físicas ou mentais.
4. Os dependentes do pessoal diplomático, consular, administrativo e técnico estão autorizados a
exercer atividade remunerada a partir do momento da
chegada no Estado acreditado do membro da Missão
diplomática, Repartição consular ou Missão junto a
uma Organização Internacional até o momento de
partida do último ou até o fim de um período posterior
razoável.
5. autorização em apreço poderá ser negada
nos casos em que:
a) o empregador for o Estado acreditado, inclusive por meio de suas autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedades
de economia mista;
b) a atividade afete a segurança nacional.
ARTIGO 2
Procedimentos
1. O exercício da atividade remunerada por dependente no Estado acreditado está condicionado à
prévia autorização de trabalho do Governo local, por
intermédio de pedido formulado pela Embaixada do
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Estado acreditante ao Ministério das Relações Exteriores do Estado acreditado. O pedido deverá incluir
dados sobre a atividade remunerada pretendida.
Após verificar se a pessoa em questão se enquadra
nas categorias definidas no presente Acordo e após
observar os dispositivos internos aplicáveis, o Ministério das Relações Exteriores informará oficialmente
à Embaixada que a pessoa tem permissão para exercer atividade remunerada, sujeita à legislação aplicável no Estado acreditado.
2. Os procedimentos a serem seguidos serão
aplicados de modo a habilitar o dependente a exercer
atividade remunerada tão logo seja possível, e quaisquer requerimentos relativos à permissão para trabalhar e formalidades similares serão aplicados favoravelmente.
3. A autorização para que o dependente exerça
atividade remunerada não implicará isenção de quaisquer requerimentos que possam ser ordinariamente
aplicados a qualquer emprego ou outras atividades
remuneradas, sejam relacionados a características
pessoais, profissionais, qualificações comerciais ou
outras.
4. Se um dependente pretender mudar de atividade remunerada após ter recebido a autorização
para trabalhar, deverá apresentar novo pedido de autorização.
ARTIGO 3
Imunidade Civil, Administrativa e Penal
Para os dependentes que exerçam atividade remunerada nos termos deste Acordo, fica suspensa,
em caráter irrevogável, a imunidade de jurisdição civil
e administrativa relativa a todas as questões decorrentes da referida atividade. Se um dependente, nos
termos do presente Acordo, que gozar de imunidade
de jurisdição penal de acordo com a Convenção de
Viena sobre Relações Diplomáticas, for acusado de
um delito cometido relacionado a tal atividade, o
Estado acreditante considerará seriamente qualquer
solicitação escrita de renúncia àquela imunidade.
ARTIGO 4
Regimes de Taxação e Seguridade Social
Os dependentes que exerçam atividade remunerada nos termos deste Acordo deverão cumprir as obrigações tributárias e previdenciárias decorrentes da referida atividade, ficando, em conseqüência, sujeitos à
legislação aplicável às pessoas físicas residentes ou
domiciliadas no Estado acreditado para todos os efeitos
decorrentes daquela atividade remunerada.
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ARTIGO 5
Entrada em Vigor, Emendas e Denúncia
1. Cada Parte Contratante deverá notificar a outra do cumprimento dos respectivos requisitos legais
internos necessários à entrada em vigor deste Acordo, a qual se dará 30 (trinta) dias após a data do recebimento da segunda notificação. Este Acordo permanecerá em vigor por um período indeterminado.
2. Emendas a este Acordo deverão ser encaminhadas pelos canais diplomáticos. Tais emendas entrarão em vigor cumpridos os procedimentos previstos no parágrafo 1 deste Artigo.
3. Ambas as Partes Contratantes podem denunciar este Acordo a qualquer momento pcr meio de notificação escrita com a antecedência de 6 (seis) meses.
Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados por seus Governos, assinaram este
Acordo.
Feito em Brasília, em 10 de abril de 2000, em dois
exemplares originais, nos idiomas português e espanhol, todos os textos sendo igualmente autênticos.
Pelo governo da república federativa do brasil. –
Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Pelo governo da república do panama. – José
Miguel Aleman, Ministro de Relaciones Exteriores.
MENSAGEM Nº 956, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 84,
inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Panamá sobre o Exercício
de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo
e Técnico, celebrado em Brasília, 10 de abril de 2000.
Brasília, 13 de julho de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 217/MRE
Brasília, 28 de junho de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa
Excelência o anexo texto de Acordo por Troca de
Notas entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Panamá sobre o
Exercício de Atividades Renumeradas por Parte de
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Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, 10
de abril de 2000.
2. O presente Acordo, semelhante aos assinados com duas dezenas de Países desde 1987, reflete
a tendência atual de estender aos dependentes dos
agentes das Missões oficiais a oportunidade de trabalhar no exterior, permitindo-lhes o enriquecimento
de sua experiência profissional.
3. Com efeito, as novas gerações do serviço exterior brasileiro reivindicam espaço profissional para
seus dependentes – cônjuges em especial – a fim de
possibilitar-lhes o exercício de atividades outras que a
mera função de acompanhamento do funcionário
transferido para o exterior.
4. Em visto do que precede, permito-me submeter a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem
ao Congresso Nacional, juntamente com as cópias
autênticas do Acordo, com vistas a seu encaminhamento à apreciação do Poder Legislativo.
Respeitosamente, – Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 368, DE 2001
(Nº 681/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Protocolo de
Emenda ao Convênio de Intercâmbio Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Costa Rica celebrado em São José,
em 4 de abril de 2000.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo de
Emenda ao Convênio de Intercâmbio Cultural entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Costa Rica, celebrado em São
José, em 4 de abril de 2000.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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PROTOCOLO DE EMENDA AO CONVÊNIO DE
INTERCÂMBIO CULTURAL ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DA COSTA RICA
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República da Costa Rica
(doravante denominados “Partes Contratantes”)
Considerando:
1. Que é necessário estabelecer um modelo de
cooperação educacional que facilite o mecanismo de
reconhecimento e equiparação de certificados e diplomas expedidos por instituições de ensino reconhecidas que compõem o sistema educacional das Partes Contratantes;
2. Que é importante promover ações que permitam aos portadores de certificados e diplomas expedidos por instituições de ensino de uma das Partes
Contratantes prosseguirem estudos em instituições
da outra Parte Contratante.
Resolvem celebrar um Protocolo de Emenda ao
Convênio de Intercâmbio Cultural, assinado em 19 de
novembro de 1964, no campo da cooperação educacional, nos seguintes termos:
ARTIGO I
Os Artigos 3º, 4º e 5º do Convênio de Intercâmbio Cultural passam a ter a seguinte redação:
Artigo 3º
Cada Parte Contratante buscará oferecer, anualmente, em instituições de ensino superior reconhecidas, vagas para estudantes de graduação e vagas com
bolsas de estudo para estudantes de pós-graduação
que sejam portadores de diplomas universitários de
cursos reconhecidos na outra Parte Contratante.
Parágrafo 1º Aos cidadãos de ambas as Partes
Contratantes beneficiados com o presente Artigo,
será concedida, no território da outra Parte Contratante, dispensa do pagamento de taxas de matrícula,
de exame e demais taxas escolares.
Parágrafo 2º O ingresso de alunos de uma Parte
Contratante em cursos de graduação e pós-graduação da outra Parte Contratante será regido pelos
mesmos processos seletivos aplicados pelas instituições de ensino superior aos estudantes nacionais.
Parágrafo 3º As Partes Contratantes informarão
a outra Parte, por via diplomática, do estabelecimento
de programas específicos que facilitem a aplicação
do presente Artigo.
Parágrafo 4º Os estudantes que se beneficiarem de acordos ou programas específicos estarão su-
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jeitos às normas de seleção e conduta estabelecidas
por esses instrumentos.
Artigo 4º
Os certificados e diplomas dos níveis fundamental, médio e superior, emitidos por instituições de ensino
reconhecidas em uma das Partes Contratantes, devidamente legalizados pela Repartição consular competente, serão aceitos, sem a necessidade de prestação de
exames adicionais, pela outra Parte Contratante para
continuação de estudos de seu titular, observados os
critérios de admissão de cada instituição.
Paragrafo 1º – Para fins de aplicação do presente Artigo, será aceito, como certificado de conclusão
de estudos correspondentes aos níveis fundamental
e médio, o “histórico escolar”, no caso do Brasil, e a
“relação de matérias, notas e/ou títulos”, no caso da
Costa Rica.
Parágrafo 2º Cada Parte Contratante manterá a
outra informada, por via diplomática, quanto a estes
aspectos, de seus sistemas de ensino.
Artigo 5º
Os diplomas e títulos que habilitem para o exercício profissional, expedidos por instituições de ensino superior reconhecidas de uma das Partes Contratantes a cidadãos da outra Parte Contratante, devidamente legalizados pela Repartição consular competente, serão reconhecidos e/ou revalidados no país
de origem do interessado, uma vez satisfeitas as exigências e os requisitos legais, regulamentares e normativos vigentes."
ARTIGO II
1. Ficam suprimidos os Artigos 6º e 7º do Convênio de Intercâmbio Cultural, cujos teores foram incorporados na nova, redação dada aos Artigos 4º e 5º.
2. O presente Protocolo entrará em vigor na data
da segunda Nota diplomática pela qual uma Parte
Contratante informe a outra do cumprimento dos requisitos constitucionais necessários a sua aprovação.
Feito em São José, Costa Rica, aos 4 dias do
mês de abril de 2000, em dois exemplares originais,
nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os
textos igualmente autênticos.
Pelo Governo a República Federativa do Brasil.
– Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Pelo Governo da República da Costa Rica. –
Roberto Rojas López, Ministro de Relações Exteriores e Culto.
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MENSAGEM Nº 1.088, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 84,
inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Protocolo de Emenda ao Convênio de Intercâmbio Cultural
ente o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Costa Rica, celebrado em
São José, em 4 de abril de 2000.
Brasília, 8 de agosto de 2000. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº 249/MRE
Brasília, 25 de julho de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à alta consideração de Vossa Excelência o anexo Protocolo de Emenda ao Convênio de
Intercâmbio Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Costa
Rica, celebrado em São José, em 4 de abril de 2000.
2. O referido Protocolo que, ao entrar em vigor,
substituirá os artigos 3º, 4º e 5º do Convênio de
Intercâmbio Cultural, firmado entre o Brasil e a Costa Rica em 19 de novembro de l964, tem por objetivo estabelecer um modelo de cooperação educacional que facilite o mecanismo de reconhecimento e
equiparação de certificados e diplomas, bem como
promover ações que permitam aos portadores de
certificados e diplomas expedidos por instituições de
ensino de uma das Partes Contratantes prosseguirem estudos em instituições da outra Parte.
3. O Ministério da Educação participou ativamente das negociações do presente Protocolo e
aprovou seu texto final. Ao aprofundar a cooperação
educacional entre o Brasil e a Costa Rica, o instrumento em apreço representará mais um exemplo
concreto de iniciativa que visam a estreitar as relações entre os dois países.
4. Com vistas ao encaminhamento do Protocolo
de Emenda ao Poder Legislativo, submeto, igualmente, projeto de mensagem ao Congresso Nacional.
Respeitosamente, – Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 369, DE 2001
(Nº 895/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova solicitação de o Brasil fazer
a declaração facultativa prevista no artigo 14 da Convenção Internacional sobre
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, reconhecendo a competência do Comitê Internacional para a
Eliminação da Discriminação Racial para
receber e analisar denúncias de violação
dos direitos humanos cobertos na Convenção.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovada solicitação de fazer a declaração facultativa prevista no artigo 14 da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Racial reconhecendo a
competência do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Racial para receber e analisar denúncias de
violações dos direitos humanos cobertos na Convenção.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção, bem como,
nos termos do inciso I do Art. 49 da Constituição Federal, quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.309, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 84,
inciso VIII, da Consumição Federal submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor de Estado
das Relações Exteriores, de aprovação para fazer a
declaração facultativa prevista no artigo 14 da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Eliminação da Discriminação Racial, reconhecendo a competência do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Racial para receber e analisar denúncias de violações dos direitos humanos cobertos na Convenção. A Convenção Internacional abre a Eliminação de
todas as Formas de Discriminação Racial foi assinada pelo Brasil em 7 de março de 1996, aprovado pelo
Congresso Nacional através do Decreto Legislativo nº
23, de 21 de junho de 1967, ratificada em 27 de março

OUTUBRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

de 1968 e promulgada pelo Decreto nº 65.810, de 8
de dezembro de 1969 (Diário Oficial da União de 10
de dezembro de 1969). Entrou em vigor para o Brasil
no dia 4 de janeiro de 1969, como determina o artigo
XIX da mesma.
Brasília, 20 de setembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 291

DDH-MRE – SHUM
Brasília, 6 de setembro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O Brasil assinou, em 7 de março de 1966, a
Convenção Internacional sobre a. Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, instrumento
aprovado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 23, de 21 de junho de 1967, e ratificado em
27 de março de 1968, com promulgação pelo Decreto
nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969 (Diário Oficial
da União de 10 de dezembro de 1969). A Convenção
entrou em vigor para o Brasil no dia 4 de janeiro de
1969, como determina o artigo XIX da mesma.
2. Ao assinar a Convenção, o Brasil não depositou declaração facultativa, prevista no artigo 14, reconhecendo a competência dc Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Racial para receber e analisar
denúncias de violações dos direitos humanos cobertos na Convenção.
3. A competência atribuída ao Comitê sobre a
Eliminação da Discriminação Racial, pelo artigo 14 da
Convenção, tem as seguintes características:
(i) análise de petições dos nacionais
do Estado, vítimas de violações dos direitos
cobertos pela Convenção; após essa análise, O Comitê pode emitir recomendações
ao Estado envolvido;
(ii) necessidade de constituir-se órgão
nacional, ou comunicar um já existente, para
ter competência no recebimento, e processamento prévio dessas petições;
(iii) o recurso ao órgão nacional tem
como pré-requisito o esgotamento prévio
dos outros recursos domésticos disponíveis,
aplicando-se o recurso ao Comitê apenas
na hipótese de não ter a alegação obtido satisfações do órgão nacional;
4. O sistema, pioneiro em seu momento, serviu
de precedente para o estabelecimento de mecanismos similares, atualmente em vigor em outras áreas
da defesa e promoção dos direitos humanos nas Nações Unidas e reconhecidos pelo Brasil.
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5. Dos cento e cinqüenta e seis Estados partes
da Convenção, vinte e sete já reconhecem a competência do Comitê: África do Sul, Argélia, Austrália,
Bulgária, Chile, Chipre, Costa Rica, Dinamarca,
Equador, Eslováquia, Espanha, Federação Russa,
Finlândia, França, Hungria, Islândia, Itália, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Peru, República
da Coréia, Senegal, Suécia, Ucrânia e Uruguai.
6. O reconhecimento da competência do Comitê, nos termos do artigo 14, tem sido pleito reiterado
por diversos segmentos da sociedade brasileira e um
gesto governamental nesse sentido constituiria resposta adequada a essas expectativas no momento
em que avançam os processos nacional e regional de
preparação para a “III Conferência Mundial contra o
Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerância Correlata”, a realizar-se na África do Sul, no
próximo ano. O gesto teria ainda o sentido de reforçar
internacionalmente o compromisso que o Brasil vem
assumindo com a defesa e a promoção dos direitos
humanos.
7. O Secretário de Estado dos Direitos Humanos
consultado, manifestou sua concordância com o reconhecimento da competência do CERD.
8. À luz do que procede, permito-me propor que
o Brasil deposite, junto às Nações Unidas, a declaração facultativa prevista no artigo 14 da Convenção
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação Racial para receber e analisar denúncias de violações dos direitos humanos cobertos
na Convenção, para o que submeto a Vossa Excelência o anexo Projeto de Mensagem ao Congresso Nacional.
Respeitosamente, – Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
LESGILAÇÃO CITADA
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 47, nº1 da Constituição Federal e
eu, Auro Moura Andrade, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 23, DE 1967
Aprova a Convenção Internacional
sobre a eliminação de todas as formas
de Discriminação Racial, adotada pela
Resolução nº 2.106 (XX) da Assembléia
Geral das Nações Unidas, de 21 de dezembro de 1965.
Art 1º É aprovada a Convenção Internacional
sobre a eliminação de todas as formas de discrimina-
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ção racial, adotada pela Resolução número 2.106
(XX) da Assembléia-Geral das Nações Unidas, de 21
de dezembro de 1965.
Art 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Art 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 21 de junho de 1967. – Auro
Moura Andrade, Presidente do Senado Federal.
DECRETO Nº 65.810
DE 8 DE DEZEMBRO DE 1969
Promulga Convenção Internacional
sobre a eliminação de todas as formas
de discriminação racial.
O Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional aprovado pelo
Decreto Legislativo nº 23, de 21 de junho de 1967, a
Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, que foi aberta à assinatura em Nova York e assinada pelo Brasil a
7 de março de 1966;
E havendo sido depositado o instrumento brasileiro de ratificação, junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas, a 27 de março de 1968;
E tendo a referida Convenção entrado em vigor,
de conformidade com o disposto em seu artigo 19,
parágrafo lº, a 4 de janeiro de 1969;
Decreta que a mesma, apensa por cópia ao presente Decreto, seja executada e cumprida tão inteiramente como ela nele contém.
Brasília, 8 de dezembro de 1969; 148º da Independência e 81º da República. – EMÍLIO G. MÉDICI –
Mário Gibson Barbosa
CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE A
ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE
DISCRIMINAÇÃO RACIAL (1968)
Os Estados-partes na presente Convenção,
Considerando que a Carta das Nações Unidas
baseia-se em princípios de dignidade e igualdade inerentes a todos os seres humanos, e que todos os
Estados-membros comprometem-se a tomar medidas separadas e conjuntas, em cooperação com a
Organização, para a consecução de um dos propósitos das Nações Unidas, que é promover e encorajar o
respeito universal e a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos sem
discriminação de raça, sexo, idioma ou religião.
Considerando que a Declaração Universal dos
Direitos Humanos proclama que todos os seres hu-
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manos nascem livres e iguais sem dignidade e direitos e que toda pessoa pode invocar todos os direitos
estabelecidos nessa Declaração, sem distinção alguma, e principalmente de raça, cor ou origem nacional.
Considerando que todas as pessoas são iguais
perante a lei e têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação e contra qualquer incitamento à
discriminação.
Considerando o suposto autor baseia-se em
princípios de dignidade e igualdade inerentes a todos
os seres humanos, e que todos os Estados-membros
comprometem-se a tomar medidas separadas e conjuntas, em cooperação com a Organização, para a
consecução de um dos propósitos da Nações Unidas,
que é promover e encorajar o respeito universal e a
observância dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais para todos, sem discriminação de raça,
sexo, idioma ou religião.
Considerando que a Declaração Universal dos
Direitos Humanos proclama que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos
e que toda pessoa pode invocar todos os direitos estabelecidos nessa Declaração, sem distinção alguma,
e principalmente de raça, cor ou origem nacional.
Considerando que todas as pessoas são iguais
perante a lei e têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação e contra qualquer incitamento à
discriminação.
Considerando que as Nações Unidas tem condenado o colonialismo e todas as práticas de segregação e discriminação a ele associadas, em qualquer
forma e onde quer que existam, e que a Declaração
sobre a Outorga da Independência aos País e Povos
Coloniais de 14 de dezembro de 1960 (Resolução nº
1514 (XV) da Assembléia Geral) afirmou e proclamou
solenemente a necessidade de leva-las a um fim rápido e incondicional.
Considerando que a Declaração das Nações
Unidas sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial de 20 de dezembro de 1963 (Resolução nº 1.904 (XVII) da Assembléia Geral) afirma solenemente a necessidade de eliminar rapidamente a
descriminação racial no mundo, em todas as suas formas e manifestações, e de assegurar a compreensão
e o respeito à dignidade da pessoa humana.
Convencidos de que a doutrina da superioridade baseada em diferenças raciais é cientificamente
falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e
perigosa, e que não existe justificação para a discriminação racial, em teoria ou na prática, em lugar algum.

OUTUBRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Reafirmando que a discriminação entre as pessoas por motivo de raça, cor ou origem étnica é um
obstáculo às relações amistosas e pacíficas entre as
nações e é capaz de perturbar a paz e a segurança
entre os povos e a harmonia de pessoas vivendo lado
a lado, até dentro de um mesmo Estado.
Convencidos de que a existência de barreiras
raciais repugna os ideais de qualquer sociedade humana.
Alarmados por manifestações de discriminação racial ainda em evidência em algumas áreas do
mundo e por políticas governamentais baseadas
em superioridade racial ou ódio, como as políticas
de apartheid, segregação ou separação.
Resolvidos a adotar todas as medidas necessárias para eliminar rapidamente a discriminação racial
em todas as suas formas e manifestações, e a prevenir e combater doutrinas e práticas racistas e construir uma comunidade internacional livre de todas as formas de segregação racial e discriminação racial.
Levando em conta a Convenção sobre a Discriminação no Emprego e Ocupação, adotada pela
Organização Internacional do Trabalho de 1958, e a
Convenção contra a Discriminação no Ensino, adotada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em 1960.
Desejosos de completar os princípios estabelecidos na Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e assegurar o mais cedo possível a adoção de medidas práticas para esse fim.
Acordam o seguinte:
....................................................................................
PARTE II
....................................................................................
Artigo 14 – 1. Todo Estado-Parte na presente
Convenção poderá declarar, a qualquer momento,
que reconhece a competência do Comitê para receber e examinar as comunicações enviadas por indivíduos ou grupos de indivíduos sob sua jurisdição, que
aleguem ser vítimas de violação, por um Estado-Parte, de qualquer um dos direitos enunciados na presente Convenção. O Comitê não receberá comunicação alguma relativa a um Estado-Parte que não houver feito declaração dessa natureza.
2. Qualquer Estado-parte que fizer uma declaração de conformidade com o parágrafo lº do presente
artigo, poderá criar ou designar um órgão dentro de
sua ordem jurídica nacional, que terá a competência
para receber e examinar as petições de pessoas ou
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grupos de pessoas sob sua jurisdição, que alegarem
ser vítima de uma violação de qualquer um dos direitos enunciados na presente Convenção e que esgotaram os outros recursos locais disponíveis.
3. A declaração feita de conformidade com o parágrafo lº do presente artigo e o nome de qualquer órgão criado ou designado pelo Estado-Parte interessado, consoante o parágrafo 2º do presente artigo,
serão depositados pelo Estado-Parte interessado
junto ao Secretário Geral das Nações Unidas, que remeterá cópias aos outros Estados-Partes.
A declaração poderá ser retirada a qualquer momento, mediante notificação ao Secretário Geral das
Nações Unidas, mas esta retirada não prejudicará as
comunicações que já estiverem sendo estudadas
pelo Comitê.
4. O órgão criado ou designado de conformidade com o parágrafo 2º do presente artigo, deverá
manter um registro de petições, e cópias autenticadas do registro serão depositadas anualmente por canais apropriados junto ao Secretário Geral das Nações Unidas, no entendimento de que o conteúdo
dessas cópias não será divulgado ao público.
5. Se não obtiver reparação satisfatória do órgão
criado ou designado de conformidade com o parágrafo 2º do presente artigo, o peticionário terá o direito de
levar a questão ao Comitê, dentro de seis meses.
6. a) O Comitê levará, a título confidencial, qualquer comunicação que lhe tenha sido endereçada, ao
conhecimento do Estado-Parte que supostamente
houver violado qualquer das disposições desta Convenção, mas a identidade da pessoa ou dos grupos
de pessoas não poderá ser revelada sem o consentimento expresso da referida pessoa ou grupos de pessoas. O Comitê não receberá comunicações anônimas.
b) Dentro dos três meses seguintes, o Estado
destinatário submeterá ao Comitê as explicações ou
declarações por escrito que elucidem a questão e, se
for o caso, indiquem o recurso jurídico adotado pelo
Estado em questão.
7. a) O Comitê examinará as comunicações recebidas em conformidade com o presente artigo à luz
de todas as informações a ele submetidas pelo Estado interessado e pelo peticionário. O Comitê só examinará uma comunicação de um peticionário após
Ter-se assegurado de que este esgotou todos os recursos internos disponíveis. Entretanto, esta regra
não se aplicará se os processos de recursos excederem prazos razoáveis.
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b) O Comitê comunicará suas sugestões e recomendações eventuais ao Estado-Parte e ao peticionário em questão.
8. O Comitê incluirá em seu relatório anual um
resumo destas comunicações e, se for necessário,
um resumo das explicações e declarações dos Estados-Partes interessados, assim como suas próprias
sugestões e recomendações.
9. O Comitê somente terá competência para
exercer as funções previstas neste artigo se pelo menos dez Estados-Partes nesta Convenção estiverem
obrigados, por declarações feitas de conformidade
com o parágrafo 1º deste artigo.
....................................................................................

PARTE III
....................................................................................
Artigo 19 – 1. A presente Convenção entrará em
vigor no trigésimo dia a contar da data em que o vigésimo sétimo instrumento de ratificação ou adesão
houver sido depositado junto ao Secretário Geral das
Nações Unidas.
2. Para os Estados que vierem a ratificar a presente Convenção ou a ela aderirem após o depósito
do vigésimo sétimo instrumento de ratificação ou adesão, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a
contar da data em que o Estado em questão houver
depositado seu instrumento de ratificação ou adesão.
....................................................................................
....................................................................................
(À Comissão Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 370, DE 2001
(Nº 952/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto dos Atos Finais da
Conferência de Plenipotenciários-Adicional, Minneapolis, 1998, que alteram a
Constituição e a Convenção da UIT.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto dos Atos Finais da
Conferência de Plenipotenciários – Adicional, Minneapolis, 1998, que alteram a Constituição e a Convenção da UIT.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o re-
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ferido texto, bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
INSTRUMENTO DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICAÇÕES (GENEBRA, 1992)
TAL COMO EMENDADA PELA CONFERÊNCIA
DE PLENIPOTENCIÁRIOS (QUIOTO, 1994)
(Emendas adotadas pela Conferência de
Plenipotenciários (Minneapolis, 1998))
CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICAÇÕES (GENEBRA, 1992)
PARTE I
Prefácio
Em decorrência e aplicação das disposições da
Constituição da União Internacional de Telecomunicações (Genebra, 1992), conforme emendada pela
Conferência de Plenipotenciários (Quioto, 1994) e,
em particular, de seu Artigo 55, a Conferência de Plenipotenciários da União Internacional de Telecomunicações (Minneapolis, 1998) adotou as seguintes
emendas à referida Constituição.
CAPÍTULO I
Disposições Básicas
ARTIGO 1º (CS)
Objeto da União
MOD 3 a) preservar e intensificar a cooperação
internacional entre todos os seus Estados-Membros
para a melhoria e o emprego racional de todas as categorias de telecomunicações;
ADD 3A abis) fomentar e ampliar a participação
de entidades e organizações nas atividades da União
e desenvolver a cooperação frutífera e a parceria entre elas e os Estados-Membros para a consecução de
todos os objetivos da União;
MOD 4 b) promover e prestar assistência técnica aos países em desenvolvimento no campo das telecomunicações, e também promover a mobilização
dos recursos materiais, humanos e financeiros necessários à sua implementação bem como o acesso
à informação;
MOD 8 f) harmonizar ações dos Estados-Membros e incentivar a cooperação frutífera e construtiva
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e parcerias entre Estados-Membros e Membros dos
Setores da União para o alcance desses objetivos;
MOD 12 b) coordenará os esforços para eliminar as interferências prejudiciais entre estações de
radiocomunicação dos diversos países e otimizar a
utilização do espectro de freqüências radioelétricas
pelos serviços de radiocomunicação, bem como das
órbitas dos satélites geoestacionários e de outros satélites;
MOD 14 d) fomentará a cooperação e a solidariedade internacionais na prestação de assistência técnica aos países em desenvolvimento, bem como a criação, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos
equipamentos e das redes de telecomunicações nos
países em desenvolvimento por todos os meios de
que disponha, em particular por meio de sua participação nos programas apropriados das Nações Unidas e do uso de seus próprios recursos, quando for o
caso;
MOD 16 f) incentivará a colaboração entre os
Estados-Membros e os Membros dos Setores com
vista ao estabelecimento de tarifas em níveis tão baixos quanto possível, compatíveis com um serviço de
boa qualidade e levando em conta a necessidade de
se preservar gestão financeira das telecomunicações
em base sólida e independente;
ADD 19A j) promoverá a participação de entidades afins nas atividades da União e a cooperação
com organizações regionais e outras organizações
para a consecução dos objetivos da União.
ARTIGO 2º (CS)
Composição da União
MOD 20 A União Internacional de Telecomunicações é uma organização intergovernamental na
qual os Estados-Membros e Membros de Setor, que
gozam de direitos e têm obrigações bem definidos,
cooperam para a plena realização dos objetivos da
União. A União, considerando o princípio da universalidade e tendo em vista o interesse que existe em que
a participação nela seja universal, é composta de:
MOD 21 a) todo Estado que seja Estado-Membro da União Internacional das Telecomunicações enquanto Parte em qualquer Convenção Internacional
de Telecomunicações anterior à entrada em vigor da
presente Constituição e da Convenção;
MOD 23 c) qualquer outro Estado, não membro
das Nações Unidas, que solicite sua admissão como
membro da União e que, após prévia aprovação de seu
pedido por dois terços dos Estados-Membros da União,
adira à presente Constituição e à Convenção em con-
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formidade com o Artigo 53 da presente Constituição. Se
tal pedido for apresentado no período compreendido
entre duas conferências de plenipotenciários, o Secretário-Geral consultará os Estados-Membros da União;
um Estado-Membro será considerado como se havendo abstido se não responder no prazo de quatro meses
a contar da data em que foi consultado.
ARTIGO 3º (CS)
MOD Direitos e Obrigações dos Estados-Membros e dos Membros de Setor
MOD 24 1. Os Estados-Membros e os Membros de
Setor terão os direitos e estarão sujeitos às obrigações
previstas na presente Constituição e na Convenção.
MOD 25 2. Os direitos dos Estados-Membros,
no que respeita à sua participação nas conferências,
reuniões e consultas da União, são os seguintes:
MOD 26 a) todos os Estados-Membros têm o direito de participar das conferências, ser elegíveis para
o Conselho e de apresentar candidatos aos cargos de
funcionários eleitos da União ou de membros da Junta do Regulamento das Radiocomunicações;
MOD 27 b) sob reserva das disposições dos nºs.
169 e 210 da presente Constituição, cada Estado-Membro terá direito a um voto em todas as conferências de plenipotenciários, em todas as conferências mundiais e em todas as assembléias setoriais de
radiocomunicações, bem como em todas as reuniões
das comissões de estudos e, se fizer parte do Conselho, em todas as sessões deste. Nas conferências regionais, apenas os Estados-Membros da região interessada terão direito de voto;
MOD 28 c) sob reserva das disposições dos nºs.
169 e 210 da presente Constituição, cada Estado-Membro tem igualmente direito a um voto nas consultas efetuadas por correspondência. No caso de
consultas relativas às conferências regionais, apenas
os Estados-Membros da região interessada têm direito de voto.
ADD 28A 3 Com relação à sua participação nas
atividades da União, os Membros de Setor poderão
participar efetivamente das atividades do Setor a que
pertençam, nos termos das disposições pertinentes
da presente Constituição e Convenção.
ADD 28B a) podem prover os presidentes e os
vice-presidentes das assembléias e reuniões dos Setores e das conferências mundiais de desenvolvimento das telecomunicações;
ADD 28C b) têm o direito de, sob reserva das
disposições aplicáveis da Convenção e das decisões
sobre o assunto adotadas pela Conferência de Pleni-
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potenciários, participar da adoção de Questões e Recomendações e de decisões relativas a métodos e
procedimentos de trabalho do Setor interessado.
ARTIGO 4º (CS)
Instrumentos da União
MOD 31 3. As disposições da presente Constituição e da Convenção são ainda completadas por aquelas dos Regulamentos Administrativos, destacados a
seguir, que regulamentam a utilização das telecomunicações e se aplicam a todos os Estados-Membros:
– Regulamento das Telecomunicações Internacionais;
– Regulamento de Radiocomunicações.
ARTIGO 6º (CS)
Execução dos Instrumentos da União
MOD 37 1. Os Estados-Membros estão obrigados a conformar-se às disposições da presente Constituição, da Convenção e dos Regulamentos Administrativos em todos os escritórios e em todas as estações de telecomunicações por eles estabelecidos ou
explorados e que prestem serviços internacionais ou
que possam provocar interferências prejudiciais aos
serviços de radiocomunicações de outros países, salvo no que respeita aos serviços isentos destas obrigações em virtude das disposições do Artigo 48 da
presente Constituição.
MOD 38 2. Os Estados-Membros devem, ademais, tomar as medidas necessárias para impor a observância das disposições da presente Constituição,
da Convenção e dos Regulamentos Administrativos
às empresas operadoras por eles autorizadas a estabelecer e a explorar telecomunicações que prestem
serviços internacionais ou explorem estações que
possam causar interferências prejudiciais aos serviços de radiocomunicação de outros países.
ARTIGO 7º (CS)
Estrutura da União
MOD 44 e) o Setor de Normalização das Telecomunicações, incluindo as assembléias mundiais de
normalização das telecomunicações;
ARTIGO 8º (CS)
Conferência de Plenipotenciários
MOD 47 1. A Conferência de Plenipotenciários é
composta de delegações representativas dos Estados-Membros. Será convocada a cada quatro anos.
MOD 48 2. Com fundamento em proposta de
Estados-Membros e tomando em consideração relatórios do Conselho, a Conferência de Plenipotenciários:
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MOD 50 b) examina os relatórios do Conselho
sobre as atividades da União desde a última Conferência de Plenipotenciários e sobre a política geral e o
planejamento estratégico da União;
MOD 51 c) determina as bases do orçamento
da União e fixa, à luz das decisões tomadas com base
nos relatórios indicados no número anterior, os limites
financeiros a serem observados (receita e despesa)
até a próxima Conferência de Plenipotenciários, após
considerar todos os aspectos pertinentes das atividades da União durante tal período;
ADD 5lA d) determina, usando os procedimentos descritos nos números 161D a l6lG da presente
Constituição, o número total de unidades de contribuição até a próxima Conferência de Plenipotenciários
com base nas classes contributivas anunciadas pelos
Estados-Membros;
MOD 54 f) elege os Estados-Membros que devem constituir o Conselho;
MOD 57 i) examina e, se for o caso, adota as
propostas de emenda à presente Constituição e à
Convenção apresentadas pelos Estados-Membros,
em conformidade, respectivamente, com as disposições do Artigo 55 da presente Constituição e as disposições pertinentes da Convenção;
ADD 58A jbis) adota e modifica o Regulamento
Interno das conferências e outras reuniões da União;
MOD 59C b) caso dois terços dos Estados-Membros o requeiram individualmente ao Secretário-Geral;
MOD 59D c) por proposta do Conselho, com a
aprovação de pelo menos dois terços dos Estados-Membros.
ARTIGO 9º (CS)
Princípios aplicáveis às
eleições e assuntos conexos
MOD 62 b) o Secretário-Geral, o Vice-Secretário-Geral, os Diretores dos Escritórios e os membros
da Junta do Regulamento das Radiocomunicações
sejam eleitos entre os candidatos propostos pelos
Estados-Membros que sejam seus nacionais e deverão ser nacionais de Estados-Membros diferentes, e
ao seu proceder à sua eleição se tenha em conta uma
distribuição geográfica eqüitativa entre as regiões do
mundo; no que respeita aos funcionários eleitos, que
também se tenham em conta os princípios enunciados no nº 154 da presente Constituição.
MOD 63 c) os membros da Junta do Regulamento das Radiocomunicações sejam eleitos a título
individual; cada Estado-Membro poderá propor apenas um candidato.
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ARTIGO 10 (CS)
O Conselho

CAPÍTULO II
O Setor de Radiocomunicações

MOD 65 1. (1) O Conselho compõe-se de Estados-Membros eleitos pela Conferência de Plenipotenciários, em conformidade com as disposições do nº 61
da presente Constituição.
MOD 69 4. (1) Ao Conselho incumbe tomar todas as medidas adequadas para facilitar a aplicação,
pelos Estados-Membros, das disposições da presente Constituição, da Convenção, dos Regulamentos
Administrativos, das decisões da Conferência de Plenipotenciários e, quando for o caso, das decisões das
outras conferências e reuniões da União, bem como
realizar todas as outras tarefas que lhe sejam atribuídas pela Conferência de Plenipotenciários.
MOD 70 (2) O Conselho examinará as grandes
questões de política de telecomunicações em conformidade com as diretrizes gerais da Conferência de
Plenipotenciários, a fim de garantir que as orientações políticas e a estratégia da União sejam perfeitamente adaptadas à evolução constante das telecomunicações, e preparará um informe sobre as políticas e o planejamento estratégico recomendados para
a União e suas implicações financeiras. Para esse
fim, utilizará o material referido no nº 74A abaixo preparado pelo Secretário-Geral.

ARTIGO 12 (CS)
Funções e Estrutura

ARTIGO 11 (CS)
A Secretaria-Geral

MOD 78 1. (1) As funções do Setor de Radiocomunicações são, tendo em vista os interesses específicos dos países em desenvolvimento, cumprir os objetivos da União, conforme definidos no Artigo 1º da
Constituição, relativos à radiocomunicação:
– garantindo a utilização racional, eqüitativa, eficaz e econômica do espectro radioelétrico por todos
os serviços de radiocomunicações, incluindo aqueles
que utilizam as órbitas dos satélites geoestacionários
e de outros satélites, sob reserva das disposições do
Artigo 44 da presente Constituição, e procedendo a
estudos, sem limitações quanto à gama de freqüências, e adotando recomendações relativas às radiocomunicações.
MOD 83 c) pelas assembléias de radiocomunicações;
ADD 84A dbis) pelo Grupo Assessor das Radiocomunicações;
MOD 87 a) de direito próprio, as administrações
de todos os Estados-Membros.
MOD 88 b) qualquer entidade ou organização autorizada, que se torne Membro de Setor em conformidade com as disposições pertinentes da Convenção.

ADD 73A (2) As funções do Secretário-Geral
são especificadas na Convenção. Adicionalmente, o
Secretário-Geral:

ARTIGO 13 (CS)
As Conferências e as Assembléias
de Radiocomunicações

MOD 74 a) coordenará as atividades da União,
assistido pelo Comitê de Coordenação;

MOD 90 2) As conferências mundiais de radiocomunicações serão normalmente convocadas de
dois em dois anos, com intervalos de dois a três anos;
no entanto, uma destas conferências poderá não ser
convocada ou uma conferência adicional poderá ser
convocada, respeitadas as disposições pertinentes
da Convenção.
MOD 91 3) As assembléias de radiocomunicações serão também normalmente convocadas a cada
dois ou três anos e serão associadas, quanto a locais
e datas, às conferências mundiais de radiocomunicações, no intuito de melhorar a eficácia e a produtividade do Setor de Radiocomunicações. As assembléias
de radiocomunicações prepararão as bases técnicas
necessárias aos trabalhos das conferências mundiais
de radiocomunicações e atenderão a todas as solicitações das referidas conferências; as suas funções
encontram-se descritas na Convenção.

ADD 74A b) preparará, assistido pelo Comitê de
Coordenação, a matéria requerida para a preparação
de um relatório sobre as políticas e o Plano Estratégico
da União, e coordenará a implementação do Plano.
MOD 75 c) tomará as medidas necessárias para
assegurar a utilização econômica dos recursos da
União e será responsável perante o Conselho por todas as implicações administrativas e financeiras das
atividades da União;
MOD 76 d) atuará na qualidade de representante legal da União.
ADD 76A (4bis) O Secretário-Geral poderá atuar como depositário de acordos especiais estabelecidos em conformidade com o Artigo 42 da presente
Constituição.
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MOD 92 As decisões das conferências mundiais
de radiocomunicações, das assembléias de radiocomunicações e das conferências regionais de radiocomunicações deverão estar, em todos os casos, em
conformidade com as disposições da presente Constituição e da Convenção. As decisões das assembléias de radiocomunicações ou das conferências regionais de radiocomunicações deverão estar também, em
todos os casos, em conformidade com o Regulamento
das Radiocomunicações. Quando adotarem resoluções e decisões, as conferências deverão ter em conta
as repercussões financeiras previsíveis e evitar a adoção de resoluções e decisões suscetíveis de provocar
despesas que excedam os limites dos créditos fixados
pela Conferência de Plenipotenciários.

MOD 100 (3) Os Estados-Membros e os Membros de Setor deverão respeitar o caráter exclusivamente internacional das funções dos membros da
Junta e abster-se de procurar influenciá-los no exercício das suas funções na Junta.

ARTIGO 14 (CS)
A Junta do Regulamento
das Radiocomunicações

ARTIGO 17 (CS)
Funções e Estrutura

MOD 95 a) aprovar as normas regimentais que
incluam critérios técnicos, em conformidade com o
Regulamento das Radiocomunicações e com as decisões das competentes conferências de radiocomunicações. Estas normas regimentais serão utilizadas
pelo Diretor e pelo Departamento quando da aplicação do Regulamento das Radiocomunicações, para o
registro das consignações de freqüências feitas pelos
Estados-Membros. Estas regras poderão ser objeto
de comentários por parte das administrações e, no
caso de se verificar desacordo persistente, a questão
será submetida à próxima conferência mundial de radiocomunicações;
MOD 97 c) executar todas as tarefas adicionais
relativas à consignação e utilização de freqüências,
conforme indicado no nº 78 da presente Constituição,
em harmonia com os procedimentos estabelecidos
pelo Regulamento das Radiocomunicações, e conforme definidos por uma conferência competente ou
pelo Conselho, com o consentimento da maioria dos
Estados-Membros, tendo em vista a preparação de
uma tal conferência ou na execução das suas decisões.
MOD 99 (2) Nenhum membro da Junta deverá,
no que diz respeito às suas funções a serviço da
União, solicitar ou receber instruções de qualquer governo ou membro de um governo, nem de qualquer
organização ou pessoa jurídica pública ou privada. Os
membros da Junta deverão abster-se de tomar qualquer medida ou de se associar a qualquer decisão
que possa ser incompatível com o seu estatuto, tal
como definido no nº 98 supra.

ARTIGO 15 (CS)
As Comissões de Estudo e o
Grupo Assessor de Radiocomunicações
MOD 102 As funções respectivas das Comissões de Estudo e do Grupo Assessor de Radiocomunicações encontram-se enunciadas na Convenção.
CAPÍTULO III
O Setor de Normalização das Telecomunicações

MOD 104 1) O Setor de Normalização das Telecomunicações terá por função a consecução dos objetivos da União em matéria de normalização das telecomunicações enunciadas no artigo 1º da presente
Constituição, tendo presente as preocupações particulares dos países em desenvolvimento, estudando
para tanto as questões técnicas, de exploração e tarifárias relacionadas com as telecomunicações e sobre
elas adotando Recomendações visando à normalização das telecomunicações em escala mundial.
MOD 107 a) por assembléias mundiais de normalização das telecomunicações;
ADD 108A bbis) pelo Grupo Assessor de Normalização das Telecomunicações;
MOD 111 a) de direito, as administrações de todos os Estados-Membros;
MOD 112 b) qualquer entidade ou organização
autorizada, em conformidade com as disposições
pertinentes da Convenção.
ARTIGO 18 (CS)
MOD As Assembléias Mundiais de Normalização das Telecomunicações
MOD 113 1) As competências das assembléias
mundiais de normalização das telecomunicações encontram-se definidas na Convenção.
MOD 114 2) As assembléias mundiais de normalização das telecomunicações serão convocadas
de quatro em quatro anos; no entanto, poderá ser organizada uma conferência adicional, em conformidade com as disposições pertinentes da Convenção.
MOD 115 3) As decisões das assembléias mundiais de normalização das telecomunicações deverão
estar, em todas as circunstâncias, em conformidade
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com as disposições da presente Constituição, da
Convenção e dos Regulamentos Administrativos. Ao
adotarem resoluções e decisões, as conferências deverão considerar as repercussões financeiras previsíveis e evitar a adoção de resoluções e decisões suscetíveis de provocar despesas que excedam os limites superiores dos créditos fixados pela Conferência
de Plenipotenciários.

previsíveis e deverão evitar a adoção de resoluções e
decisões suscetíveis de provocar despesas que excedam os limites superiores dos créditos fixados pela
Conferência de Plenipotenciários.

ARTIGO 19 (CS)
MOD As Comissões de Estudo de Normalização
das Comunicações e o Grupo Assessor

MOD 144 As respectivas responsabilidades das
Comissões de Estudo e do Grupo Assessor de Desenvolvimento das Telecomunicações encontram-se
especificadas na Convenção.

MOD 116 As funções das Comissões de Estudo
de Normalização das Telecomunicações e do Grupo
Assessor encontram-se enunciadas na Convenção.
CAPÍTULO IV
O Setor de Desenvolvimento das
Telecomunicações
ARTIGO 21 (CS)
Funções e estrutura
MOD 122 b) fomentar, especialmente por meio
de parcerias, o desenvolvimento, a expansão e a exploração das redes e dos serviços de telecomunicação, particularmente nos países em desenvolvimento, tomando em consideração as atividades de outros
órgãos interessados, reforçando os meios de desenvolvimento de recursos humanos, de planificação, de
gestão, de mobilização de meios e de investigação e
desenvolvimento;
ADD 132A bbis) pelo Grupo Assessor de Desenvolvimento das Telecomunicações;
MOD 135 a) de direito, as administrações de todos os Estados-Membros
MOD l36 b) qualquer entidade ou organização
autorizada admitida como Membro de Setor em conformidade com as disposições pertinentes da Convenção.
ARTIGO 22 (CS)
MOD As conferências de desenvolvimento
das telecomunicações
MOD 142. 4. As conferências de desenvolvimento das telecomunicações não produzirão atos finais. As suas conclusões tomarão a forma de resoluções, decisões, recomendações ou relatórios e deverão estar, em todas as circunstâncias, em conformidade com as disposições da presente Constituição,
da Convenção e dos Regulamentos Administrativos.
Ao adotarem resoluções e decisões, as conferências
deverão ter em conta as repercussões financeiras

ARTIGO 23 (CS)
MOD As Comissões de Estudo e o Grupo Assessor de Desenvolvimento das Telecomunicações

CAPÍTULO V
Outras disposições relativas ao
funcionamento da União
ARTIGO 25 (CS)
As Conferências Mundiais de
Telecomunicações Internacionais
MOD 147 2. As decisões das conferências mundiais de telecomunicações internacionais deverão estar, em todas os casos, em conformidade com as disposições da presente Constituição e da Convenção.
Ao adotarem resoluções e decisões, as conferências
deverão ter em conta as repercussões financeiras
previsíveis e evitar a adoção de resoluções suscetíveis de provocar despesas que excedam os limites superiores dos créditos fixados pela Conferência de
Plenipotenciários.
ARTIGO 27 (CS)
Os funcionários eleitos e o pessoal da União
MOD 151 (2) Os Estados-Membros e os Membros de Setor deverão respeitar o caráter exclusivamente internacional das funções desses funcionários
eleitos e do pessoal da União e abster-se de tentar influenciá-los na execução de suas atividades.
MOD 153 (4) Para garantir o funcionamento eficaz da União, os Estados-Membros de que sejam nacionais o Secretário-Geral, o Vice-Secretário-Geral
ou o Diretor de um Setor deverão, na medida do possível, abster-se de dispensá-los entre duas Conferências de Plenipotenciários.
ARTIGO 28 (CS)
Finanças da União
MOD 159 2. As despesas da União serão cobertas:
ADD 159A a) pelas contribuições dos seus
Estados-Membros e dos Membros dos Setores;
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ADD 159B b) por outras rendas conforme definidas na Convenção ou nos Regulamentos Financeiros.
ADD 159C 3. Cada Estado-Membro e Membro
de Setor pagará uma soma equivalente ao número de
unidades da classe contributiva que houver escolhido
de acordo com os números 160 e 161I a seguir.
ADD 159D 4. As despesas decorrentes da realização de conferências regionais referidas no nº 43 da
presente Constituição serão cobertas, tomando por
base as suas respectivas classes contributivas, por
todos os Estados-Membros da região interessada e,
quando for o caso, da mesma maneira, pelos Estados-Membros de outras regiões que participarem de
tais conferências.
MOD 160 5. (1) Os Estados-Membros e os
Membros dos Setores escolherão livremente a classe
contributiva com que pretendem participar nas despesas da União.
MOD 161 (2) Esta escolha será feita nos seis
meses seguintes ao término durante a realização de
uma Conferência de Plenipotenciários, em conformidade com a escala das classes contributivas e das
condições indicadas na Convenção, bem como dos
procedimentos descritos a seguir.
ADD 161A (3) Os Estados-Membros escolherão
suas classes contributivas de acordo com a escala de
classes contributivas e nas condições estabelecidas
pela Convenção, observados os procedimentos descritos a seguir.
ADD 161B 6. (1) Em sua sessão imediatamente
anterior à Conferência de Plenipotenciários, o Conselho fixará o valor provisório da unidade de contribuição, tomando por base o esboço de planejamento financeiro para o período correspondente e o número
total de unidades de contribuição.
ADD 161C (2) O Secretário-Geral informará aos
Estados-Membros e aos Membros dos Setores o valor provisório da unidade de contribuição determinada
conforme o nº 161B supra e convidará os Estados-Membros a notificar, no prazo de até uma semana antes da data prevista para a instalação da Conferência de Plenipotenciários, a classe cortributiva que
tiverem escolhido a título provisório.
ADD 161D (3) A Conferência de Plenipotenciários, na primeira semana dos seus trabalhos, determinará o limite máximo provisório do valor da unidade
de contribuição resultante das medidas tomadas pelo
Secretário-Geral em observância às disposições dos
nºs 161B e 161C acima e levando em consideração
as modificações de classe contributiva notificadas pelos Estados-Membros ao Secretário-Geral, bem
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como as classes contributivas que permaneceram
inalteradas.
ADD 161E (4) Tomando por base o esboço de
planejamento financeiro revisado, a Conferência de
Plenipotenciários determinará o limite superior definitivo do valor da unidade de contribuição. O Secretário-Geral convidará então os Estados-Membros a
anunciar, antes do encerramento da penúltima semana da Conferência de plenipotenciários, suas escolhas de classe contributiva definitivas.
ADD 161F (5) Os Estados-Membros que deixarem de notificar o Secretário-Geral de sua decisão até
a data fixada pela Conferência de Plenipotenciários
conservarão a classe contributiva previamente escolhida.
ADD 161G (6) Após esses procedimentos, a
Conferência de Plenipotenciários aprovará o planejamento financeiro definitivo com base no número total
de unidades de contribuição correspondentes às
classes contributivas definitivas escolhidas pelos
Estados-Membros e às classes contributivas dos
Membros dos Setores na data em que o planejamento financeiro for aprovado.
ADD 161H 7. 1) O Secretário-Geral informará
aos Membros dos Setores o limite superior definitivo
do valor da unidade de contribuição e os convidará a
notificar, no prazo de três meses a partir do encerramento da Conferência de Plenipotenciários, a classe
contributiva que tiverem escolhido.
ADD 161I 2) Os Membros de Setor que deixarem de notificar o Secretário Geral de sua decisão no
prazo de três meses conservarão a classe contributiva previamente escolhida.
MOD 162 3) Emendas à escala das classes
contributivas adotadas por uma Conferência de Plenipotenciários serão aplicadas para a escolha da classe contributiva até a Conferência de Plenipotenciários
seguinte.
MOD 163 4) A classe contributiva escolhida por
um Estado-Membro ou por um Membro de Setor é
aplicável a partir do primeiro orçamento bienal posterior à Conferência de Plenipotenciários
SUP 164
MOD 165 5. Ao escolher uma classe contributiva, um Estado-Membro não a reduzirá mais que de
duas classes contributivas e o Conselho lhe indicará
de que forma a redução será gradualmente implementada no período entre as Conferências de Plenipotenciários. No entanto, em condições excepcionais
tais como catástrofes naturais que requeiram programas de ajuda internacional, a Conferência de Pleni-
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potenciários poderá autorizar uma redução maior no
número de unidades de contribuição quando solicitada por um Estado-Membro que tiver manifestado sua
incapacidade de manter a classe contributiva originalmente escolhida.
ADD 165bis 5.bis Em condições excepcionais
tais como catástrofes naturais que ensejem programas de ajuda internacional, o Conselho poderá autorizar uma redução no número de unidades de contribuição quando solicitada por um Estado-Membro que
tiver manifestação sua incapacidade de manter a
classe contributiva originalmente escolhida.
ADD165A 5ter Os Estados-Membros e os Membros dos Setores poderão a qualquer tempo escolher
uma classe contributiva maior do que aquela já por
eles adotada.
SUP 166
SUP 167
MOD 168. 8. Os Estados-Membros e os Membros
dos Setores pagarão adiantadamente a sua quota contributiva anual, calculada com base no orçamento bienal
aprovado pelo Conselho e tomando em conta quaisquer
ajustamentos que este tenha adotado.
MOD 169 9. Um Estado-Membro cujos pagamentos à União estejam em atraso perde o direito de
voto definido nos números 27 e 28 da presente Constituição quando o montante dos seus pagamentos em
atraso for igual ou superior ao montante das suas
contribuições devidas nos dois anos precedentes.
MOD 170 10. As disposições especificas que regulam as contribuições financeiras dos Membros de
Setor e de outras organizações internacionais constam da Convenção.
ARTIGO 31 (CS)
Capacidade jurídica da União
MOD 176 A União goza, no território de cada um
dos seus Estados-Membros, da capacidade jurídica
necessária para exercer as suas funções e alcançar
os seus objetivos.
ARTIGO 32 (CS)
Regulamento Interno das conferências
e outras reuniões
MOD 177 1. Para a organização dos seus trabalhos e condução dos seus debates, as conferências e
reuniões da União aplicarão o Regulamento Interno
das conferências e de outras re niões da União adotados pela Conferência de Plenipotenciários.
MOD 178 2. As conferências, assembléias e o
Conselho poderão adotar as normas que considerem

569

indispensáveis para completar aquelas do Regulamento Interno. No entanto, estas normas complementares deverão ser compatíveis com as disposições da
presente Constituição, da Convenção e do Regulamento Interno referido no nº 177 supra; se se tratar de
regras complementares adotadas por conferências
ou assembléias, serão publicadas sob a forma de documentos destas últimas.
CAPÍTULO VI
Disposições gerais relativas
às telecomunicações
ARTIGO 33 (CS)
Direito do público de utilizar o serviço
internacional de telecomunicações
MOD 179 Os Estados-Membros reconhecem ao
público o direito de se corresponder por intermédio do
serviço internacional de correspondência pública. Os
serviços, as taxas e as garantias serão os mesmos para
todos os usuários, dentro de cada categoria de correspondência, sem qualquer prioridade ou preferência.
ARTIGO 34 (CS)
Detenção das telecomunicações
MOD 180 1. Os Estados-Membros reservam-se
o direito de deter, de acordo com a sua Lei nacional, a
transmissão de qualquer telegrama particular que pareça perigoso para a segurança do Estado ou contrário às suas leis, à ordem pública ou aos bons costumes, sob condição de avisarem imediatamente o posto de origem sobre a detenção total do telegrama ou
de uma qualquer parte dele, salvo se essa notificação
parecer perigosa para a segurança do Estado.
MCD 181 2.Os Estados-Membros reservam-se
também o direito de sustar, de acordo com a sua lei
nacional, qualquer outra telecomunicação particular
que possa parecer perigosa para a segurança do
Estado ou contrária as suas leis, à ordem pública ou
aos bons costumes.
ARTIGO 35 (CS)
Suspensão do serviço
MOD 182 Cada Estado-Membro reserva-se o
direito de suspender o serviço internacional de telecomunicações, quer de um modo geral, quer somente
no que respeite a certas relações e/ou a certas espécies de correspondência de saída, de entrada ou de
trânsito, sob condição de avisar imediatamente cada
um dos outros membros por intermédio do Secretário-Geral.
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ARTIGO 36 (CS)
Responsabilidade

ARTIGO 42 (CS)
Acordos especiais

MOD 183 Os Estados-Membros não aceitarão
qualquer responsabilidade perante os usuários dos
serviços internacionais de telecomunicações, particularmente quanto a reclamações que visem à obtenção de indenizações por perdas e danos.

MOD 193 Os Estados-Membros reservam-se
para si próprios, para as agências de operação por
eles reconhecidas e para outras operadoras devidamente autorizadas para esse efeito, a faculdade de
celebrar acordos especiais sobre questões de telecomunicações que não interessem à generalidade dos
Estados-Membros. Todavia, esses acordos não deverão contrariar as disposições da presente Constituição, da Convenção ou dos Regulamentos Administrativos no que respeita às interferências prejudiciais
que a sua execução possa provocar nos serviços de
radiocomunicações dos outros Estados-Membros e,
em geral, no que respeita aos prejuízos técnicos que
essa execução possa causar à exploração de outros
serviços de telecomunicações de outros Estados-Membros.

ARTIGO 37 (CS)
Sigilo das telecomunicações
MOD 184 1. Os Estados-Membros Comprometem-se a tomar todas as medidas possíveis, compatíveis com o sistema de telecomunicações utilizado,
tendentes a assegurar o sigilo das correspondências
internacionais.
ARTIGO 38 (CS)
Estabelecimento, exploração e salvaguarda
dos canais e instalações de telecomunicações
MOD 186 1. Os Estados-Membros tomarão as
medidas convenientes para estabelecer, nas melhores condições técnicas, os canais e instalações necessários para assegurar a permuta rápida e ininterrupta das telecomunicações internacionais.
MOD 188 3. Os Estados-Membros assegurarão a salvaguarda destas vias e instalações dentro
dos limites da sua jurisdição.
MOD 189 4. Salvo se existirem acordos especiais que fixem outras condições, todos os membros
tomarão as medidas adequadas para assegurar a
manutenção das seções de circuitos internacionais
de telecomunicações compreendidas nos limites do
seu controle.
ADD 189A Os Estados-Membros reconhecem
a necessidade de tomar medidas práticas para impedir que a operação de aparelhos elétricos e de todos os tipos de instalações prejudique a operação
de instalações de telecomunicações situadas na jurisdição de outro Estado-Membro.
ARTIGO 39 (CS)
Notificação de contravenções
MOD 190 A fim de facilitar a aplicação das disposições do artigo 6º da presente Constituição, os
Estados-Membros comprometem-se a manter reciprocamente informados e, quando oportuno, prestarem-se assistência no caso de contravenções às
disposições da presente Constituição, da Convenção e dos Regulamentos Administrativos.

ARTIGO 43 (CS)
Conferências, Acordos e
Organizações Regionais
MOD 194 Os Estados-Membros reservam-se o
direito de organizar conferências regionais, de celebrar acordos regionais e de criar organizações regionais para regular questões de telecomunicações suscetíveis de serem tratados num plano regional. Os
acordos regionais não deverão contrariar a presente
Constituição ou a Convenção.
CAPÍTULO VII
Disposições especiais relativas
às radiocomunicações
ARTIGO 44 (CS)
Utilização do espectro de freqüências
radioelétricas e da órbita dos
satélites geoestacionários
MOD 196 2. Na utilização de faixas de freqüência para as radiocomunicações, os Estados-Membros
tomarão em conta o fato de as freqüências e quaisquer órbitas associadas, inclusive a órbita dos satélites geoestacionários, serem recursos naturais limitados que devem ser utilizados de forma racional, eficaz
e econômica, em conformidade com as disposições
do Regulamento das Radiocomunicações, a fim de
permitir as diversos países, ou grupos de países, um
acesso eqüitativo a essas órbitas e a essas freqüências, tendo em vista as necessidades particulares dos
países em desenvolvimento e a situação geográfica
de certos países.
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ARTIGO 45 (CS)
Interferências prejudiciais
MOD 197 1. Todas as estações, qualquer que
seja o seu fim, deverão ser estabelecidas e operadas
de forma a não causarem interferências prejudiciais
às comunicações ou serviços radioelétricos dos outros Estados-Membros, das empresas operadoras reconhecidas e de outras empresas operadoras devidamente autorizadas a assegurar um serviço de radiocomunicações e que funcionem conforme as disposições do Regulamento das Radiocomunicações.
MOD 198 2. Cada Estado-Membro obriga-se a
exigir das empresas operadoras por ele reconhecidas
e das outras empresas operadoras devidamente autorizadas para esse efeito a observância das prescrições do nº 197.
MOD 199 3. Os Estados-Membros reconhecem, ademais, a necessidade de tomar as medidas
possíveis para impedir que o funcionamento de aparelhos e instalações elétricas ae quaisquer espécie
cause interferências prejudiciais às comunicações ou
serviços radioelétricos mencionados no nº 197.
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aceita por um Estado-Membro, deverá ser transmitida
e, na medida em que utilize as vias de telecomunicações de um Estado-Membro, ser-lhe-ão aplicáveis as
disposições obrigatórias da presente Constituição, da
Convenção e dos Regulamentos Administrativos,
bem como as taxas usuais.
CAPÍTULO IX
Disposições finais
ARTIGO 52 (CS)
Ratificação, aceitação ou aprovação

CAPÍTULO VIII
Relações com a Organização das
Nações Unidas, com outras organizações
internacionais e com os Estados não Membros

MOD 208 1. (1) A presente Constituição e a
Convenção serão ratificadas aceitas ou aprovadas simultaneamente por todos os Estados-Membros signatários, de acordo com as suas regras constitucionais, sob a forma de um único instrumento. Esse instrumento será depositado, no mais curto prazo possível, junto ao Secretário Geral. O Secretário-Geral informará os Estados-Membros do depósito de cada
Instrumento.
MCD 209 2. (1) Durante um período de dois
anos a contar da data da entrada em vigor da presente Constituição e da Convenção, qualquer membro
signatário gozará dos direitos conferidos aos membros da União nos nºs 25 a 28 da presente Constituição, mesmo que não tenha depositado o instrumento
de ratificação, de aceitação ou de aprovação nos termos do número anterior.
MOD 210 (2) Expirado um período de dois anos
a contar da data de entrada en vigor da presente
Constituição e da Convenção, um Estado-Membro
signatário que não tenha depositado o instrumento de
ratificação, de aceitação ou de aprovação nos termos
do nº 208, e enquanto não tiver sido depositado, deixará de estar autorizado a votar em qualquer conferência da União, em qualquer sessão do conselho,
em qualquer reunião dos setores da União e ainda em
qualquer consulta por correspondência efetuada em
conformidade com as disposições da presente Constituição e da Convenção. À exceção do direito de voto,
todos os demais direitos desse Estado-Membro não
serão afetados.

ARTIGO 51 (CS)
Relações com Estados-não-membros

ARTIGO 53 (CS)
Adesão

MOD 207. Todos os Estados-Membros reservam-se, para si próprios e para as explorações reconhecidas, a faculdade de fixar as condições em que
admitem o estabelecimento de telecomunicações
com um Estado que não seja membro da União. Se
uma telecomunicação originária de um tal Estado for

MOD 212 1. Um Estado-Membro que não tenha
assinado a presente Constituição e a Convenção ou,
sob reserva das disposições do Artigo 2º da presente
Constituição, qualquer outro Estado mencionado no
Artigo 2º pode aderir a todo o tempo à presente Constituição e à Convenção. Esta adesão será efetuado si-

ARTIGO 47 (CS)
Sinais de socorro, urgência, segurança ou
identificação falsos ou enganosos
MOD 201. Os Estados-Membros obrigam-se a
tomar as medias úteis para reprimir a transmissão ou
a circulação de sinais de socorro, de urgência, de segurança ou de identificação as falsos ou enganosos e
a colaborar com o fim doe localizar e identificar as estações sob a sua jurisdição que emitam tais sinais.
ARTIGO 48 (CS)
Instalações dos serviços de defesa nacional
MOD 202 1. Os Estados-Membros conservam
inteira liberdade no que respeita às instalações radioelétricas militares.
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multaneamente sob a forma de um instrumento único
cobrindo a Constituição e a Convenção.
MOD 213 2. O instrumento de adesão será depositado junto ao Secretário-Geral que, logo que o receba, notificará os membros do depósito de cada instrumento de adesão e enviará a cada um uma cópia
autenticada do mesmo.
ARTIGO 54 (CS)
Regulamentos Administrativos
ADD 216A Os Regulamentos Administrativos
referidos no nº 216 permanecerão vigentes, sujeitos
às revisões que possam ser adotadas pela aplicação
das disposições dos nºs 89 e 146 desta Constituição.
Qualquer revisão, quer parcial, quer completa, dos
Regulamentos Administrativos, será aplicável, a partir
da data ou das datas nela especificada(s), apenas
para os Estados-Membros que, anteriormente àquela
data ou àquelas datas, tiverem notificado o Secretário-Geral do seu consentimento em aplicar a revisão
adotada.
SUP 217
ADD 217A Um Estado-Membro notificará o seu
consentimento para aplicar uma revisão parcial ou
completa dos Regulamentos Administrativos mediante o depósito, junto ao Secretário-Geral, de um instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação daquela revisão, ou de adesão a ela, ou por meio de uma
notificação ao Secretário-Geral de que seu consentimento para aplicar a revisão adotada.
ADD 217B Qualquer Estado-Membro poderá,
outrossim, notificar o Secretário-Geral de que sua ratificação, aceitação ou aprovação das emendas à presente Constituição ou à Convenção, nos termos do
Artigo 55 da Constituição e do Artigo 42 da Convenção, ou de sua adesão a estes instrumentos, conforme emendados, implicam seu consentimento para
aplicar todas as revisões dos Regulamentos Administrativos, quer parciais, quer completas, adotadas por
uma conferência competente anteriormente à assinatura das referidas emendas à presente Constituição e
à Convenção.
ADD 217C A notificação referida no nº 217B supra será dada no momento do depósito, por um Estado-Membro, do seu instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação das emendas à presente Constituição ou à Convenção, ou de adesão a esses instrumentos conforme revisados.
ADD 217D Qualquer revisão dos Regulamentos
Administrativos aplicar-se-á provisoriamente, a partir
da data em que as emendas entrarem, em vigor, a to-
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dos os Estados-Membros que tenham assinado essa
revisão e não tenham notificado o Secretário-Geral
do seu consentimento para aplicá-la nos termos dos
nºs 217A e 217B supra. Essa aplicação provisória
terá efeito unicamente se o Estado Membro em questão não se tiver manifestado contrariamente no momento da assinatura da revisão.
MOD 218 4. Essa aplicação provisória continuará em vigor até que o Estado-Membro notifique o Secretário-Geral do seu consentimento em ficar obrigado por uma tal revisão.
SUP 219
SUP 220
SUP 221
ADD 221A Se um Estado-Membro deixar de notificar o Secretário-Geral de sua decisão com relação
ao seu consentimento para se obrigar nos termos do
nº 218 supra no prazo de trinta e seis meses após a
data ou as datas de entrada em vigor da revisão, será
considerado como havendo consentido a aplicar
aquela revisão.
ADD 221B Qualquer aplicação provisória dentro
do escopo do nº 217D ou qualquer consentimento
para se obrigar nos termos do nº 221A estará sujeito a
qualquer reserva e eventualmente feita pelo Estado-Membro interessado na altura da assinatura da revisão. Qualquer consentimento para se obrigar no
âmbito do nº 216A, 217A, 217B e 218 supra estará sujeita a qualquer reserva eventualmente feita pelo Estado-Membro interessado no momento da assinatura
dos Regulamentos Administrativos ou de suas revisões, contanto que a reserva seja mantida quando o
Estado-Membro notificar o Secretário-Geral sobre o
seu consentimento para aplicar a revisão adotada.
SUP 222
MOD 223 O Secretário-Geral informará prontamente os Estados-Membros respeito de qualquer notificação recebida nos termos do presente Artigo.
ARTIGO 55 (CS)
Emendas à Presente Constituição
MOD 224 1. Qualquer Estado-Membro da União
poderá propor alterações à presente Constituição.
Uma tal proposta deve, para poder ser transmitida a
todos os membros da União e por eles examinada em
tempo útil, chegar ao Secretário-Geral o mais tardar
oito meses antes da data fixada para a abertura da
Conferência de Plenipotenciários. O Secretário-Geral
transmitirá, o mais depressa possível e o mais tardar
seis meses antes desta última data, essa proposta a
todos os Estados-Membros da União.
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MOD 225 2. Qualquer proposta de modificação
de uma alteração apresentada em conformidade com
o número anterior pode, no entanto, ser submetida a
qualquer nomento por um Estado-Membro da União
ou pela sua delegação na Conferência de Plenipotenciários.
MOD 228 5. São aplicáveis as disposições gerais relativas às conferências e ao Regulamento Interno
das conferências e outras reuniões que figuram na
Convenção, a menos que os parágrafos precedentes
do presente Artigo, que prevalecerão, disponham de
outra forma.
MOD 229 6. Todas as alterações à presente
Constituição adotadas por uma Conferência de Plenipotenciários entrarão em vigor, na sua totalidade e
sob a forma de um instrumento de alteração único, na
data fixada pela Conferência, entre os Estados-Membros que tiverem depositado, antes dessa data, o seu
instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão à presente Constituição e ao instrumento de alteração. Fica excluída a ratificação, a aceitação, a aprovação ou a adesão a apenas uma parte
desse instrumento de alteração.
MOD 230 7. O Secretário-Geral notificará a todos os Estados-Membros sobre o depósito de cada
instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão.
ARTIGO 56 (CS)
Solução de Controvérsias
MOD 233 1. Os Estados-Membros poderão resolver os seus conflitos sobre questões relativas à
interpretação ou à aplicação da presente Constituição, da Convenção ou dos Regulamentos Administrativos por negociação, por via diplomática ou de
acordo com procedimentos estabelecidos em tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre eles
para a solução de conflitos internacionais ou por
qualquer outro método que decidam de comum
acordo.
MOD 234 2. Caso nenhum destes meios de resolução seja adotado, qualquer Estado-Membro,
parte num conflito, poderá recorrer à arbitragem, de
harmonia com o procedimento definido na Convenção.
MOD 235 3. O Protocolo Facultativo sobre a
resolução obrigatória de litígios relativos à presente
Constituição, à Convenção e aos Regulamentos
Administrativos é aplicável entre os membros que
sejam partes nesse Protocolo.
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ARTIGO 57 (CS)
Denúncia da presente Constituição
e da Convenção
MOD 236 1. Qualquer Estado-Membro que tenha ratificado, aceitado ou aprovado a presente
Constituição e a Convenção, ou que a elas tenha aderido, tem o direito de as denunciar. Nesse caso, a presente Constituição e a Convenção serão denunciadas simultaneamente sob a forma de um instrumento
único, através de uma notificação dirigida ao Secretáio-Geral. Após a recepção dessa notificação, o Secretário-Geral avisará os demais Estados-Membros.
ARTIGO 58 (CS)
Entrada em vigor e assuntos conexos
241 4. O original da presente Constituição e da
Convenção, nas línguas árabe, chinesa, espanhola,
francesa, inglesa e russa, ficará depositado nos arquivos da União. O Secretário-Geral enviará, nas línguas pedidas, uma cópia conforme, certificada, a
cada um dos membros signatários.
PARTE II
Data da entrada em vigor
As Emendas constantes do presente instrumento entrarão em vigor, conjuntamente e na forma de um
único instrumento, em 1º de janeiro de 2000, entre as
Partes que, até aquela data, tenham depositado seu
instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão à Constituição e à Convenção da
União Internacional de Telecomunicações (Genebra,
1992).
Em testemunho do que os Plenipotenciários
abaixo assinados assinam o original do presente instrumento de emenda à Constituição da União Internacional de Telecomunicações (Genebra, 1992), com a
redação dada pela Conferência de Plenipotenciários
(Quioto, 1994).
Minneapolis, 6 de novembro de 1998.
Anexo
Definição de certos termos utilizados na presente Constituição, na Convenção e nos Regulamentos
Administrativos da União Internacional das Telecomunicações.
ADD 1001 A Estado-Membro: Estado considerado Membro da União internacional de Telecomunicações nos termos do Artigo 2º da presente Constituição.
ADD 1001 B Membro de Setor: Entidade ou organização autorizada, nos termos do Artigo 19 da
Convenção, a participar das atividades de um Setor.
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MOD 1005 Delegação: O conjunto de delegados e, eventualmente, de representantes, conselheiros, adidos ou intérpretes enviados por um mesmo
Estado-Membro
Cada Estado-Membro tem a liberdade de
constituir a sua delegação como lhe convier. Em especial, poderá incluir nela, inter alia, na qualidade
de delegados, de conselheiros ou de adidos, pessoas pertencentes a qualquer entidade ou organização
autorizada em conformidade com as disposições
pertinentes da Convenção.
MCD 1006 Delegado: Pessoa enviada pelo governo de um Estado-Membro a uma Conferência de
Plenipotenciários ou pessoa que represente o governo ou a administração de um Estado-Membro
numa conferência ou numa reunião da União.
MOD 1008 Agência operadora reconhecida:
Qualquer agência operadora que, correspondendo à
definição anterior, explore um serviço de correspondência Pública ou de radiodifusão e à qual as obrigações previstas no Artigo 6º da presente Constituição sejam impostas pelos Estados-Membros em
cujo território estiver instalada a sede social dessa
exploração ou pelo Estado-Membro que tenha autorizado essa exploração a estabelecer e a explorar
um serviço de telecomunicações no seu território.
INSTRUMENTO DE EMENDA À
CONVENÇÃO DA UNIÃO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICAÇÕES (GENEBRA, 1992)
(Emendas adotadas pela Conferência de
Plenipotenciários (Quioto, 1994))
PARTE I
Prefácio
Em decorrência e aplicação das disposições da
Convenção da União Internacional de Telecomunicações (Genebra, 1992) e, em particular, do seu artigo
42, a Conferência de Plenipotenciários da União
Internacional de Telecomunicações adotou as seguintes Emenda à referida Convenção:
ARTIGO 4 (CV)
O Conselho
MOD 50 1. O número de Membros do Conselho
será determinado pela Conferência de Plenipotenciários, que se reunirá a cada quatro anos.
ADD 50A 2. Este número não poderá exceder
25% do número total de Membros da União.
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MOD 80 (14) efetuará a coordenação com as organizações internacionais, a que se referem os artigos 49 e 50 da Constituição e, para tal fim, firmará,
em nome da União, acordos provisórios com as organizações internacionais, a que se referem o artigo 50
da Constituição e os números 260 e 261 da Convenção e com as Nações (Unidas, em aplicação do acordo entre esta última e a União Internacional de Telecomunicações; esses acordos provisórios serão submetidos à Conferência de Plenipotenciários seguinte,
de conformidade com o artigo 8 da Constituição;
ARTIGO 7 (CV)
As Conferências Mundiais de
Radiocomunicações
MOD 118 (2) O âmbito geral da referida ordem
do dia deveria ser estabelecido com quatro anos de
antecedência e a ordem do dia definitiva será fixada
pelo Conselho, preferencialmente, dois anos antes da
Conferência, com o acordo da maioria dos Membros
da União, sem prejuízo do estabelecido no número 47
da presente Convenção. Ambas as versões da ordem
do dia serão estabelecidas com base nas recomendações da Conferência Mundial de Radiocomunicações, de acordo com o número 126 da presente Convenção.
ARTIGO 19 (CV)
Participarão de entidades e organizações
distintas das administrações nas
atividades da União
MOD 239 9. As entidades ou organizações citadas nos números 229 ou 230 anteriores poderão atuar em nome do Membro que as tenha aprovado, sempre que esse Membro comunique ao Diretor do Escritório do Setor interessado a correspondente autorização.
ARTIGO 23 (CV)
Convite às Conferências de Plenipotenciários
e admissão às mesmas quando
houver Governo anfitrião
MOD 258 3. O Secretário-Geral convidará, na
qualidade de observadores:
ADD 262A e) as entidades e organizações mencionadas no número 229 desta Convenção e as organizações de caráter internacional, que representem
essas entidades e organizações.
MOD 269 b) os observadores das organizações
e dos organismos convidados, em conformidade com
os números 259 a 262A.
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ARTIGO 24 (CV)
Convite às Conferências de Radiocomunicações
e admissão às mesmas quando
houver Governo anfitrião
MOD 271 2. (1) O disposto nos números 256 a
265 da presente Convenção, com exceção do número
262A, se aplicará às Conferências de Radiocomunicações.
ARTIGO 32 (CV)
Regulamento interno das conferências
e de outras reuniões
MOD 379 (2) O texto de toda proposta importante, que deva ser submetida a votação, deverá ser distribuída nos idiomas de trabalho da conferência, com
suficiente antecedência, para facilitar seu estudo antes da discussão.
ARTIGO 33 (CV)*
Finanças
NOC 475 4. Aplicar-se-ão as disposições seguintes às contribuições das organizações indicadas
nos números 259 a 262 e das entidades autorizadas a
participar das atividades da União, conforme as disposições do artigo 19 da presente Convenção.
MOD 475 (1) As organizações indicadas nos números 259 a 262 da presente Convenção e outras organizações internacionais, que participem de uma
Conferência de Plenipotenciários, de um Setor da
União ou de uma Conferência Mundial das Telecomunicações Internacionais, contribuirão para os gastos
dessa conferência ou desse Setor, de conformidade
com os números 479 a 481 seguintes, conforme o
caso, salvo se forem isentas pelo Conselho, em regime de reciprocidade.
MOD 477 (2) As entidades e organizações relacionadas nas listas mencionadas no número 237 da
presente Convenção contribuirão para o pagamento
dos gastos do Setor, de conformidade com os números 479 e 480 seguintes.
MOD 478 (3) As entidades e organizações relacionadas nas listas mencionadas nos números 237
da presente Convenção, que participem de uma Conferência de Radiocomunicações, de uma Conferência
Mundial das Telecomunicações Internacionais ou de
uma conferência ou assembléia de um Setor, do qual
não sejam membros, contribuirão para o pagamento
dos gastos dessa conferência ou assembléia, de conformidade com os números 479 e 481 seguintes.
(MOD) 479 (4) As contribuições mencionadas
nos números 476, 477 e 478 se basearão na livre es-
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colha de uma classe contributiva da escala que consta do número 468 anterior, com a exclusão das classes de 1/4, de 1/8 e de 1/16 da unidade, reservadas
aos Membros da União (esta exclusão não se aplica
ao Setor de Desenvolvimento das Telecomunicações); a classe escolhida será comunicada ao Secretário-Geral; a entidade ou organização interessada
poderá, a qualquer momento, escolher uma classe
contributiva superior à adotada anteriormente.
*Foi modificada apenas a numeração dos parágrafos dos números 476 a 486 da Convenção.

MOD 480 (5) A importância da unidade contributiva para os gastos de cada Setor interessado é fixada em 1/5 da umidade contributiva dos Membros
da União. Estas contribuições serão consideradas
como receitas da União e acarretarão juros, conforme
o disposto no número 474.
MOD 481 (6) A importância da unidade contributiva para os gastos de uma conferência ou assembléia é fixada, dividindo o montante total do orçamento da conferência ou assembléia considerada, pelo
número total de unidades pagas pelos Membros no
contexto de sua contribuição para os gastos da União.
As contribuições serão consideradas como receitas
da União e acarretarão juros nos percentuais fixados
no número 474 anterior, a partir do sexagésimo dia
subseqüente ao envio das faturas correspondentes.
MOD 482 (7) Só poderá ser concedida uma redução da classe contributiva, de conformidade com
os princípios estipulados no art. 28 da Constituição.
MOD 483 (8) No caso de denúncia da participação nos trabalhos do Setor ou da conclusão da referida participação (veja o número 240 da presente Convenção), é devida a contribuição até ao último dia do
mês em que surta efeito a denúncia ou ocorra a conclusão da mencionada participação.
MOD 484 (5) O Secretário-Geral fixará o preço
das publicações, fazendo com que os gastos da reprodução e distribuição fiquem cobertos, em geral,
com a venda das mesmas.
MOD 485 6. A União manterá uma conta de provisão a fim de dispor de Capital de giro para cobrir os
gastos essenciais e manter suficiente iquidez para
evitar, na medida do possível, ter de recorrer a mpréstimos. O saldo da conta de provisão será fixado anualmente pelo Conselho, com base nas necessidades
previstas. Ao final de cada período orçamentário bienal, todos os recursos orçamentários, não utilizados
ou comprometidos, darão entrada na conta de provisão. Esta conta é descrita, detalhadamente, no Regulamento Financeiro.

576

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MOD 486 7. (1) O Secretário-Geral, de acordo
com o Comitê de Coordenação, poderá aceitar contribuições voluntárias, em efetivo ou em espécie, sempre que as condições dessas contribuições sejam
compatíveis, em cada caso, com o objeto, os programas da União e os programas aprovados por uma
conferência, conforme o Regulamento financeiro, que
conterá disposições especiais para aceitação e uso
dessas contribuições.
NOC 487 (2) Essas contribuições serão notificadas pelo Secretário-Geral ao Conselho no Relatório de
gestão financeira, assim como num resumo que indique, para cada caso, a origem, a utilização proposta e
as medidas adotadas referentes a cada contribuição.
ANEXO (CV)
MOD 1002 Observador: Pessoa enviada:
– pelas Nações Unidas, por um organismo especializado das Nações Unidas, pelo
Organismo Internacional de Energia Atômica,
por uma organização regional de telecomunicações ou uma organização intergovernamental que explore sistemas de satélites para
participar, em caráter consultivo, da Conferência de Plenipotenciários, de uma conferência
ou de uma reunião de um Setor;
– por uma organização internacional
para participar, em caráter consultivo, de uma
conferência ou de uma reunião de um Setor;
– pelo Governo de um Membro da
União para participar, sem direito de voto,
de uma Conferência Regional;
– por uma entidade ou organização
das mencionadas no número 229 da Convenção ou por uma organização, de caráter
internacional, que represente estas entidades ou organizações, de conformidade com
as disposições aplicáveis da presente Convenção.
PARTE II
Data de entrada em vigor
As emendas contidas no presente instrumento
entrarão em vigor, conjuntamente, e na forma de um
único instrumento, em 1º de janeiro de 1996, entre os
Membros que sejam partes na Constituição e na Convenção da União Internacional de Telecomunicações
(Genebra, 1992) e que tenham depositado, antes
dessa data, seu instrumento de ratificação, aceitação
ou aprovação do presente instrumento, ou de adesão
ao mesmo.
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Em testemunho do qual, os Plenipotenciários
respectivos assinam o original do presente instrumento de emenda à Convenção da União Internacional de Telecomunicações (Genebra, 1992).
Quioto, 14 de outubro de 1994
(Seguem as assinaturas)
(As assinaturas que seguem após o
Instrumento de emenda à Convenção
(1992) são as mesmas mencionadas nas
páginas 6 a 25.)
UNIÃO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES ATOS FINAIS DA
CONFERÊNCIA DE PLENIPOTENCIÁRIOS DA
UNIÃO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES
(Quioto, 1994)
Instrumento de emenda à Constituição da União
Internacional de Telecomunicações (Genebra, 1992)
Instrumento de emenda à Convenção da União
Internacional de Telecomunicações (Genebra, 1992)
Declarações e reservas
Decisões
Resoluções
Recomendações
Genebra, 1995
INSTRUMENTO DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICAÇÕES (GENEBRA, 1992)
(Emendas adotadas pela Conferência de
Plenipotenciários (Quioto, 1994))
PARTE I
Prefácio
Em decorrência e aplicação das disposições da
Constituição, da União Internacional de Telecomunicações (Genebra, 1992) e, em particular, de seu artigo 55, a Conferência de Plenipotenciários da União
Internacional de Telecomunicações adotou as seguintes emendas à referida Constituição:
ARTIGO 8 (CS)
A Conferência de Plenipotenciários
MOD 50 b) examinará os Relatórios do Conselho sobre as atividades da União desde a última Con-
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ferência de Plenipotenciários e sobre a política e planificação estratégicas da União;

PARTE II
Data de entrada em vigor

MOD 57 i) examinará e, neste caso, aprovará
as emendas propostas à presente Constituição e à
Convenção, formuladas pelos Membros da União,
de conformidade, respectivamente, com o art. 55 da
presente Constituição e as disposições aplicáveis da
Convenção;

As emendas constantes do presente instrumento entrarão em vigor, conjuntamente, e na forma de
um único instrumento, em 1º de janeiro de 1996, entre
os Membros que sejam parte na Constituição e na
Convenção da União Internacional de Telecomunicações (Genebra, 1992) e que tenham depositado, antes dessa data, seu instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação do presente instrumento ou de adesão ao mesmo.
Em testemunho do qual, os Plenipotenciários
respectivos assinam o original do presente instrumento de emenda à Constituição da União Internacional de Telecomunicações (Genebra, 1992).
Quioto, 14 de outubro de 1994.

ADD 59A 3. No intervalo entre duas Conferências de Plenipotenciários ordinárias, poderá ser convocada, excepcionalmente, uma Conferência de Plenipotenciários extraordinária, com uma ordem do dia
restrita para tratar de temas concretos:
ADD 59B a) por decisão da Conferência de
Plenipotenciários ordinária precedente;
ADD 59C b) a pedido, formulado, individualmente, por 2/3 dos Membros da União e dirigido ao
Secretário-Geral;
ADD 59D c) por proposta do Conselho, com
aprovação de, pelo menos, 2/3 dos Membros da
União.
ARTIGO 9 (CS)
Princípios aplicáveis às eleições
e assuntos conexos
MOD 62 b) O Secretário-Geral, o Vice-Secretário-Geral, os Diretores dos Escritórios e os membros da Junta de Regulamentação das Radiocomunicações sejam eleitos entre os candidatos propostos pelos Membros, quer sejam seus nacionais, quer
sejam nacionais de Membros diferentes e de que,
ao se proceder à sua eleição, se tenha em conta
uma distribuição geográfica eqüitativa entre as diversas regiões do mundo; no tocante aos funcionários
nomeados, que também se tenha em conta os princípios expostos no número 154 da presente Constituição;
MOD 63 c) os membros da Junta de Regulamentação Radiocomunicações sejam eleitos, a título
individual, e de cada Membro possa propor um único candidato.
ARTIGO 28 (CS)
Finanças da União
MOD 163 (4) A classe contributiva escolhida por
cada Membro, em conformidade com os números 161
e 162 anteriores, será aplicável ao primeiro orçamento bienal, a contar do prazo de expiração de seis meses, a que se faz referência nos números 161 e 162
anteriores.

MENSAGEM Nº 1.442, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, da
Constituição Federal, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, o texto dos Atos Finais da Conferência de Plenipotericiários, Minneapolis, 1998, que
alteram a Constituição e a Convenção da UIT.
Brasília, 16 de outubro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 295/MRE
Brasília, 14 de setembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A União Internacional das Telecomunicações,
UIT, uma das agências especializada das Nações
Unidas, é o foro onde os países membros estabelecem a regulamentação internacional de telecomunicações, mediante a adoção de normas e padrões
com a finalidade de promover o desenvolvimento ordenado de sistemas nacionais de comunicações.
Para adaptá-la às rápidas mudanças verificadas nessa área, os países membros aprovaram, em Minneapolis, em 1998, os “Atos Finais da Conferência de Plenipotenciários”, que alteraram a Constituição e a Convenção da UIT.
2. A Constituição é o instrumento fundamental
da União, na medida em que:
a) define o seu objeto, composição, estrutura,
funcionamento e os direitos e obrigações dos seus
Membros;
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b) disciplina o funcionamento dos três setores
em que se subdivide a União, a saber: Radiocomunicações, Normalização das Telecomunicações e Desenvolvimento das Telecomunicações;
c) estabelece os princípios gerais aplicáveis às
telecomunicações, no geral, e às radiocomunicações,
em particular;
d) contém disposições sobre as relações da
União com a Organização das Nações Unidas, outras
organizações internacionais e com Estados
Não-Membros.
3. A Convenção, por sua vez, complementa a
Constituição, desenvolvendo, detalhando e regulando a aplicação das disposições sobre o funcionamento da União, bem como de suas conferências e
assembléias, além de disciplinar a operação dos
serviços de telecomunicações e a arbitragem de
conflitos.
4. No conjunto dos Atos finais em apreço, destacam-se novas emendas, em anexo, que consolidam:
I – as emendas à Constituição e à Convenção
da União Internacional de Telecomunicações adotadas em Genebra, em 1992, e seus respectivos Anexos; e
II – as emendas feitas posteriomente, durante
a Conferência de Plenipotenciários de Quioto, em
1994, aprovadas pelo Decreto nº 67, de 15 de outubro de 1999, e promulgadas pelo Decreto nº 2.962,
de 23 de fevereiro de 1999, publicado no Diário Oficial do dia seguinte.
5. Por intermédio desses textos emanados da
Conferência de Minneapolis, buscou-se, em suma,
conciliar os interesses de todos os Países-Membros
da UIT, ora em fase de profundas e rápidas transformações nas telecomunicações. As supracitadas
emendas reflete o ideário dos Países membros da
União sobre metas de universalização de serviços,
ajuda aos países em desenvolvimento, a introdução
de melhorias no funcionamento da UIT e outros assuntos estratégicos das telecomunicações mundiais,
que se coadunam de forma plena com a política brasileira na matéria.
6. Com vistas à consideração pelo Poder Legislativo dos referidos Atos, encaminhados ao Itamaraty pela Anatel, em 12 de maio de 2000, submeto a vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem ao Congresso Nacional.
Respeitosamente, Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
II – autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;
III – autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;
IV – aprovar o estado de defesa a intervenção
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender
qualquer uma dessas medidas;
V – sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
VI – mudar temporariamente sua sede;
VII – fixar idêntico subsídio para os Deputados
Federais e os Senadores, observado o que dispõem
os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, 1;
* Inciso VII com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 4-6-1998.

VIII – fixar os subsídios de Presidente e do
Vice-Presidente da República e dos Ministros de
Estado, observado o que dispõem os arts. 37,
XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I;
* Inciso VIII com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 4-6-1998.

IX – julgar anualmente as contas prestadas pelo
Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;
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X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo,
imcluídos os da administração indireta;
XI – zelar pela preservacão de sua competência
legislativa em face da atribuição normativa dos outros
Poderes;
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
XIII – escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;
XIV – aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;
XV – autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI– autorizar em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
XVII – aprovar, previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
dois mil e quinhentos hectares.
....................................................................................
....................................................................................
DECRETO Nº 2.962
DE 23 DE FEVEREIRO DE 1999
Promulga a Constituição e a Convenção da União Internacional de Telecomunicações, Concluídas em Genebra, em
22 de Dezembro de 1992, e seu Instrumento de Emenda Aprovado em Quioto,
em 14 de outubro de 1994.
Art. 1º A Constituição e a Convenção da União
Interna cional de Telecomunicações, concluídas em
Genebra, em 22 de dezembro de 1992, e seu Instrumento de Emenda aprovado em Quioto, em 14 de outubro de 1994, apensos por cópia a este Decreto, deverão ser executados e cumpridos tão inteiramente
como neles se contém.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 371, DE 2001
(Nº 963/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV Sao José do Rio Preto Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
cidade de São José do Rio Preto, Estado
de São Paulo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 15 de setembro de 2000, que renova por
quinze anos, a partir de 11 de outubro de 1999, a concessão outorgada à TV São José do Rio Preto Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.358/00
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, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 15 de setembro de 2000, que “Renova concessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências.”
As entidades mencionadas são as seguintes:
1 – Rádio Jornal de Itabuna S/A, a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Itabuna – BA (onda
média);
2 – Rádio Difusora Sul da Bahia Ltda., a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Itabuna – BA
(onda média);
3 – Rádio Jornal da Cidade Ltda., a partir de 1º
de novembro de 1993, na cidade de Salvador – BA
(onda média);
4 – Rádio Araripe de Campos Sales Ltda., a partir de 15 de janeiro de 1992, na cidade de de Campos
Sales – CE (onda média):
5 – Rádio Educadora do Nordeste e Correio da
Semana Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade dc Sobral -CE (onda média);
6 – Rádio Brasília Ltda., a partir de 4 de outubro
de 1998 na cidade de Brasília – DF (onda média);
7 – Fundação Bom Jesus de Cuiabá, a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Cuiabá – MT
(onda média);
8 – Fundação Evangélica Boas Novas, originariamente Rádio e Televisão Guajará Ltda., a partir de
18 de novembro de 1993, na cidade de Belém – PA
(onda média);
9 – Rede de Emissoras Unidas da Ilha de Marajó Ltda., a partir de 5 de agosto de 1993, na cidade de
São Sebastião da Boa Vista – PA (onda média);
10 – Rádio Nordeste Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Natal – RN (onda média);
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11 – Sociedade Rádio Camaquense Ltda., a
partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Camaquã – RS (onda média):
12 -Rádio Ariquemes Ltda., a partir de 4 de junho de 1991, na cidade de Ariquemes – RO) (onda
média);
13 – Rádio Clube do Pará PRC-5 Ltda., a partir
de 1º de maio de 1993, na cidade de Belém – PA
(onda tropical): e;
14 – TV São José do Rio Preto Ltda., a partir de
11 de outubro de 1999, na cidade de São José do Rio
Preto – SP (sons e imagens).
Brasília, 25 de setembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
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• Fundação Bom Jesus de Cuiabá, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso
(Processo nº 53690.000135/93);
• º
Fundação
Evangélica
Boas
Novas,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Belém, Estado do
Pará (Processo nº 53720.000037/93);
• Rede de Emissoras Unidas da Ilha de Marajó
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade São Sebastião
da Boa Vista, Estado do Pará (Processo nº
53720.000260/93);
•

EM Nº 308/MC
Brasília 23 de agosto de 2000

Rádio Nordeste Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora onda média, na cidade de
Natal, Estado do Rio Grande do Norte (Processo nº
53780.000061/93);

•
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata o renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço o radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
•

Rádio Jornal de Itabuna S/A, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Itabuna, Estado da Bahia (Processo nº
53640.002001/93);

• Rádio Difusora Sul da Bahia Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Itabuna, Estado da Bahia (Processo
nº 53640.001590/93);
•

Rádio Jornal da Cidade Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda, na cidade
de Salvador, Estado da Bahia (Processo nº
53640.001544/93);

•

Rádio Araripe de Campos Sales Ltda.,
concessionária de serviço radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Campos Sales, Estado
do Ceará (Processo nº 29108.000379/91);

•

Rádio Educadora do Nordeste e Correio da
Semana Ltda., Concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Sobral, Estado do Ceará (Processo nº
29650.000745/93);

•

Rádio Brasília Ltda., concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Brasília,
Distrito
Federal
(Processo
nº
53000.000982/99);

Sociedade
Rádio
Camaquense
Ltda.,
concessionária de serviço radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Camaquã, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 50790.000831/93);
• Rádio Ariquemes Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão sonora onda média, na cidde de
Ariquemes, Estado de Rondônia (Processo nº
29120.000018/91);
• Rádio Clube do Pará PRC-5 Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão em onda média tropical,
na cidade de Belém do Pará (Processo nº
50720.000119/93);
• TV São José do Rio Preto Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sons e imagens, na cidade
de São José do Rio Preto, Estado do São Paulo
(Processo nº 53830.000667/99).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas 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.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos vetos órgãos técnicos deste Ministério e
considerados de acordo com os dispositivos legais
aplicáveis, demonstrando possuir as entidades qualificações necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e o Regulamento, De creto 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 art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
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DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2000
Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar servicos de
radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 3º da Lei nº 4.117 de 7 de
agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1953.
Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar. sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I. Rádio Jornal de Itabuna S/A, a partir de 1º de novembro de 1993, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, outorgada pelo Decreto nº 51.175, de 10 de agosto
de 1961, e renovada pelo Decreto nº 92.855, de 27 de
junho de 1986 (Processo nº 53640.002001/93);
II. Rádio Difusora Sul da Bahia Ltda., a partir de 1º
de novembro de 199? na cidade de Itabuna, Estado da
Bahia, outorgada pelo Decreto nº 45.971, de 9 de maio
de 1959, e renovada pelo Decreto nº 91.521, de 9 de
agosto de 1985 (Processo nº 53640.001590/93);
III. Rádio Jornal da Cidade Ltda., a partir de 1º de
novembro de 1993, na cidade de Salvador Estado da
Bahia, outorgada pelo Decreto nº 38.568, de 13 de janeiro de 1956, e renovada pelo Decreto nº 90.807, de 11
de janeiro de 1985 (Processo nº 5364O.001544/93);
IV. Rádio Araripe de Campos Sales Ltda., a partir de 15 de janeiro de 1992, na cidade de Campos Sales, Estado do Ceará outorgada pelo Decreto nº
86.530, de 3 de novembro de 1981 (Processo nº 291
08.000379/91);
V. Rádio Educadora do Nordeste e Correio da
Semana Ltda., a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Sobral Estado do Ceará, outorgada pelo
Decreto nº 43.032, de 14 de janeiro de 1958, e renovada pelo Decreto nº 91.567, 23 de aposto de 1985
(Processo nº 29650.000745/93);
VI. Rádio Brasília Ltda., a partir de 4 de outubro
de 1998, na cidade de Brasília, Distrito Federal, outorgada pelo Decreto nº 96.750, de 22 de setembro de
1988 (Processo nº 53000.000982/99);
VII. Fundação Bom Jesus de Cuiabá, a partir de
1º de novembro de 1993, na cidade de Cuiabá, Estado do Mato, Grosso, outorgada pelo Decreto nº
38.078, de 12 da outubro de 1955, e renovada pelo
Decreto nº 91.492, de 29 de julho de 1985 (Processo
nº 53690.000135/93);
VIII. Fundação Evangélica Boas Novas, a partir
de 18 de novembro de 1993, na cidade de Belém,
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Estado do Pará, outorgada originariamente à Rádio e
Televisão Guajará Ltda., conforme Decreto nº 929, de
30 de abril de 1962, renovada pelo Decreto nº 93.054,
de 31 de julho de 1986, e transferida pelo Decreto de
4 de junho de 1998, para a concessionária de que trata este inciso (Processo nº 53720.000037/93);
IX. Rede de Emissoras Unidas da Ilha de Marajó
Ltda., a partir de 5 de agosto de 1993, na cidade de
São Sebastião da Boa Vista, Estado do Pará, outorgada pelo Decreto nº 88.337, de 30 de maio de 1983
(Processo 53720.000260/93);
X. Rádio Nordeste Ltda., a partir de 12 de novembro de 1993, na cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte, outorgada pelo Decreto nº 35.147,
de 5 de março de 1954, e renovada pelo Decreto nº
90.421, de 8 de novembro de 1984 (Processo nº
53780000061/93);
XI. Sociedade Rádio Camaquense Ltda, a partir
de 1º de novembro de 1993, na cidade de Camaquã,
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto
nº 45.665, de 30 de março de 1959, e renovada pelo
Decreto nº 88.887, de 19 de outubro de 1983 (Processo nº 50790.000831/93);
XII. Rádio Ariquemes Ltda., a partir de 4 de junho de 1991 na cidade de Ariquemes. Estado de Rondônia, outorgada pelo Decreto nº 85.887, de 8 de abril
de 1981 (Processo nº 29120.000018/91).
Art. 2º Fica renovada, por dez anos, a partir de
1º de maio de 1993, a concessão para explorar, sem
direito de exclusiiiidade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Belém, Estado de
Pará, outorgada a Rádia Clube do Pará PRC — 5
Ltda., pela Portaria MVOP nº 613, de 22 de dezembro
de 1939 e renovada pelo Decreto de 30 de julho de
1992 (Processo nº 50720.000119/93).
Art. 3º Fica renovada, por quinze anos, a partir de
11 de outubro de 1999, a concessão para explorar sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), na cidade e São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, outorgada à TV São José do
Rio Preto Ltda., pelo Decreto nº 90.056, de 14 de agosto de 1984 (Processo nº 53830.000667/99).
Art. 4º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5º A renovação da concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 15 de setembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 372, DE 2001
(Nº 972, de 2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária “Caminho do Sol” a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Queluz, Estado de São
Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária “Caminho do Sol” a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Queluz,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data e sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.605/00
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, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 449, de 14 de agosto de 2000 – Comunidade de Jesus, na cidade de Bom Sucesso – MG;
2 – Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária dos Produtores Rurais de
São Gabriel na cidade de São Gabriel – BA;
3 – Portaria nº 452, de 14 de agosto de 2000 –
Sociedade dos Ecologistas de Tambaú, na cidade de
Taxnbaú – SP;
4 – Portaria nº 455, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária Novos Caminhos, na cidade
de Iracema – CE;
5 – Portaria nº 457, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária Pe. Constantino Zajkowski
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para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico,
na cidade de Dom Feliciano – RS;
6 – Portaria nº 463, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Rádio Comunitária Damata FM., na cidade de São Lourenço da Mata – PE;
7 – Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária Calmonense, na cidade de
Miguel Calmon – BA;
8 – Portaria nº 467, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária “Caminho do Sol”, na cidade
de Queluz-SP;
9 – Portaria nº 468, de 14 de agosto de 2000 –
Constelação Associação Cultural, na cidade de Chapadão do Céu – GO;
10 – Portaria nº 469, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária e Cultural Nascente do Valle
de Alfredo Wagner, na cidade de Alfredo Wagner – SC;
11 – Portaria nº 474, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária da Rádio Santo Antônio, na
cidade de Itutinga – MG;
12 – Portaria nº 475, de l4 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV, na cidade de Guarani – MG;
13 – Portaria nº 477, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural
Cristinense, na cidade de Cristina – MG;
14 – Portaria nº 480, de 14 de agosto de 2000 –
Fundação Cultural Saúde de Campos, na cidade de
Campos dos Goytacazes – RJ;
15 – Portaria nº 481, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Rádio Comunitária Santa Rita – Um Bem da
Comunidade 99,9 MHZ, na cidade de Santa Cruz – RN;
16 – Portaria nº 482, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária de Jacaré dos Homens –
ACJH, na cidade de Jacaré dos Homens – AL;
17 – Portaria nº 484, de 14 de agosto de 2000 –
Rádio Comunitária Transamazônica FM, na cidade de
Porto Velho – RO;
18 – Portaria nº 486, de 14 de agosto de 2000 –
Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
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da Comunidade de São João do Triunfo – PR, na cidade de São João do Triunfo – PR;
19 – Portaria nº 487, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária de Abadiânia, na cidade de
Abadiânia. – GO; e
20 – Portada nº 488, de 14 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária São Francisco, na cidade de
Laranjeiras do Sul– PR.
Brasília, 31 de outubro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
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substanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53830.001861/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 467
DE 14 DE AGOSTO DE 2000

EM Nº 471/MC
Brasília, 11 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
“Caminho do Sol” com sede na cidade, de Queluz,
Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão Comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con-

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 53830.001861/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária “Caminho do Sol”, com sede na Rua Dr. Alberico C. Guerra, nº 150, Bairro Santo Cruzeiro, na cidade de Queluz, Estado de São Paulo, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
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 geograficas com latitude em 22º32’13"S e longitude em
44º46’26"W, utilizando a freqüência de 104.9 Mhz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
apos deliberação do Congresso Nacional, nos termo
do § 32 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a contar da data de publicação o ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 373, DE 2001
(Nº 991/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cristalense de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Cristais, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 205, de 8 de dezembro de 1999, que autoriza a Associação Comunitária Cristalense de Radiodifusão a executar, por três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Cristais, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 121, DE 2000
Senhores Membros 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 205, de 8 de dezembro de 1999,
que autoriza a Associação Comunitária Cristalense
de Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Cristais, Estado de Minas
Gerais. Brasília, 24 de janeiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 246/99 – MC
Brasília, 31 de dezembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 205, de 8 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associacão Comunitária Cristalense de Radiodifusão a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Cristais Estado de
Minas Gerais.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
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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 53710.000840/98, que lhe
deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 205
DE 8 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 53710.000840/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária
Cristalense de Radiodifusão, com sede na Rua José
Augusto da Silva, nº 1, na cidade de Cristais, 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 20º51’48"S e longitude
em 45º31’24"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 publicacão do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 374, DE 2001
(Nº 1.054/2001, na Câmara dos Deputados
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Mineiros do Tietê (SP) à executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Mineiros do Tietê, Estado de
São Paulo.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 519, de 25 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Mineiros do Tietê (SP) a executar, por três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Mineiros do Tietê, Estado
de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.670/00
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 2º do artigo 222, da Constituição Federal submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações autorizações para executar, pelo prazo de três anos. sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 506, de 23 de agosto de 2000 –
Associação Rádio Comunitária de Comunicação
Extremo na cidade de Extremo – RN;
2 – Portaria nº 507, de 23 de agosto de 2000
– Associação Comunitária de Comunicação Manairama de Apoio às Comunidades do Município de
Ouro Branco, na cidade de Ouro Branco – RN;
3 – Portaria nº 508, de 23 de agosto de 2000 –
Fundação Elizabete Elita de Lima, na cidade de Caraúbas – RN;
4 – Portaria nº 510, de 23 de agosto de 2000) –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Lagoa de Pedras/RN, na cidade de Lagoa de Pedras – RN;
5 – Portaria nº 511, de 23 de agosto de 2000 –
Associação Cristal de Radiodifusão Comunitária na
cidade de Ametista do Sul – RS;
6 – Portaria nº 519, de 25 de agosto de 2000 –
Associação Comunitária de Comunicação Cultura de
Mineiros do Tiete (SP);
7 – Portaria nº 520 de 25 de agosto de 2000 –
Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa
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Maria de Jetibá – ES, na cidade de Santa Maria de Jetibá – ES;
8 – Portaria nº 521, de 25 de agosto de 2000 —
Associação do Desenvolvimento Comunitário Cacimba de Dentro, na cidade de Cacimba de Dentro – PB;
9 – Portaria nº 522, de 25 de agosto de 2000 —
Associação de Moradores e Amigos do Morro de São
jorge,na cidade de Macaé – RJ;
10 – Portaria nº 539 de 14 de setembro de 2000
– Associação Comunitária de Comunicação (Rádio
Comunitária Muaná FM), na cidade de Mauaná – PA;
11 – Portaria nº 540, de l4 de setembro de 2000
– Associação Comunitária do Desenvolvimento Social de Igaporã, na cidade de Igaporã – BA; e
12 – Portaria nº 578, de 22 de setembro de 2000
– Associação Cultural Comunitária de Pedreira, na cidade de Pedreira – SP.
Brasília, 9 de novembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 545/MC
Brasília 19 de outubro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho à Vossa Excelência Portaria de autorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Comunicação e Cultura de Mineiros do Tietê (SP),
com sede na cidade de mineiros do Tietê, estado de
São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 fevereiro de 1998.
2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando, não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análise
técnica e jurídica da prestação apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que se conclui da documentação de origem,
consubstânciada nos autos do Processo Administrativo nº 53830.002847/98, que ora faço acompanhar,
com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
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presente processo, passará a produzir efeitos legais,
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 519 DE 25 DE Agosto de 2000
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 53830.002847/98, resolve:
Art 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de Mineiros do Tietê (SP),
com sede na Rua Antonio Teixeira Sobrinho, nº 261,
Bairro Centro, na cidade de Mineiros do Tietê, Estado
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de São Paulo, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
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 22º24’34"S e longitude em
48º27’02"W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
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.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os Projetos de Decreto Legislativo de n.ºs 364, 365,
371 a 374, de 2001, lidos, anteriormente, tramitarão
com prazo determinado de 45 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 5 dias úteis, perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os Projetos de Decreto Legislativo n.ºs 366 a 370, de
2001, lidos anteriormente, vão à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional onde, nos termos
do art. 376, III, do Regimento Interno, terão o prazo de
cinco dias úteis para recebimento de emendas, findo
o qual a referida Comissão terá quinze dias úteis,
prorrogáveis por igual período, para opinar sobre as
proposições.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) A
Presidência recebeu, da Representação Brasileira na
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, Relatório sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.º 325,
de 2001 (n.º 588/2000, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação Mútua
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Paraguai para Combater o
Tráfico de Aeronaves Envolvidas em Atividades Ilícitas Transnacionais, celebrado em Brasília, em 10 de
fevereiro de 2000.
A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde terá, nos termos do art.
376, III, do Regimento Interno, o prazo de 5 dias úteis
para recebimento de emendas, findo o qual a referida
Comissão terá 15 dias úteis, prorrogáveis por igual
período, para opinar sobre a proposição.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência recebeu o Ofício nº S/42, de 2001 (nº
SGM/P nº 1.432/2001, na origem), do Presidente da
Câmara dos Deputados, encaminhando ao Senado
Federal cópia do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a incidência da mortalidade materna no Brasil.
Com referência ao expediente, a Presidência
comunica ao Plenário que encaminhou, ao Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, o Ofício nº
SF/1366/2001, desta data, com o propósito de submeter àquela Comissão a recomendação constante
do mencionado Relatório Final, no sentido de agilizar
a tramitação do Projeto de Lei da Câmara nº 104, de
2001, que se encontra sob exame naquele Colegiado.
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O Ofício nº S/42, de 2001, vai à Comissão de
Assuntos Sociais.
Comunique-se esta decisão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Iris Rezende.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 612, DE 2001
A Comissão Parlamentar de Inquérito criada
através do Requerimento nº 497, de 2000-SF “Destinada a Investigar fatos envolvendo as Associações
Brasileiras de Futebol”, tendo em vista a prorrogação
dos seus trabalhos até 15 de dezembro do corrente
ano, conforme Requerimento nº 572/2000, aprovado
em 21-11-2000, em aditamento ao Requerimento nº
112/2001, solicita a suplementação de verba no valor
de R$60.000,00 (sessenta mil reais), dando continuidade às atividades desenvolvidas pela Comissão.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. –
Álvaro Dias – Valmir Amaral – Ney Suassuna –
Lindberg Cury – José Eduardo Dutra – Geraldo
Cândido – Romeu Tuma – Roberto Saturnino – Emilia Fernandes – Marina Silva – Cassildo Maldaner –
Amir Lando – Jonas Pinheiro – Mauro Miranda – Leomar Quintanilha – Maguito Vilela – José Alencar –
Carlos Patrocinio – Bello Parga – José Fogaça –
Antero Paes de Barros – Geraldo Althoff – Francelino Pereira – Sebastião Rocha – Antonio Carlos Junior – Maria Carmo Alves – Roberto Freire.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
Ofício lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Iris Rezende.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 613, DE 2001
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência, ouvido
o Plenário desta Casa, seja consignado voto de congratulação à Editora Geração de Comunicação Integrada Comercial Ltda., na pessoa de seu Editor e Jornalista Luiz Fernando Emediato e ao Professor Rinaldo Nunes de Fernandes, da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB), Coordenador da Obra, pelo lançamento da edição comemorativa do centenário da publicação de “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, con-
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siderando a elevada importância e significação da
Obra.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. – Senador Ronaldo Cunha Lima.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nos termos do art. 222, §1º do Regimento Interno, o
Requerimento será despachado à Comissão competente.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Iris Rezende.
São lidos os seguintes:
OFÍCIO Nº 1.456-L-PFL/01
Brasília, 19 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Indico à Vossa Excelência o Deputado Sérgio
Barcellos para integrar, como membro suplente, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em substituição a Deputada Nice Lobão.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFL/PST.
OFÍCIO Nº 1.459-L-PFL/2001
Brasília, 22 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 4, de 17 de outubro de 2001, que “dispõe sobre a complementação
pela União dos recursos necessários ao pagamento
de bônus aos consumidores residenciais de energia
elétrica e dá outras providências”, em substituição
aos anteriormente indicados.
Efetivo: Deputado Paulo Octavio – Relator
Deputado Zezé Perrella
Suplente: Deputado Paulo de Almeida
Deputado Paulo Marinho
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFL/PST.
OFÍCIO Nº 1.460-L-PFL/2001
Brasília, 22 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada
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a emitir parecer à Medida Provisória nº 5, de 17 de outubro de 2001, que “institui feriados civis nos Estados
que especifica e dá outras providências” em substituição aos anteriormente indicados.
Efetivo: Deputado Roberto Pessoa
Deputado Carlos Alberto Rosado
Suplente:
Deputado Adauto Pereira
Deputado Paulo Braga
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFL/PST.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Iris Rezende.
É lido o seguinte:
OF. 127/2001-GLDPSB
Brasília, 23 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente e nos termos
do artigo 78 do Regimerto Interno, indico o nome do
Exmº Senador Paulo Hartung para integrar como
Membro Titular a Comissão de Educação.
Atenciosamente, – Senador Ademir Andrade,
Líder do possible.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Presidência designa o nobre Senador Paulo Hartung
para integrar, como titular, a Comissão de Educação,
nos termos do ofício que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Iris Rezende.
É lido o seguinte:
OFÍCIO Nº 314/2001
Brasília, 23 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a
Vossa Excelência para indicar o Exmº Sr. Senador
Arlindo Porto para a Vice-Liderança do Partido Trabalhista Brasileiro — PTB, nesta Casa.
Colho a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os meus protestos de consideração e
apreço. - Carlos Patrocínio, Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
ofício lido vai à publicação.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PDT – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Pela ordem, tem V. Exª a palavra.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PDT – PR) – Sr.
Presidente, peço a V. Exª a gentileza de inscrever-me
para uma breve comunicação, no momento permitido
pelo Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – V.
Exª está inscrito, em primeiro lugar, para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Iris Rezende, por permuta com o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB GO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Goiânia completa amanhã 68 anos. É a oportunidade para enaltecer a memória e a trajetória de um dos homens públicos mais
ilustres da história política do Brasil. Pedro Ludovico
Teixeira deixou-nos placidamente aos 88 anos de idade, na cidade que mandou construir em 24 de outubro
de 1933, para substituir a antiga capital do Estado, a
Cidade de Goiás.
Pedro Ludovico Teixeira nasceu há exatamente
110 anos – completam-se hoje –, na cidade de Goiás,
a 23 de outubro de 1891, de família ilustre, respeitável
e numerosa. Era filho de João Teixeira Alvares, médico conceituado, escritor conhecido em todo o Estado,
e de D. Josefina Ludovico de Almeida.
Fez seus primeiros estudos na escola de Mestra
Nhola, na Cidade de Goiás. Em 1901, ingressou no Liceu de Goiás. Em 1909, concluiu o então chamado
curso secundário e foi o orador da turma, já revelando
os primeiros sinais de uma carreira pública intensa,
que brevemente iria envolvê-lo por toda a vida.
Em 1910, ingressou na Escola Politécnica, no
Rio de Janeiro. Todavia, logo abandonou o curso porque a sua verdadeira vocação não estava na Engenharia.
Formou-se em 1915, na Faculdade Carioca de
Medicina da Praia de Santa Luzia. No ano seguinte,
retornou para Goiás, onde começou a exercer a profissão de médico na cidade de Bela Vista.
Em 1917, o jovem clínico, então com 26 anos,
abre consultório em Rio Verde. Em 1918, casa-se
com a Srª Gercina Borges, filha do ilustre Senador
Antonio Martins Borges, influente político e pecuarista da região, e de D. Maria Borges Leão, também de
tradicional família do Estado.
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Logo nasceram-lhes os filhos, que também viriam a se destacar em suas atividades. O mais notável,
Mauro Borges Teixeira, foi político honrado e corajoso, ilustre e combativo Deputado Federal, Governador que mudou os destinos de Goiás, Senador que
teve atuação das mais brilhantes nesta Casa, entre
1983 e 1991.
Em 1919, aos 28 anos, Pedro Ludovico Teixeira
começou a mostrar, na vida tranqüila do interior, que
as suas preocupações eram bem mais amplas do que
o universo da medicina. Naquele ano, que podemos
definir como marco inicial de sua longa militância pública, ele deixou claro para quem o conhecia que,
além de médico dedicado, tinha também irresistível
vocação para as letras, para o jornalismo e para a política.
O Estado de Goiás, ainda sem saber, estava assistindo, no início dos anos 20, ao nascimento da admirável vocação de um homem destemido, que marcaria de maneira indelével, durante 60 anos, todos os
momentos da vida goiana e os instantes mais cruciais
da conturbada história política brasileira até o final da
década de 70.
Com sua visão precursora, Pedro Ludovico Teixeira colocava-se muito à frente do seu tempo e das
práticas então dominantes, sustentadas pelas velhas
estruturas conservadoras que dominavam a política.
Ele não ficou omisso diante das contradições políticas. Pedro Ludovico forjou-se um político combativo e
cada vez mais consciente de que o progresso de Goiás dependia fundamentalmente de uma mudança
crucial em suas estruturas políticas, sociais e econômicas. Para isso, as instâncias do poder dominante
precisariam ser contestadas. Era preciso mudar de
rumo e ceder lugar a uma nova concepção, que tivesse os olhos voltados para o futuro. Por conta desses
posicionamentos contrários ao status quo, o jovem
Dr. Pedro é preso em 1929.
Em 4 de outubro de 1930, o Brasil acordou sob o
impacto dos acontecimentos marcantes em Porto
Alegre. Osvaldo Aranha e Flores da Cunha, à frente
de 50 homens da Guarda Civil, imobilizaram as sentinelas do quartel-general do Exército. Às duas horas
da manhã do dia 4, a revolução dominou a capital gaúcha, e muitos oficiais foram presos. A partir daquele
instante, o movimento foi-se alastrando rapidamente
por todo o País. Em Minas Gerais, no Rio de Janeiro,
em São Paulo e no Nordeste, os combates eram intensos.
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Enquanto isso, em Goiás, sem perda de tempo,
o inquieto Pedro Ludovico viajava para Uberlândia e
lá tratou de organizar um grupo de 100 revolucionários. Na madrugada do dia 11 de outubro, à frente desses homens, tenta o domínio da cidade de Rio Verde,
mas fracassa em sua investida e é novamente preso.
No dia 3 de novembro, quando a revolução já
havia completado um mês, Getúlio Vargas, envergando a farda revolucionária, assume o comando do País.
Em 21 de novembro de 1930, aos 39 anos, Pedro Ludovico é nomeado interventor federal em Goiás e assume o cargo no dia 23.
O ano de 1930 pode ser considerado realmente
o início da grande arrancada, o verdadeiro ponto de
partida da carreira política exemplar e da trajetória de
lutas desse eminente brasileiro.
Sua vibrante carreira só seria interrompida de
maneira arbitrária, trinta e nove anos depois, em 30
de setembro de 1969, quando os militares cassaram
o seu mandato de Senador e suspenderam os seus
direitos políticos pelo período de dez anos.
Apesar do ostracismo a que foi obrigado a se
submeter, a ditadura militar nunca conseguiu calar a
sua voz, que continuou defendendo, até o dia do seu
último suspiro, a democracia, o progresso e a justiça
social. O Plenário do Senado Federal, aliás, é testemunha da intensa atuação de Pedro Ludovico na defesa das liberdades públicas, por meio dos seus seguidos pronunciamentos, nos quais sempre se posicionava a favor da abertura política.
Mas a grande contribuição de Pedro Ludovico
para a História do Brasil, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, foi a construção de Goiânia. Quando assumiu o cargo de Interventor do Estado de Goiás, ele
já trazia consigo um grande ideal, como ele mesmo
dizia, um sonho de criança, que era a construção de
uma nova capital. Nos primeiros anos de sua vida escolar, nos estudos de Geografia Regional, ele despertou para essa idéia que já povoava, no século XIX, as
cabeças de dirigentes da Província de Goiás.
Pedro Ludovico percebia com exatidão o sentimento inovador que agitava os corações e as mentes
da maioria dos goianos, que viam, na mudança da capital, a grande oportunidade para romper com o passado conservador e inserir o Estado de Goiás em um
novo processo de modernização e de desenvolvimento econômico.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte?
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O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com muito prazer, concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Em primeiro
lugar, gostaria de dizer que tenho certeza de que V.
Exª fala em nome de toda a Casa, ao tecer elogios a
uma das pessoas mais notáveis deste País. A exemplo de Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília,
Pedro Ludovico, em Goiânia, com tudo o mais que fez
pelo Estado de Goiás, marcou sua presença e sua
ação com coragem e dignidade. Ele, como V. Exª, foi
um dos injustiçados pelo Movimento de 1964, tentando calar as vozes que representavam a vontade popular. Mas tanto ele quanto V. Exª não se curvaram.
Infelizmente, ele não pôde ir muito adiante, porque
havia cumprido a sua tarefa, mas V. Exª, duas vezes
Governador e Senador da República, mostrou que a
garra, a coragem e a bravura dos homens de Goiás
merecem o nosso respeito e a nossa admiração, a
exemplo de Pedro Ludovico. Peço muitas desculpas a
V. Exª, mas saio agora para fazer o registro da minha
candidatura para as prévias do PMDB. Não podia ausentar-me sem fazer um comunicado. Não calcula V.
Exª como estou encabulado por entrar em seu pronunciamento para tratar de um assunto que foi publicado na imprensa. Refiro-me à possibilidade de um
representante da Bancada do PMDB ser nomeado
Ministro, na vaga deixada pelo nosso Presidente Ramez Tebet. Quero comunicar – e V. Exª o sabe tão
bem quanto eu – que a Bancada não se reuniu em
momento algum; o Líder não nos convocou, nem nos
ouviu. Ninguém da Bancada foi ouvido. O Presidente
do Partido está dando uma declaração taxativa de
que é contrário, entendendo que a vaga não deve ser
preenchida. Na Câmara dos Deputados, o Líder está
dizendo o mesmo. Portanto, há quase uma unanimidade, no sentido de que essa indicação não deve ser
feita. Dirão ao Presidente que é o Partido que quer
isso, o que não é verdade. Faria um apelo ao Presidente da República para que respeitasse a vontade
do Partido e não fizesse essa nomeação. Perdoe-me
por esta intervenção, Senador Iris Rezende.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Muito
obrigado pelo honroso aparte de V. Exª, que também
prestou a sua homenagem ao imortal Senador Pedro
Ludovico. V. Exª faz uma observação em relação à nomeação de Ministro para a vaga deixada pelo Senador Ramez Tebet, com a sua eleição para Presidente
desta Casa. De qualquer forma, os apartes de V. Exª
sempre me sensibilizam e me enobrecem.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, continuando o meu discurso, afirmo que Goiás, àquela época, seguia os caminhos da Aliança Liberal, que assumira o poder com Getúlio Vargas. Em contraposição à
República Velha, o novo Governo conseguiu mobilizar a Nação, prometendo garantir as liberdades individuais, a autonomia dos Estados e leis sociais ousadas para a época, como aposentadoria para os velhos e inválidos, férias anuais para os trabalhadores e
direito de organização sindical. Propunha ainda uma
nova legislação eleitoral, com voto secreto e anistia
para os revolucionários de 1922 e 1926. No campo
econômico, a disposição era de modernizar a indústria, com o objetivo de construir uma base econômica
mais sólida para contrabalançar o poder inquestionável da produção agrícola na formação bruta do capital
nacional.
Sr. Presidente, Pedro Ludovico percebeu muito
cedo toda essa diferença fundamental entre a velha
ordem, que não admitia, em hipótese alguma, a mudança das regras do jogo, e a nova ordem, que chegava prometendo virar o Brasil de cabeça para baixo.
Além do mais, o jovem político sabia igualmente que a
realização dos seus sonhos só seria possível em uma
sociedade mais moderna e menos conservadora.
Assim, aproveitando-se desses ventos mudancistas e perfeitamente afinado com Getúlio Vargas,
Pedro Ludovico iniciou a sua grande cruzada no sentido de construir uma nova Capital no Planalto Central
do Brasil. Com essa determinação de visionário,
como muitos o chamavam, e mesmo tendo de enfrentar muitos obstáculos, conseguiu lançar de maneira
gloriosa, em 24 de outubro de 1933, a pedra fundamental da cidade que seria, em breve, a mais moderna capital do País. Durante o ato, houve missa solene
celebrada pelo Padre Agostinho Foster, exatamente
no local onde existe hoje a Praça Cívica, em Goiânia.
A nova capital, delineada na prancheta de Atílio
Correia Lima, teve a sua localização definida por uma
comissão presidida por Dom Emanuel Gomes de Oliveira, então Bispo de Goiás, respaldado pelo Decreto
n.º 2.737, de 20 de dezembro de 1932. O seu nome,
Goiânia, deve-se ao Professor Alfredo de Castro, ganhador do concurso realizado no final de 1933. Em
agosto de 1935, com a assinatura do Decreto n.º 237,
criou-se o Município de Goiânia e a comarca da nova
capital. Finalmente, em 5 de julho de 1942, o sonho
de Pedro Ludovico foi realizado, e os goianos, orgulhosos pela conquista, festejaram durante dias a inauguração da moderna cidade.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amanhã,
quando se comemoram os 68 anos do lançamento da
pedra fundamental de Goiânia, o Estado inteiro orgulha-se de sua pujante capital e venera o seu fundador,
um forjador do futuro, que conseguiu realizar uma
obra gigantesca e abriu caminho para que um outro
visionário também acreditasse no mesmo sonho e
conseguisse construir, vinte anos depois, a Capital do
Brasil da imensidão do altiplano.
Por toda essa coincidência, Brasília e Goiânia
são irmãs gêmeas, porque fizeram parte da mesma
epopéia e da mesma utopia que povoaram as vidas
de Pedro Ludovico Teixeira e Juscelino Kubitschek.
Pedro Ludovico é um dos heróis da resistência
democrática nos tempos da escuridão política e da
falta de liberdade que vitimaram o Brasil durante 21
anos. Foi também um homem honesto, de parcos
bens acumulados durante a sua vida, que deixou aos
filhos como legado principal a retidão de caráter e a
austeridade como regra primordial de conduta na vida
pública.
Estive ao lado desse homem admirável rumo à
proscrição política, no instante em que a Nação recebia a imposição do Ato Institucional n 5. No mesmo
momento histórico, junto com Pedro, também fui vítima de cassação e da suspensão dos meus direitos
políticos por dez anos, quando exercia o mandato democrático de Prefeito de Goiânia. Entretanto, a única
coisa que lamento é que não tivemos a honra de tê-lo
ao nosso lado nos agitados movimentos que trouxeram de volta a democracia. Quando a anistia aconteceu em maio de 1978, o velho patriarca estava sereno, indicava-nos os caminhos da reconquista plena
da democracia, mas já não tinha mais força física
para participar das grandes caravanas que levantavam os estandartes da redemocratização nos quatro
cantos do Brasil.
Todavia, na cena política, substituindo o velho
comandante, estava o seu filho, o eminente ex-Governador Mauro Borges, uma das maiores reservas morais deste País. Assim, a tristeza de não ter o Doutor
Pedro em pessoa, logo se transformava em alegria,
porque, vendo Mauro Borges, víamos a imagem do
grande Pedro Ludovico e sabíamos que em casa ele
estava feliz porque o seu filho o representava dignamente no meio das multidões.
Pedro Ludovico suportou, até o final dos seus
dias, a dor da ferida não cicatrizada da punição injusta,
mas nunca se entregou. Foi o impulsionador do MDB no
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Estado de Goiás e, sempre defendendo a justiça, exerceu, com competência, com dedicação, com coragem,
com dignidade e com seriedade, os seus três mandatos
de Senador nesta Casa, sempre conferidos pelo povo
goiano com retumbante votação. Toda a sua atuação foi
dedicada à defesa da democracia, do progresso nacional e dos interesses de Goiás.
Na publicação Falando com Franqueza, editada pela Gráfica do Senado Federal, encontram-se os
discursos do seu segundo mandato como Senador da
República, cobrindo o período entre 1955 e 1963. No
mandato seguinte, que abrange justamente o período
do golpe militar de 1964 até a edição do Ato Institucional n.º 5, suas preocupações foram mais com a democracia, com a integridade do Congresso Nacional,
sem, contudo, abandonar as raízes goianas e o seu
grande amor pela cidade que fundou. Assim, em
1966, como convidado do Departamento de Geografia e História da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás, em um grande auditório lotado
de estudantes, professores, políticos e jornalistas, o
velho Senador prestou um depoimento histórico sobre a mudança da Capital. É importante ressaltar que
o referido depoimento compõe o acervo bibliográfico
de sua atuação no Senado Federal.
Ao lado do povo, os intelectuais goianos também veneram a memória de Pedro Ludovico e por
isso o escolheram como o maior personagem de Goiás no século XX. Assim, ele encabeça a galeria dos
grandes vultos que engrandeceram a nossa História
no século que terminou, formada por Bernardo Élis,
Colemar Natal, Alfredo Nasser, Hugo de Carvalho
Ramos, Dom Emanuel Gomes de Oliveira e Cora Coralina, que contaram em contos, em prosas, em versos, em romances e em ações destemidas a epopéia
do nosso Estado.
Pedro Ludovico era um homem honesto e de hábitos bastante simples. Durante toda a sua vida, sempre foi sincero e nunca mostrou qualquer sinal de arrogância na convivência social. Vivia intensamente
para a família, para a política, para os seus afazeres
cotidianos, que fazia questão de cumprir nos mínimos
detalhes, e praticava a solidariedade com os seus semelhantes, de maneira espontânea. Sobre seu caráter, ninguém melhor para testemunhar do que um dos
mais respeitáveis políticos que já passaram pela Câmara Alta, o Senador Auro de Moura Andrade. Na
apresentação do livro sobre a atuação parlamentar
de Pedro Ludovico, Falando com Franqueza, o saudoso Senador escreveu o seguinte:
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O Senador Pedro Ludovico Teixeira é,
sem dúvida, uma figura singular de homem
público.
As suas tradições de lealdade deram à
sua personalidade e à sua atuação no cenário político brasileiro posição própria, respeitado e admirado pelos companheiros e pelos adversários.
Sr. Presidente, em face da importância desse
personagem que ajudou a escrever a história recente do Brasil, estamos solicitando que seja determinada a publicação dos depoimentos em anexo que
compõem este pronunciamento, incluindo, assim,
nos Anais desta Casa verdadeiros testemunhos a
respeito da vida de Pedro Ludovico, tais como fotografias históricas e seus discursos no Senado. As
peças que complementam este discurso são contribuições de renomadas autoridades como Eurico
Barbosa, Nelson Siqueira, PX Silveira, Luiz Estevam, José Luiz Bittencourt e José Carlos Bardawill.
Nesta oportunidade, apresentamos ainda requerimento para que seja incluído na coleção intitulada Grandes Vultos que Honraram o Senado e a
História Constitucional do Brasil o ex-Senador Pedro Ludovico Teixeira.
Trata-se de uma justa homenagem a um brasileiro que soube honrar os mais nobres princípios da
vida pública. Com sua determinação e com seus ideais, seguro e decidido, Pedro Ludovico costumava dizer: ”Só Deus terá poderes para me fazer recuar“.
Com essas palavras, ele afirmava claramente que tinha uma missão a cumprir antes que chegasse o momento de sua grande viagem. E conseguiu: Goiânia aí
está como o símbolo da modernização do interior brasileiro, verdadeiro divisor de águas entre o arcaico e o
novo não apenas em Goiás, mas em toda a Região
Centro-Oeste.
Pedro Ludovico, o maior personagem de Goiás
no Século XX!
Nos termos do §1º do art. 2º da Resolução do
Senado Federal n.º 84 de 1996, do Senado Federal,
requeiro seja incluído na coleção intitulada Grandes
Vultos que Honraram o Senado e a História Constitucional do Brasil o ex-Senador, pelo Estado de Goiás,
Pedro Ludovico Teixeira, que exerceu mandatos nos
períodos de 19 de setembro de 1946 a 31 de janeiro
de 1951 e de 1º de fevereiro de 1955 a 1º de outubro
de 1969.
Muito obrigado.
É o seguinte o requerimento:
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REQUERIMENTO Nº 614, DE 2001
Nos termos do § 1º do art. 2º da Resolução do
Senado Federal nº 84, de 1996, requeiro seja incluído
na coleção intitulada Grandes Vultos que Honraram o
Senado e História Constitucional do Brasil, o ex-Senador, pelo Estado de Goiás, Pedro Ludovico Teixeira, que exerceu mandatos nos períodos de 19-9-46 a
31-1-51 e de 1º-2-55 a 1º-10-69.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. – Senador Iris Rezende.
(À Mesa para Decisão.)
SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR IRIS REZENDE
EM SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDOS
NOS TERMOS DO ART. 210 DO
REGIMENTO INTERNO.
O VELHO CACIQUE
José Carlos Bardawil
Tão lendário quanto Totó Caiado, só que, na verdade, se
constituindo numa lenda viva da oligarquia, é o senhor de rosto
extremamente pálido, e não obstante jovial, que mora na velha
casa cercada de árvores, da rua 26, centro de Goiânia. Pedro Ludovico Teixeira, aos 80 anos, cassado pela revolução, dedica-se
hoje a assistir filmes de “faroeste” e a conversar sobre política –
que ele está informado de tudo quanto se passa, embora não alimente mais esperanças de um dia voltar a ser o dono da política
goiana, o substituto de Totó Caiado, criador de uma nova oligarquia.
Na década de 20, ele morava em Rio Verde, sudoeste do
Estado, embora como Totó Caiado fosse goiano da cidade de Goiás. Lá clinicava, médico que era, filho de um médico não menos
famoso, o dr. Teixeira Alvares. ”Tanto que meu filho Pedro é Ludovico, e não Borges Teixeira, como os outros. E meu neto, Pedro, é
Pedro Ludovico, também" – explica ao repórter de Veja, sentado
displicentemente numa das velhas poltronas de sua residência.
Pelas paredes, pululam as lembranças do passado: retratos de
Getúlio Vargas, do próprio Ludovico assinando o decreto da mudança da capital, ou um diploma da Assembléia dedicado ao “Varão de Rara Estirpe, Padrão de Honradez e Dignidade!”).
No entanto, o médico bem sucedido da década de 1920,
não tardou a entrar na política, após casar-se com a filha de um
dos “coronéis” de Totó Caiado, Francisco Borges. “Os abusos
eram tão grandes que eu acabei me revoltando e resolvi fazer política para melhorar a situação do povo” – conta ele, hoje. Não há
quem o desminta, mesmo porque, na época, Totó Caiado já sentia maiores dificuldades para controlar a política goiana e, por
isso, usava a violência com mais freqüência. Só que, quase certamente, Pedro Ludovico Teixeira não passaria de mais um “coronel” de Totó Caiado, se este não lhe tivesse recusado a indicação
para concorrer a deputado federal em 1926, já consagrada pela
convenção partidária. “Esse doutorzinho candidato... nunca! Candidato é meu genro! – disse Totó e mandou modificar a ata. A
partir desse dia, Ludovico consagrou-se definitivamente à oposição, com a ajuda do seu sogro. Foi preso três vezes (”A primeira
vez por quatro horas, a segunda por quatro dias, a última por 14
dias"). A última prisão – paradoxalmente – marcou o início de seu

OUTUBRO 2001

poder. Juntamente com 110 homens de sua confiança ele tentara
conquistar Rio Vede, mas acabara preso, armas na mão, depois
que suas forças foram devastadas pela polícia local. No entanto,
isso ocorria em 1930, e, pouco depois, o governo Caiado seria
derrubado pelas forças revolucionárias mineiras que invadiram
Goiás. Quando se tratou de nomear uma junta governativa provisória para substituir os Caiados (que já se encontravam presos),
Pedro Ludovico, reconhecido como o herói da revolução, foi um
dos três escolhidos, juntamente com Emílio Póvoa e Mário Caiado de Castro, este um Caiado que fazia parte da oposição.
Manobrando habilmente, Pedro Ludovico soube apresentar-se ao ditador Getúlio Vargas como o único “político novo” da
junta (Póvoa era idoso e Mário Caiado trazia o estigma da família). E assim, logo foi nomeado interventor, dissolvendo-se a junta.
Enfrentando dificuldades nos primeiros tempos, devido à oposição do próprio Mário Caiado e do militar Domingos Velasco, tenentista revolucionário de primeira hora, Ludovico conseguiu firmar-se junto a Vargas em 1932, quando determinou a organização de batalhões voluntários para combater os paulistas: suas
forças infligiram derrotas aos constitucionalistas em Minas Gerais
e foram recebidas com calorosas manifestações. Pouco depois,
Ludovico lançava seu trunfo definitivo, levantando a idéia da mudança da capital da cidade de Goiás para um novo local.
“Goiânia foi o farol de Goiás. Até então, o nosso Estado
era o mais atravessado do país, juntamente com Piauí e Mato
Grosso. E na região de Goiânia estava o ”Mato Grosso" de Goiás,
as melhores terras, onde se implantaria a agricultura que praticamente não existia e onde a pecuária poderia melhorar de nível. E
também era necessário a mudança porque Goiás era uma cidade
distante dos grandes centros, enquanto Goiânia estava perto da
estrada de ferro" – explica, agora, Pedro Ludovico. Certamente,
porém, entre os motivos da mudança estava a necessidade sentida pelo hábil político de dar um golpe definitivo nos Caiados: mudar a capital significava retirar-lhes os últimos resquícios do poder, todos encastelados à sombra das ruas de granito da velha
Goiás. Ao mesmo tempo, Ludovico ganharia um novo eleitorado,
o da grande cidade que nasceria nos campos de Goiânia e os
agricultores do sul, cujas plantações ganhariam novas vidas com
a proximidade da capital.
Quando os Caiados se aproveitaram do sentimento revanchista dos residentes em Goiás, e chegaram a obter maioria na
Assembléia Legislativa, Ludovico não hesitou em usar a mesma
violência que tanto criticara nos seus antecessores: sua policia
prendeu um deputado na velha capital e uma centena de soldados passou a desfilar diariamente pelas ruas, para estabelecer o
pânico entre a população. “Retratos do senhor Pedro Ludovico
eram pregados por agentes do oficialismo em toda a cidade e, de
preferência, na fachada das casas antimudancistas e nem todos
podiam removê-los sem o risco de ameaças por parte dos soldados, postados por perto” conta o historiador Jaime Câmara, em
seu livro “Tempos da Mudança”, o único a analisar uma parte do
governo Ludovico. A situação chegou a tal ponto que os deputados da oposição chegaram a pedir asilo ao 6º Batalhão de Ca çadores, sediado na cidade -: de pijama, eles foram fotografados,
passando o episódio a ser reconhecido como o da “prisão dos
deputados”. Se não era, na verdade, uma prisão imposta fisicamente, fora, pelo menos, o resultado de uma pressão governamental publicamente realizada. Certo é que, desta forma, Ludovico conseguiu a adesão do deputado Felismino Viana e pôde promover a destinação do Presidente da Assembléia, Hermógenes
Coelho, seu inimigo político, graças a novas adesões, dos Deputados Agenor de Castro e Vítor Coelho de Almeida, estas atribuídas a favores recebidos do poder público. E assim, com a maioria
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garantida, seu decreto de mudança da capital foi assinado oficialmente, em 23 de março de 1937. Pouco antes, o governador já
conseguiu retirar o Tesouro de Estado (uma pesada arca que
continha os valores do erário público) da cidade de Goiás, com a
ajuda de um grupo de selecionados “jagunços” e, mesmo assim,
despistando os antimudancistas: o cortejo saiu, num caminhão
cercado pelos “jagunços” a cavalo, em plena madrugada., quando
a saída estava marcada para as oito horas da manhã.
Quase todos os políticos getulistas, Pedro Ludovico aumentou ainda mais seu prestígio com a redemocratização. Sua
eleição para o governo em 1950 foi consagratória: 30 mil votos de
diferença foram dados ao velho chefe, que já então tinha uma
imagem completamente desligada da violência dos anos 30. Aparecia nos bailes de carnaval de lança-perfume à mão. Fundava
escolas, e distribuía favores entre seus amigos pessedistas com
um eterno sorriso nos lábios. Nessa época, seus “jagunços” ainda
davam mostras de existir, envolvendo-se em tiroteios com os representantes do caiadismo (que retornava apoiando-se na UDN).
Mas o Velho Pedro – como um já o chamava – parecia invencível
nas eleições. Ganhou todos os pleitos até 1960, ano em que conseguiu impor ao eleitorado o nome de seu filho, Mauro Borges Teixeira, oficial do exército com carreira feita em outros Estados,
que só chegara a Goiás dois anos antes, para ser eleito deputado. Em 54, o eleito fora José Ludovico de Almeida, seu primo
Juca. Em 58, enfrentando Juca (que se tornara seu inimigo político) e os Caiados, elegeu José Feliciano Ferreira, veterano pessedista. Em 1962, com Mauro Borges no governo, o PSD do Velho
Pedro chegava ao máximo: dois terços dos deputados federais e
estaduais e uma reeleição do “Cacique Ludovico” para o Senado.
Com a Revolução de 64, o caminho natural do astuto pessedista seria alojar-se nas hospedarias governamentais, como
aliás já o fizera seu colega de Senado, Filinto Müller. Mas Ludovico tinha, já, o problema do filho, Mauro Borges (cassado posteriormente pela Revolução sob acusação de ligações com esquerdistas) e também não via com bons olhos a interferência do Presidente Castelo Branco no PSD goiano. Em 1965, Castelo Branco
apoiou a candidatura de Castro Costa para o Governo do Estado.
Costa, pessedista, seria o candidato único apoiado pela Revolução.
Ludovico não confiava, porém, num candidato que não fosse lançado por ele próprio. E lançou Peixoto da Silveira. Na convenção do
PSD o espectro da derrota parecia perseguí-lo, pois todos os entendidos em política davam ao candidato de Castelo Branco uma vantagem de dois terços, mas Ludovico num golpe de audácia muito ao
seu feitio, mudou a situação. “Convenção e votação são coisas para
homem. O voto, vai ser a descoberto” – determinou, como presidente da convenção. E os que já tinham se comprometido com o candidato castelista não tiveram coragem de trair o velho chefe: a vitória
de Peixoto da Silveira foi esmagadora. Contudo, seria uma vitória
efêmera. Enfrentando o candidato da UDN apoiado decididamente
pela interventoria estadual e pelo próprio Governo Federal (o general Nogueira da Paz, da 6ª Região Militar, chegou a visitar cidades,
pedindo votos favoráveis ao “candidato da Revolução”, Otávio
Lage), Pedro Ludovico sofreu sua primeira derrota. Peixoto da Silveira foi derrotado pela diferença mínima de 4 mil votos. Seguiram-se
outras derrotas, sucessivamente maiores: perdeu a maioria dos deputados estaduais, em 1966, obtendo apenas 5 deputados para o
MDB contra 8 da ARENA. E em 69, apenas 15% dos prefeitos. A
essa altura, já era, também, um cassado. Mas ainda tentava política:
seu filho Pedro Ludovico Teixeira concorreu ao Senado em 1970.
Foi derrotado pela velha força que retornava com a revolução, o
“Caiadismo”. A ARENA elegeu os três senadores, inclusive Emival
Caiado.
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Agora, terno de xadrez esverdeado, suspensório, óculos escuros, gravata de laço antigo, Pedro Ludovico apenas espera os
dias passarem, na sua casa ou na sala escura de um cinema, assistindo filmes como “Carter, o Vingador”, que viu na terça-feira
passada. Nenhum cinema lhe cobra ingresso. Derradeira homenagem ao chefe da oligarquia dos Ludovicos, que parece inteiramente destruída: sempre capitaneados pessoalmente pelo Velho Pedro
e não tendo qualquer político ativo, os Ludovicos não se dedicam,
sequer, a atividade correlatas a política (magistratura, Direito,
como fizeram os Caiados na sua época de ostracismo): um filho do
Velho Pedro, Paulo Borges Teixeira é médico e chega a dizer que
não gosta de política. E Mauro Borges Teixeira, o único político da
segunda geração dos Ludovicos, é hoje apenas um comerciante,
em Brasília. Parece claro que a oligarquia Ludovico funcionava muito mais através e para os chefes políticos amigos e liderados. São
lembrados, atualmente, apenas, Juca Ludovico Teixeira, Mauro
Borges (ex-governadores) e Berlarmino Cruvinel (cunhado de Ludovico, presidente do Banco do Estado), como membros da família
Ludovico que gozaram das delícias dos cargos públicos durante
seu governo. Os maiores beneficiados eram os “coronéis” de Ludovico, alguns ou muitos dos quais, aliás, haviam sidos também dos
Caiados. Com a queda do seu líder, procuravam novos rumos, e,
hoje, muitos já são, novamente, dos Caiados.
José Carlos Bardawil, já falecido, foi repórter político das revistas Veja e Istoé. Essa reportagem foi publicada na revista Veja em 1973 e está no seu livro ”Os Sobreviventes“, editado pela Gráfica do Senado Federal.
PEDRO LUDOVICO PERANTE A HISTÓRIA
Eurico Barbosa
Pouco depois da eleição do sr. Jerônimo Coimbra Bueno a
Governador do Estado, em 1946, publicou-se um livro, de autoria
de Guimarães Lima, intitulado ”Goiás Libertado“ No prefácio, um
jornalista residente no Triângulo Mineiro mas que escrevia com
muita freqüência para a imprensa de oposição a Pedro Ludovico
em Goiás, pespegou esta jóia de bijuteria de camelô contra o fundador de Goiânia:
”Não soube fazer amigos em dezesseis anos de Governo.
Não soube conservar os amigos que tinha. Entrou em crepúsculo
sozinho, premeditadamente sozinho. Passou melancolicamente
de época como uma pilhéria que ninguém repete pelo desuso...“
Essa heresia do sr. Odorico Costa – este o nome do infeliz
– deve ter nascido, além da miopia e do facciosismo do jornalista,
de ser ele absolutamente falto de sensibilidade para captar realidades conjunturais, ocasionais, não duradouras.
Não fora Pedro Ludovico Teixeira quem perdera aquela primeira eleição realizada em Goiás depois da revolução de 1930. O
partido que ele fundara, o Partido Social Democrático (PSD) sofrera várias dissidências de peso, sobretudo em razão da escolha
do candidato ag. É historicamente sabido que o sr. José Ludovico
de Almeida, candidato escolhido, era homem moralmente íntegro,
bom administrador, mas não ”bom de voto“. Fraco orador, dotado
de uma franqueza que o fazia político inábil, teve ainda contra si,
durante toda a campanha e até a data da eleição, a ameaça de
ser declarado inelegível pela Justiça Eleitoral, em face de recurso
oposto à sua candidatura. Do outro lado, estava um engenheiro
apolítico, ao qual o próprio Pedro Ludovico havia conferido o título
de ”construtor de Goiânia“ (os irmãos Coimbra Bueno ganharam
esse título oficialmente) e uma soma de fatores que animavam
sua candidatura: a democratização do país ocorrida um ano antes e que dava munição contra os beneficiários do Estado Novo
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(caso de Pedro Ludovico e do próprio Juca Ludovico); a formação
de uma coligação numerosa em termos de siglas e mesmo de lideranças regionais; e o anelo por mudanças de grande parcela
do povo.
Mas inteiramente ao contrário da parva afirmativa do sr.
Odorico Costa, de que ”passou melancolicamente de época
como pilhéria que ninguém repete pelo desuso“, Pedro Ludovico
se tornara o maior nome da política estadual. Afinal, promovera a
extraordinária revolução que foi a mudança da capital. Tirara Goiás da estagnação. Cinco anos antes, o Batismo Cultural de Goiânia fora o acontecimento mais marcante do século no Estado.
Observe-se que em 1949 o Conselho de Imigração e Colonização, órgão federal, fez a divulgação de substancioso livro
com o título ”Goiás“ e o subtítulo ”Uma Nova Fronteira Humana“,
no qual se situava esta unidade federativa como o mais importante corolário da Marcha Para o Oeste, idealizada e iniciada por
Getúlio Vargas; e se evidenciavam os grandes frutos da fecunda
semeadura representada pela construção de Goiânia. São impressionantes os dados ali apresentados sobre o desenvolvimento econômico, cultural e populacional de Goiás desde o período
colonial até aquele ano de 1949, tendo a implementação da
Estrada de Ferro Goiás na segunda década do século XX; e a
nova capital inaugurada sete anos antes – esta num plano, evidentemente, ainda de muito maior vulto, como as decisivas alavancas propulsoras.
Tanto o prestígio de Pedro Ludovico se erigira que já em
1948 e 1949, tendo o jor nal O Popular, então semanário, realizado durante vários meses uma consulta popular sobre as preferências do eleitorado para a sucessão de Coimbra Bueno, o seu
nome ganhara disparado. E ao se realizar a eleição para governador em 3 de outubro de 1950, teve o seu nome sufragado por
quase setenta por cento do eleitorado (frente de 30.000 votos
num contingente de pouco mais de 100.000 eleitores). É verdade
que o assassinato do deputado Getúlio Artiaga foi importante fator emocional. Amigos dissidentes não se tinham tornado inimigos, sim adversários eventuais. Outra vez se alinharam nas fileiras por ele comandadas.
Consagradoramente eleito em 3 de outubro de 1950, Pedro Ludovico devota-se prioritariamente em seu Governo constitucional à solução do grandioso problema da eletrificação do
Estado. Projeta a Usina do Rochedo, aproveitamento de manancial hidráulico próximo de Piracanjuba. A construção da hidrelétrica, com produção prevista de cinco mil quilowatts, tem início em
1953. Essa obra evidencia faces enormemente positivas do caráter de Pedro Ludovico. Embora sendo ele o governador, transfere
para seu secretário da Fazenda, José Ludovico de Almeida, todo
o mérito da realização. As divulgações do Governo não vinculam
o nome de Pedro Ludovico à importante realização: nas fotos junto à represa e à maquinaria da Usina aparece sempre a figura do
secretário da Fazenda, que assim via ampliar-se a sua imagem
de gestor operoso e progressista. Pedro Ludovico desejava ver
eleito seu sucessor aquele primo, auxiliar, companheiro e amigo
em quem via grandes qualidades de financista e administrador; e
que lhe fora absolutamente leal por ocasião de gravíssima crise
política na década de 30, na qual estivera em jogo a sorte da mudança da capital goiana.
Como eu disse há pouco, Juca (José Ludovico de Almeida) não era bom de voto, apesar, repito, das suas qualidades positivas. Para azar seu, e naturalmente do seu partido, ocorreu em
agosto de 1953 um fato que veio desgastar profundamente o Governo Pedro Ludovico. Um jornalista oriundo do Rio Grande do
Norte, Haroldo Gurgel, foi brutalmente assassinado em pleno
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centro de Goiânia, em frente ao Lord Hotel, na Avenida Anhanguera. Ao lado do repórter potiguar estavam outros dois jornalistas, os irmãos Antônio e João Carneiro Vaz, que foram gravemente baleados, e que escaparam graças a imediatos socorros
médicos e hospitalares. Os três jornalistas pertenciam ao jornal O
Momento, sendo Antônio Carneiro Vaz o Diretor. Uma reportagem do vibrante diário envolveu o Diretor do Departamento de
Energia Elétrica, Pedro Arantes, amigo de Pedro Ludovico. Quatro pistoleiros – Domingos Borrely, Nenen Calango, Pernambuco
e Zé Serapião – esperaram pelos jornalistas nas proximidades do
Lord Hotel e, quando os três estavam próximos a este, na calçada do lado esquerdo da Avenida Anhanguera, viram à sua frente,
tiroteando covardemente, os bandidos. Haroldo morreu crivado
de balas encostado a uma das paredes do Lord Hotel.
O crime chocou a opinião pública. Pedro Arantes foi o suposto mandante. Teve a sua prisão preventiva decretada pelo Juiz
Hamilton de Barros Velasco. (Mais tarde viu-se impronunciado,
por outro juiz). O Governo do Estado ficou acentuadamente desgastado. Veio a eleição e Juca Ludovico, que a disputou com Galeno Paranhos (outro dissidente pessedista) tem até hoje a sua
vitória (por pequeníssima diferença) contestada. Há quem diga,
até, que Galeno ganhou.
Disse eu que o apoio de Pedro Ludovico ao nome de José
Ludovico de Almeida evidencia várias faces positivas da sua personalidade. Uma delas, retro referida, foi o seu desprendimento,
ao transferir para o seu auxiliar todo o mérito da sua maior obra
governamental. Outra, o cunho de lealdade que imprimiu, do começo ao fim, ao nome em que se fixara, o qual já tinha em seu
currículo a derrota para Jerônimo Coimbra Bueno em 1946.
O assassínio de Haroldo Gurgel reflete-se negativamente
também na votação de Pedro Ludovico para o Senado (havia se
desincompatibilizado 6 meses antes, tendo assumido a governadoria o vice-governador Jonas Duarte). Ele se elege, mas em segundo lugar (94.829 votos): o primeiro foi alcançado por Jerônimo
Coimbra Bueno (96.067 votos), um dos maiores derrotados de
quatro anos atrás. Em 1962, Pedro Ludovico ganhou outro mandato de senador (oito anos). Dessa vez foi o mais votado.
Como governador Pedro Ludovico Teixeira não se limitou,
no plano da energização do Estado, à construção da Usina do
Rochedo (que a oposição, tendo à frente a UDN, chamava de
”usina do rachado“). Em 18 de agosto de 1953, o seu Governo
anunciava a realização de concorrência pública para a aquisição
de maquinários para as obras da usina de Cachoeira Dourada.
Antes, a 1E de fevereiro, já se reunira a chamada Comissão de
Cachoeira Dourada, que decidira a construção do ”acampamento
das obras“ – hotel, casas de operários, hospital, farmácia, restaurante e outras dependências.
Em 1E de abril do ano seguinte (1954) é aberta a concorrência para as obras de engenharia civil de Cachoeira Dourada e
daí a dois meses (3 de junho) tem início o empreendimento da
grande usina.
No Senado, praticamente não legislou; e pouco se pronunciou. Conduziu-se com a ética que lhe era característica, cercado
do respeito dos seus pares. O Parlamento, porém, não era a sua
vocação. Esta era a de homem de Executivo. Foi o que o impulsionou ao enfrentamento de todas as resistências ao seu ideal de
catapultar o desenvolvimento do Estado, mediante a transferência
da sede do Governo para uma localização geográfica propiciadora de uma metrópole com os mais amplos horizontes, a substituir
uma velha capital de 10.000 habitantes, sem nenhuma possibilidade de expansão e sem revérbero algum no progresso da unidade federativa de que era o centro político e administrativo.
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As resistências à mudança foram tamanhas que até mesmo um dos seus mais aguerridos e honrados adversários, Francisco de Brito – que foi jornalista, deputado estadual e escritor –
fez este reconhecimento:
”A mudança da capital era o seu sonho maior. E
para realizá-lo precisava de muita coragem e obstinação. Sacrificou suas melhores amizades e não o deteve a falta de recursos e de apoio financeiro do Governo
federal, alheio a seu empreendimento. Se tivesse vacilado, teria perdido a batalha.“
Jamais vacilou, enfrentou todos os óbices com a coragem
que era uma das suas marcas – duas outras, extraordinariamente
significativas, eram a honestidade e a lealdade – e venceu a batalha.
Pedro Ludovico tinha tal vocação para a chefia administrativa e tal escrúpulo no trato do dinheiro público que, supervisionando pessoalmente as primeiras obras da construção de Goiânia, achou caros os tijolos que estavam sendo vendidos ao Governo, pelo sr. Licardino de Oliveira Ney. Chamou-o para externar-lhe essa impressão. Licardino de Oliveira Ney, um dos pioneiros de Campinas, era cidadão corretíssimo e destemido e amigo
de Pedro Ludovico. Teve forte altercação com o governador. Ficaram atritados. Dante Ungarelli, com sua linguagem simples, de cidadão pouco letrado – e que teve participação muito ativa no início da construção de Goiânia – dá a respeito este testemunho:
Dr. Pedro determinou ao escritório da Superintendência que fizesse um levantamento sobre os preços dos tijolos de Eduardo de Freitas e Licardino de
Oliveira Ney para chegar a uma conclusão justa, tendo
eu sido designado para tal. Peguei um caminhão, andei, fiz as despesas dos tijolos na obra e cheguei à
conclusão de que o Licardino de Oliveira Ney estava
certo. Dr. Pedro veio de Goiás, entrou no escritório; a
primeira coisa que ele perguntou foi: ‘Bailão, já fizeram
o levantamento do caso dos tijolos?’ Bailão respondeu-lhe que estava feito. Ele olhou e mandou pagar o
Licardino os tijolos. Poucos dias depois, chega à casa
do Licardino uma carta de Pedro Ludovico pedindo
desculpas pelo fato ocorrido (in ”O Velho Cacique“, de
Luís Alberto Queiroz, 3ª edição, pág. 88).
Quando menino e ainda quando jovem, em Morrinhos, minha cidade, eu ouvia de adversários de Pedro Ludovico ser ele
homem truculento e mau. Ficou-me essa imagem por muito tempo. Ficou até que a vida me viesse proporcionar, com imensa prodigalidade, oportunidades de conhecer de perto ”coronéis políticos“, chefetes e chefes municipais, vereadores, deputados estaduais e federais, senadores, secretários de Estado, governadores, vice-presidentes e presidentes da República. Vim a ter contato e mesmo convívio com homens públicos de todos os escalões
e de todo jaez: brilhantes, medíocres, cultos, despreparados, idealistas, oportunistas, autênticos, fisiológicos, verdadeiros, mentirosos, éticos, cínicos, honestos, inescrupulosos.
Nenhum excedeu – muitos, naturalmente, o igualaram –
Pedro Ludovico em sinceridade e correção moral.
Perante a História ele ficará como o maior propulsor do desenvolvimento de Goiás.
Eurico Barbosa é o atual presidente da Academia Goiana de Letras. Foi vereador por uma legislatura
e deputado estadual por quatro legislaturas, tendo sido
presidente da Assembléia Legislativa no biênio 85-87.
Jornalista profissional, teve também intensa atuação
como advogado. É, atualmente, conselheiro do Tribu-
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nal de Contas do Estado e foi seu presidente em 1999.
Foi também presidente da União Estadual de Estudantes – UEE – e da Associação dos Cronistas Esportivos
do Estado de Goiás. Publicou os seguintes livros: ”Confissões de Generais“, ”Pedro Ludovico: A Mudança Revolucionária“, ”Histórias e Lembranças“, ”A Noite de 15
Anos“ e ”Rui Barbosa e o Ideal do Tribunal de Contas“.
ENTRE O SONHO E A REALIDADE
Luís Estevam
A Goiânia de hoje não é a Goiânia idealizada pelo seu fundador. A cidade extrapolou os limites e ganhou dimensões nunca
antes imaginadas. Por essa razão, o projeto e a realização de Pedro Ludovico devem ser contextualizados na história e nos desvios da história, elementos responsáveis pela consolidação de uma
nova realidade que se chama a Grande Goiânia.
O projeto de construção de Goiânia ainda está em andamento. Durante 66 anos ganhou tantas conotações positivas e
negativas que somente uma revisita histórica poderá delimitar. No
centro de tudo e acima de facções políticas, mesmo longe das
paixões partidárias, paira inexoravelmente a figura de seu criador,
Pedro Ludovico. Goiânia lhe deve a vida, a sua existência, embora a criatura tenha, de certa forma, suplantado o criador. Não no
sentido de apagá-lo da história, o que seria impossível. Mas, no
sentido de nervosamente ter ultrapassado os seus limites idealizados e tornar-se o mais novo centro de imigração do país.
Vale a pena rever os percalços de um traçado planejado
que se tornou, a princípio, uma cidadezinha bucólica e que acabou transformando-se em uma grande metrópole.
Tudo começou na década de 1930. Se bem que, a Revolução de 1930 não provocou mudanças imediatas na ordem socioeconômica de Goiás. O cotidiano da população continuou ru ralizado em todo o Estado. As estruturas – vida social e material, refletidas na organização produtiva, nas relações de trabalho, na arrecadação tributária e nas despesas administrativas do Governo –
persistiram quase que idênticas ao passado. Mas, em termos políticos a revolução de 1930 apontou para significativas modificações. Desde o início do século passado, havia descontentamento
de grupos econômicos com relação ao estilo de Governo conduzido pelas oligarquias tradicionais. Com o tempo, o movimento
oposicionista ganhara fôlego e a Revolução de 1930 apresentou
uma oportunidade ímpar para os descontentes. Os líderes do sul
goiano, em união com políticos do Triângulo Mineiro, instigaram
um levante, culminando por instalar um Governo provisório em
Goiás e, desde então, novas oligarquias perduraram no poder –
sem interrupção – por quase duas décadas. No centro de tudo, o
carisma e a liderança de Pedro Ludovico.
Contudo, a mudança política de 1930 em Goiás não significou apenas substituição de oligarquias no contexto de um Estado
eminentemente rural. A princípio, a alternância no poder foi mais
visível na aparência de comando do que nas atitudes tomadas
pelo Governo Estadual. Pedro Ludovico propalava – como objetivo primeiro de sua gestão – a solução global dos problemas regionais e almejava inaugurar uma era de desenvolvimento para Goiás. Lemas como ”novo tempo“ e ”modernidade“ eram freqüentemente arrolados nos documentos oficiais dos anos trinta. Porém,
acima de tudo, a construção de uma nova capital representava o
empreendimento sintetizador do afã de desenvolver o Estado. Foi
bastante divulgada a crença de que, onde se estabelece uma cidade moderna e bem aparelhada surge o progresso industrial,
bancário e comercial.
De um lado, o que estava por detrás desse discurso era a
viabilização de um projeto que proporcionasse maiores possibili-
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dades de integração econômica de Goiás com outros Estados,
tanto que Pedro Ludovico estava impregnado pelo desenvolvimento comercial do Triângulo Mineiro e, de certa forma, representava aspirações econômicas de grupos sulinos. De outro, por
detrás do promissor lema desenvolvimentista – embasado na
idéia da construção de uma nova capital – pairava um pesado
jogo político. As antigas oligarquias conservavam-se ativas no
ambiente da velha capital e exerciam influência sobre líderes e
prefeitos do interior tendo, portanto, de ser politicamente minadas. O sul do Estado buscava sua estrutura de poder. Valia-se da
determinação do médico e político Pedro Ludovico
No âmbito político nacional as condições eram favoráveis.
No discurso de Getúlio Vargas tornava-se imperioso localizar no
centro geográfico do país forças capazes de irradiar e garantir a
expansão desenvolvimentista. Assim, a implantação de uma nova
cidade no planalto central traduzia o desejo do Presidente e incorporava o símbolo do Estado Novo constituindo um marco significativo na sua política de interiorização.
Contornados os entraves políticos, restaram as dificuldades econômicas e técnicas para edificação da nova cidade. A escolha do local foi quase imediata, situando-se na parte mais povoada do centro geográfico do Estado, onde existiam terras fér teis e planas, além de uma topografia apropriada para edificações.
Os recursos passaram a fluir de duas fontes básicas: empréstimos do Governo Federal e comercialização de terras na abrangência do novo município. Os primeiros empréstimos, totalizando
cerca de 15 mil contos de réis, foram conseguidos no primeiro
quinquênio dos anos trinta e o parcelamento de terras – obtidas
por doação, compra e permuta – gerou benéfica explosão especulativa na área. Assim, em conjunto, as dívidas contraídas e as
verbas advindas da negociação das terras serviram para financiamento dos edifícios públicos na nova capital.
Outra grande dificuldade enfrentada por Pedro Ludovico
esteve no setor de recursos humanos. A carência de operários
era crucial – mesmo sem especialização – para andamento das
construções. Trabalhadores especializados, então, eram completamente inexistentes no âmbito de Goiás. Pedro Ludovico, inclusive, registrou em suas memórias as dificuldades que encontrou,
frisando que técnicos especializados tiveram de ser contratados
em São Paulo e com grandes dificuldades em vista da insignificância das rendas estaduais. Neste quadro, a saída foi a promoção de intensa campanha – através de órgãos de comunicação –
visando arregimentar operários suficientes para a empreitada e,
de sua parte, o Governo Federal passou a enviar continuamente
migrantes para Goiás. Pedro Ludovico pôde contar, então, com
pouco mais de quatro mil operários que trabalharam duramente e
construíram Goiânia para ser, primordialmente, um símbolo do dinamismo do Estado.
A implantação de Goiânia, mesmo contando com firme
disposição dos Governos Estadual e Federal, deu-se demoradamente e por etapas. Em 1933 aconteceu a tomada de decisão:
escolheu-se o lugar e lançou-se uma pedra fundamental. Em
1935 consumou-se a mudança provisória de órgãos do Governo
para Goiânia. Finalmente, em 1942, com o ”batismo cultural“, a
cidade foi oficialmente inaugurada e seu índice progressista dado
como vertiginoso. Na virada da década de quarenta, testemunhos
registraram que Goiânia construiu mais de cem prédios ou quase
quatro prédios por dia. No caso, não seria um crescimento e sim
uma verdadeira explosão no contexto de um Estado ainda incipiente em sua urbanização. Estava se cumprindo, de fato, mais
uma etapa da Marcha para o Oeste, no sentido de dinamizar a
demografia e a economia de Goiás. A articulação com São Paulo
foi vigorosa desde o princípio. A nova cidade recebia — da eco-
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nomia paulista — os materiais de construção, os gêneros alimentícios, os tecidos e as ferramentas para o trabalho. A crescente
valorização das terras do município, por sua vez, atraíram investidores de outros centros a ponto de o crescimento econômico de
Goiânia ser bastante evidenciado pelo seu primeiro prefeito. Venerando de Freitas registrou que, em 1938 existiam no município
24 mil cabeças de bovinos e, já no ano seguinte, essas cifras se
elevavam a 56 mil cabeças, explicando o aumento pelo número
de fazendeiros que se transferiram para o município.
No aspecto sócio-cultural, todavia, houve quem não compartilhasse do otimismo reinante. O antropólogo Levi-Strauss, por
exemplo, denunciou em 1937 uma profunda artificialidade no projeto da construção de Goiânia. Contudo, o testemunho do jornalista Brito Broca foi interessante, pois ao visitar Goiânia em 1942,
teceu uma espécie de defesa, alegando que Goiânia não é para
ser vista, mas para ser compreendida. A firme iniciativa de Pedro
Ludovico, embora possa ter parecido esdrúxula para alguns, segundo ele, traduzia um incontido, plausível e justificado anseio de
progresso que Goiás merecia.
Assim, a construção de Goiânia e a transferência da capital foram arrojadas apostas no desenvolvimento do Estado. Contudo, o processo demonstrou ser mais complexo e de mais lenta
solução. Em 1942, com efeito, Goiânia era uma cidade perfeitamente estabelecida, porém, o desenvolvimento do Estado ainda
estava longe de ser satisfatório. Foi, na verdade, o começo de
uma nova etapa, importante não tanto pelas realizações imediatas, mas pelos rumos que marcaram. Incutiu mudanças na tradicional mentalidade do homem do campo e trouxe confiança no futuro econômico do Estado. Foi uma aposta no futuro. Tanto que,
acreditou-se que a nova capital seria um pólo de desenvolvimento industrial, papel que não se consumara, apesar de ter sido demarcada, desde o início, extensa área para instalação de indústrias no município. Nas décadas de 1940 e 1950, Goiânia era uma
cidade ainda inteiramente voltada para a zona rural. Uma cidade
de fazendeiros. Pedro Ludovico acalentava certezas e previsões
para o futuro. Mas, dificilmente adivinharia que Goiânia iria extrapolar todas as previsões feitas na época, estando até hoje em
construção.
Goiânia, ao representar uma nova possibilidade geográfica
no interior do país, foi palco de elevada imigração desde seus primeiros anos de existência. O atrativo real para o surto imigratório
foi a existência de largas faixas de terras férteis e matas – até então inexploradas – na área de abrangência da nova capital. Uma
zona, de rico potencial agrícola, conhecida como Mato Grosso de
Goiás, começou a ser penetrada em função da construção de
Goiânia. A edificação da nova capital, desse modo, ao ensejar
correntes imigratórias foi responsável pelo lançamento de germes
de transformação nas estruturas tradicionais do Estado. Suas terras foram paulatinamente sendo conhecidas tornando-se cativante opção para assentamento dos imigrantes rurais que passaram
a se movimentar pelo campo brasileiro. A propaganda oficial dos
anos trinta – ressaltando em nível nacional as possibilidades econômicas de Goiás – colaborou para que imigrantes de outros
Estados, principalmente a partir de 1935, ocupassem as adjacências da nova capital e adentrassem as florestas virgens da zona
Mato Grosso de Goiás.
O município de Goiânia atingiu 48.165 habitantes em
1940. Na área em que foi edificada a cidade existiam, em 1920,
apenas dois pequenos municípios (Campinas e Trindade) cuja
população, urbana e rural, somava no máximo dez mil moradores.
O projeto de implantação da nova capital proporcionou, no curto
período de 1935 a 1940, multiplicação substancial de povoamento na área. Ao lado disso, houve considerável surto de abertura
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de estradas a partir dos anos trinta em Goiás. Em função da
construção de Goiânia alguns municípios vizinhos se desdobraram, principalmente no centro-sul do Estado, provocando a necessidade de expansão da rede de estradas de rodagem. O total
de quilômetros abertos no período de 1930-1943 foi considerável,
pois a malha rodoviária mais que quadruplicou em treze anos.
No final da década de 1940, após o batismo cultural de
Goiânia, a ação de Pedro Ludovico voltou-se para o assentamento de milhares de imigrantes que chegavam em Goiás. Dessa feita, não para Goiânia e sim para uma área, escolhida pelo próprio
Pedro Ludovico e Getúlio Vargas, mais ao norte, região conhecida como Mato Grosso de Goiás.
Integrado aos projetos do Governo Federal, Pedro Ludovico coordenou no pós-guerra um novo surto imigratório para Goiás. O germe do movimento surgiu quando alguns projetos governamentais, na década de 1940, promoveram assentamento de
colonos na região do planalto central brasileiro. A Colônia Agrícola Nacional de Goiás – CANG – foi a primeira de uma série de
oito colônias criadas pelo Governo Federal. O projeto contou com
o entusiasmo de Pedro Ludovico que influiu decisivamente na escolha do local para implantação da CANG. Mostrou a Getúlio Vargas, em mapa, uma zona ótima para tal empreendimento, que ficava distante de Goiânia e mais perto de Anápolis, que nesse
tempo era a cidade mais populosa e progressista do Estado, em
função de sediar a ponta da Estrada de Ferro Goyaz. A implantação da CANG promoveu assentamento de milhares de colonos,
considerável parcelamento de terras e relevante volume de produção agrícola alimentar em Goiás. Todavia, a devastação rápida
das matas, o parcial esgotamento dos solos e a intermediação
comercial fortemente especulativa ameaçaram decisivamente o
futuro da Colônia. No processo, foi intensa a imigração para o
Estado que ostentou relevantes taxas de crescimento demográfico nas décadas de 1940 e 1950.
A atuação de Pedro Ludovico em consonância com o Governo Federal foi benéfica para o Estado. Ao lado do projeto de
colonização, Goiás foi contemplado com um pacote rodoviário
que acelerou a sua integração nacional. Uma série de iniciativas
tomadas em conjunto com o Governo Federal – principalmente
nas décadas de 1940 e 1950 – modificou a realidade de grande
parcela do Estado de Goiás ajudando a redefinir o seu papel na
divisão inter-regional do trabalho. Na segunda metade dos anos
1950, em vistas das ações e políticas do Governo Federal, teve
continuidade o processo de redefinição estrutural em Goiás. Juscelino Kubitschek articulou alianças políticas e aparato administrativo que respaldaram mecanismos de financiamento a grande
projetos de infra-estrutura e, no final da década, a implantação de
Brasília em terreno de Goiás, constituiu o ápice desta diretriz interiorizante do seu Governo. Juntamente com a intenção de delimitar um novo Distrito Federal para o país – em território quase deserto e não integrado a outras regiões – havia um programa de
construção de rodovias capaz de assegurar intercâmbio nacional
com Brasília. Em termos de infra-estrutura, duas ações governamentais ganharam vulto logo na segunda metade da década de
1950 e foram fundamentais para o futuro de Goiânia e do Estado
de Goiás: as medidas incentivadoras no sentido de geração de
energia elétrica e o aprimoramento dos meios de transportes. A
primeira etapa da Usina de Cachoeira Dourada, a fundação da
Celg, a Belém-Brasília e as ligações rodoviárias tornaram-se os
marcos da infra-estrutura regional.
Durante o período, em função da aceleração do comércio
goiano, houve concorrência e ao mesmo tempo complementaridade entre Goiânia e Anápolis. Concorrência porque Goiânia havia sido implantada para exercer tanto a função político-adminis-
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trativa como econômica do Estado. Na época de sua construção
os trilhos da estrada de ferro encontravam-se – distanciados a 95
km – na cidade de Leopoldo de Bulhões. Apesar das ingerências
do Governo Estadual a estrada de ferro continuou de acordo com
o projeto original em direção a Anápolis – onde chegou em 1935
– transformando aquela cidade no maior centro comercial do
Estado, função que estava planejada para Goiânia. As decisões
sobre possíveis traçados da ferrovia, desde 1920, estavam nas
mãos do Governo Federal e a direção comercial impunha-se pois,
Anápolis estava em localização estratégica, enquanto Goiânia
constituía somente uma aposta no desenvolvimento da região.
Contudo, não foi somente a ferrovia que proporcionou a emergência de Anápolis como centro comercial. Além de sediar a estação
final da ferrovia, a cidade valeu-se de sua localização de entroncamento rodoviário constituindo centro de ligação com o médio-norte goiano, onde impulsionou rede mercantil. O monopólio
anapolino – do transporte ferroviário – foi quebrado em 1951
quando os trilhos chegaram a Goiânia vindos de Leopoldo de Bulhões. Entretanto, mesmo perdendo a exclusividade, Anápolis já
havia se consolidado como centro comercial. Os cerealistas anapolinos haviam tecido forte malha de relações mercantis com o
médio-norte goiano valendo-se da rodovia federal em direção a
Ceres, rota prolongada no final da década de 1950 e denominada
Belém-Brasília.
Mas, apesar da concorrência, havia complementaridade
entre Goiânia e Anápolis no aspecto comercial. Enquanto Anápolis monopolizava o transporte ferroviário e servia-se das relações
circunvizinhas, Goiânia valeu-se de ligações rodoviárias com o
Sudeste do país e da sua condição de centro administrativo Estadual. A produção industrial – notadamente vinda de São Paulo –
passou a ser transportada para Goiânia via frota de caminhões.
Neste aspecto, Goiânia esteve privilegiada e representou estratégico eixo de distribuição, pois, mesmo mercadorias importadas
de outros Estados e encomendadas por Anápolis eram distribuídas a partir da intermediação de Goiânia. No final da década de
1950, a maior ênfase ao transporte rodoviário beneficiou a nova
capital goiana em decorrência da infra-estrutura implantada. Houve ainda complementaridade entre os dois centros comerciais, de
início, porque Goiânia comandava as maiores transações do comércio varejista e Anápolis as do comércio atacadista. O crescimento de Goiânia estancou a evolução mercantil de Anápolis nas
duas modalidades. Nas décadas de 1940 e 1950, o crescimento
do comércio varejista de Goiânia foi de 70% e o de Anápolis praticamente nulo. No comércio atacadista Goiânia mais que triplicou
seu capital aplicado enquanto Anápolis obteve pequeno incremento.
No âmbito de Goiás, a supremacia mercantil de Anápolis e
Goiânia tornou-se incontestável. As duas cidades, depois da metade do século passado, englobaram as principais atividades financeiras no Estado. Tanto o mercado de crédito como o comércio de imóveis, valores mobiliários e movimento bancário regional
estiveram concentrados nos dois centros. Nesse contexto, os comerciantes de Goiânia e Anápolis consolidaram-se enquanto
classe mercantil atuando principalmente em dois ramos: na agropecuária – no financiamento, compra, armazenagem e beneficiamento do arroz – e na revenda de produtos industrializados, principalmente veículos e auto-peças. Ou seja, os acontecimentos da
metade do século passado transformaram Goiânia em um centro
comercial respeitável no planalto central brasileiro.
No final da década de 1950, a construção de Brasília começou a alterar o quadro urbano regional. De início, inclusive, a
idéia de construção de Brasília constituiu um pesadelo para as
autoridades goianas que viam ameaçadas as atividades econô-
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micas e urbanas de Goiânia e Anápolis. Tornou-se obrigatória a
defesa de Goiânia, Anápolis e demais cidades de Goiás, a fim de
evitar o deslocamento populacional rumo ao Distrito Federal. Os
efeitos, entretanto, foram contrários. Novas terras goianas foram
ocupadas e o ritmo de imigração para o território acelerado. Logo
no princípio, nas áreas de abrangência de Brasília foi vertiginoso
o surgimento de cidades provisórias no caminho para Anápolis.
Desde 1958 explodiam demograficamente cidades-satélites porque a ocupação clandestina de terras no Distrito Federal era reprimida de forma enérgica pela Guarda Rural. Quando foi inaugurada, Brasília contava com numerosos núcleos circunvizinhos de
cidades – em território goiano – que surgiram e se fortaleceram
com sua implantação.
Enfim, o período de 1930 a 1960 esteve caracterizado por
modificações notáveis na ordem estrutural de Goiás. A edificação
de Goiânia e a localização estratégica de Anápolis intensificaram
a exploração e a ocupação do Centro-Sul regional; a imigração
no pós-guerra avançou sobre parte do Médio-Norte, e a abertura
da Belém-Brasília rearticulou o quadro dos núcleos urbanos no
Norte facilitando sua integração aos centros comerciais goianos.
A construção da capital federal acarretou abertura de estradas e
novas frentes de imigração para o Planalto Central facilitando a
integração da região ao comércio nacional. No contexto da Marcha para o Oeste a imigração para Goiás foi substancial, o aparato do Governo Federal foi eficiente na dotação de infra-estrutura e a implantação de Brasília constituiu o ápice do processo. Foram três décadas de modificações estruturais mas que não foram
capazes de dissolver a tradicional organização sócio-produtiva da
nova capital goiana. A maioria absoluta da população do Estado
continuava a residir no mundo rural e Goiânia ainda não atingira
cem mil habitantes.
Na década de 1960, Goiânia ainda era uma cidade voltada
para a zona rural. Ou seja, sua vida urbana – além do setor comercial – ainda era inteiramente resultante da vida econômica no
campo. Entretanto, a partir de então, o quadro sofreu radicais alterações e Goiânia transformou-se em um novo espaço urbano,
jamais imaginado. O aparato institucional do Governo Federal, ao
promover a modernização da agricultura, transformou radicalmente a estrutura socioeconômica do Estado. Esta modernização
agrícola – a partir de 1970 – foi de caráter excludente e seletivo.
Concentrou-se, através do crédito rural, em poucos produtos e
em selecionados produtores. A valorização das terras, bem como
o Estatuto do Trabalhador Rural, colaboraram para um intenso
esvaziamento do campo. O êxodo rural foi notável e, em decorrência, houve um incremento populacional sem precedentes nas
áreas urbanas; o ”esvaziamento“ do campo, a dissolução da fazenda tradicional e a especulação de terras provocou o ”fechamento“ horizontal da fronteira goiana. Ou seja, não existiu mais
espaço disponível para acomodação de novos pequenos produtores em Goiás. Os pequenos e médios fazendeiros remanescentes, não contemplados com o crédito, passaram a enfrentar enormes dificuldades para sustentar suas atividades.
Goiás passou a contar com grandes cidades e as ”velhas
forças“ produtivas da agricultura foram sendo substituídas por
”novas forças“ do tipo agroindustrial; o espírito de inovação, o elevado capital técnico por trabalhador, a produção em massa e a
alta produtividade passaram a caracterizar grande parte das atividades econômicas na região. O Estado especializou-se na transformação agroindustrial de alimentos e tornou-se palco de acelerada urbanização.
O fundamental é que a penetração de maquinário e demais investimentos tecnológicos no campo transformou o ambiente
socioeconômico regional. Os fazendeiros em geral não necessi-
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tam e não desejam mais tanta gente trabalhando nas fazendas.
As famílias deixaram o campo mas permaneceram – em cidades
próximas – na condição de trabalhadores rurais temporários. O
número de agregados de fazendas foi reduzido drasticamente assim como também o de lavradores sem-terra que cultivavam em
pequenas glebas alheias; antigos meeiros viraram diaristas, da
mesma forma que pequenos proprietários passaram a fornecer
trabalho acessório em propriedades alheias tornando-se sazonalmente assalariados. A exploração agrícola moderna exigiu certo
montante de capitais para o cultivo e, mesmo em relação ao
gado, a sua criação intensiva somente tornou-se economicamente viável para quem obtivesse recursos: a maioria dos rebanhos
passou a ser criada em cercados e os vaqueiros a receber pagamento em dinheiro. As relações de trabalho no campo tor naram-se inteiramente monetizadas e contratuais, inaugurando um
”novo curral“ de convivência no mundo rural, eliminando o antigo
e tradicional espaço sertanejo goiano.
Goiás tornou-se um paradoxo e Goiânia também. Continuou sendo um Estado eminentemente agropecuário e altamente
urbanizado. A estrutura do PIB goiano em 1998 revelou que cerca
de 60 por cento de sua renda adveio de serviços, 30 por cento da
agropecuária e o restante da indústria. Evidente que a modernização da agricultura beneficiou a região apesar de concentrar-se
em produtos ”exportáveis“ e relegar algumas culturas tradicionais
como o arroz e o feijão. Mas as conseqüências sociais foram
drásticas. O inchaço urbano da Grande Goiânia e o Entorno de
Brasília falam por si próprios. Sem deixar de mencionar que, as
recentes transformações econômicas, ao alterar as relações no
campo e conduzir o homem para as cidades, provocaram também alterações na sua mentalidade. Diluiu-se o convívio rural
mas a aparência ganhou sobrevida. A cada dia o goiano conhece
menos o campo, fazendas só por televisão, mas agarra-se ao que
lhe resta: o chapéu, as botas e a caminhonete. O fato abriu espaço para a indústria country, que movimenta mais dinheiro que o
futebol. Abriu espaço para a indústria musical ”sertaneja“ que, por
não ter o que cantar de um inexistente convívio rural, agarrou-se
também unicamente à forma melódica das antigas canções. Forjou-se, deste modo, em Goiás uma mentalidade country inteiramente particular.
Goiânia, hoje, tem uma vida metropolitana bastante específica e várias considerações podem ser feitas. Trata-se de uma
cidade que, ao contrário de outras – como Vitória, Porto Alegre,
Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro –, nunca recebeu aporte de
pólos industriais do Governo Federal. Nem obteve recursos para
implantação de siderúrgicas, petroquímica, aparato portuário ou
metal-mecânica como diversas capitais receberam ao longo da
história econômica brasileira. Goiânia tem se desenvolvido quase
que de forma solitária, baseada em verbas próprias e de empresários privados que aqui encontraram oportunidades de investimentos. Desse modo, inteiramente singular diante de outras cidades – principalmente do Sul e Sudeste brasileiros – Goiânia não
recebeu aporte de grandes empresas estatais como outros municípios que hoje ostentam renda per capita superior.
Em segundo lugar, Goiânia cresceu muito nas décadas
passadas e bateu nos seus limites espaciais. Por esta razão, par te de sua renda – gerada internamente – é canalizada e serve, inclusive, de amparo para municípios vizinhos. O distrito industrial
de Goiânia encontra-se fora dos seus limites municipais, na verdade, em Aparecida e em Senador Canedo. Investimentos realizados e multiplicação de renda em Goiânia, muitas vezes, ficam
obrigatoriamente localizados fora de suas fronteiras municipais e,
por conseguinte, não constam em levantamentos.
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Em terceiro lugar, justamente por não ter recebido indústrias de porte – que, conforme mencionado, o Governo Federal canalizou para outras capitais –, a população goianiense é obrigada
a socorrer-se, em grande parte da economia informal. Tanto que,
Goiânia exporta confecções para vários Estados brasileiros e seu
parque industrial do ramo encontra-se em fundos de quintal. A
economia informal é informal porque não fornece informações e,
por isso mesmo, não aparece nas pesquisas. Mas, no âmbito de
Goiânia, em função das mencionadas peculiaridades, a informalidade é expressiva e movimenta milhões de reais anualmente.
Goiânia é uma cidade, antes de tudo, fluida. Escapa nas
pesquisas e confunde em seus dados. A basear-se no seu crescimento populacional, por exemplo, a cidade está estagnada. Nos
dois últimos censos praticamente não cresceu, revelando taxa inferior à média do próprio Estado. Qualquer cidadão desavisado,
que verificasse somente os números, diria que Goiânia está demograficamente estacionada – e sem atrativos – ou mesmo em
decadência. Um grande engano. A verdade é que Goiânia bateu
nos seus limites. Quem cresce é Aparecida de Goiânia, Senador
Canedo e Trindade. Todavia, a mola propulsora do crescimento
advém da pujança econômica da própria Goiânia, apesar de a
população acomodar-se nas cercanias.
A qualidade de vida em Goiânia e os grandes pacotes de
investimentos, que estão sendo canalizados para Goiás, cruzam
obrigatoriamente pela capital, sem dúvida, o centro de turismo de
negócios no Centro-Oeste. Uma metrópole que surgiu de uma capital planejada – que bateu em seus limites geográficos – tornando-se uma Grande Goiânia. Em todos os sentidos. Mas, que extrapolou o sonho do próprio idealizador. Depois de 66 anos de
existência, Goiânia deve a seu fundador, um tributo fundamental.
O tributo do reconhecimento de que, não fosse o sonhador, a realidade não existiria.
Luís Estevam é doutor em Economia pela Unicamp e professor titular nos cursos de Administração e
Economia da Universidade Católica de Goiás. Na área
de Economia, publicou o livro “O Tempo de Transformação: Estrutura e Dinâmica da Formação Econômica
de Goiás,” além de diversos artigos para jornais e revistas especializadas. Na área de literatura, publicou o
livro “Fuero: Memorial de um Catalão Setecentista”.
Editou a primeira parte do livro “Nos Sertões de Ouro
Fino: Onde Matei Chinco Mineiro”. É assessor de
Assuntos Econômicos do Tribunal de Contas do Estado
e militante na imprensa goiana.
PEDRO E JUSCELINO
Nelson Siqueira
Para se ter uma pálida imagem da personalidade de Pedro
Ludovico é preciso ao estudioso de sua vida pública mais do que
um simples artigo em uma publicação periódica, de circulação no
Congresso Nacional Brasileiro, já que sua figura não se comporta
nos limites nacionais.
Sua vida política e pública está destinada a um lugar de
destaque nas grandes bibliotecas do mundo para servir de exemplo aos jovens de hoje como uma das figuras de maior realce na
vida pública brasileira, não apenas como o maior dos cidadãos
de uma época plena de valores na vida nacional, mas para servir
de exemplo a quantos pretendam servir o Brasil com patriotismo
e, principalmente, com lucidez e espírito público. Suas qualidades
e virtudes transcendem os limites de Goiás para o colocarem no
meio dos homens que serviram à humanidade com realizações
que foram além de seus objetivos iniciais.
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Pedro Ludovico serviu não só a Goiás com sua obra incomparável, mas deixou um exemplo de excepcional caráter posto a serviço de seu Estado, de sua gente e mais do que isso, do
próprio Brasil. Sua obra maior foi a construção da nova capital do
Estado, a hoje exuberante Goiânia, fruto de seu espírito desafiador e resultado da dedicação ao trabalho do povo goiano; Goiânia
deu a Goiás o mais fecundo exemplo de brasilidade. E, principalmente, demonstrou a capacidade de realização do povo goiano.
Longe da simples análise de sua longa trajetória política,
vamos nos deter nos resultados de sua ação e dedicação ao
povo goiano, ao qual serviu com as qualidades dos mais excepcionais homens públicos. Goiás era um dos mais paupérrimos
Estados brasileiros, com uma economia incipiente e sem qualquer perspectiva de futuro, tudo parecia conjurar contra o nosso
desenvolvimento e nada trazia a esperança aos corações dos goianos. Tudo levava a crer que estávamos destinados a um futuro
pequeno e sem qualquer destaque entre os demais Estados brasileiros. Nossa economia não levava ao mais esperançoso analista a mínima hipótese de nosso futuro, seriamente comprometido
pela localização de nossa capital, construída entre elevações rochosas e que serviam como verdadeiro obstáculo para se evitar
invasões indígenas, preservando sua população de ataques fatais e vorazes de tribos ainda não domesticadas, que habitavam
nosso território ainda não de todo povoado.
O exemplo dado por Pedro Ludovico despertou o povo goiano de sua letargia, colocando-o na condição de um dos líderes
da economia brasileira, servindo ainda para que o Presidente
Juscelino se transformasse no grande construtor de Brasília. Foi
da ousadia de Pedro Ludovico que nasceu em Juscelino o supremo ideal de construir Brasília em pleno coração da Pátria. Foi o
ideal desenvolvimentista que fez fixar-se na mente de Getúlio a
idéia da marcha para o oeste, fazendo com que o Brasil voltasse
os olhos para o seu interior, que até então não passava de mero
território por conquistar, longe que estava da civilização e dos
progressos já conquistados pela humanidade inteira – o valor e a
coragem do povo brasileiro foram medidos a partir da construção
de Goiânia e de Brasília. Ficaram à margem, por totalmente inadequados, os adjetivos que desqualificam o operário brasileiro,
com os exemplos de bravura e de coragem dados pela qualidade
do trabalho de nossos candangos. Foram as lutas para vencer os
desafios que deram ao mundo o maior testemunho do valor do
homem brasileiro.
Tenho comigo que Juscelino e Pedro Ludovico foram os
grandes redescobridores da pátria comum, pelo idealismo, pela
coragem e pela bravura, demonstrados no enfrentamento dos desafios que se apresentaram na realização de seus objetivos maiores, procurando bem servir o povo com dignidade, com o maior
amor e perspectiva de futuro. A causa abraçada pelos dois grandes patriotas serviu para alicerçar o desejo de progresso de gerações inteiras, levando-as a uma ambição maior de progresso, deixando à margem as pequenas ambições e passando a pensar
mais na qualificação e na maior qualidade de sua formação intelectual e técnica. Goiânia e Brasília são duas irmãs gêmeas, tanto
uma como a outra serviu para libertar o povo brasileiro das garras
do subdesenvolvimento, partindo para novas conquistas no terreno do saber e do bem estar de todos. Já agora libertos das peias
do subdesenvolvimento corremos céleres na busca maior de um
novo estágio como povo desenvolvido e destinado a ocupar um
lugar de destaque entre os povos mais civilizados da terra, longe
dos males resultantes da falta de ambição de nossa gente.
A longa estrada percorrida pelo Brasil, deu ao povo brasileiro condições de se igualar às maiores civilizações de nosso
planeta. A verdade desponta como o maior trunfo do povo brasileiro, pois foi justamente pelo trabalho, pela dignidade e pela coragem em enfrentar desafios, que nós nos colocamos entre os po-
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vos desenvolvidos. As barreiras e os obstáculos transpostos foram os maiores alicerces de nossa formação. A dedicação ao trabalho e a perseverança foram também os supremos alentadores
de nossa gente. O brasileiro partiu do quase nada para a obtenção maior do quase tudo. Valeu o espírito empreendedor a mostrar o caminho do futuro. A realidade atual é o fruto maior de nossa capacidade de trabalho e de nossa fé em empreender e realizar. Tudo o que significa amor à causa comum é enfrentado com
objetividade e com a maior honestidade. O cumprimento das metas mais significativas de realizações e de obtenção de conquistas no campo das ciências e da cultura sempre significará o maior desejo do brasileiro. Ele quer sempre mais no serviço da coletividade e da prosperidade.
O resultado maior dos símbolos que foram ontem e continuam sendo, ainda hoje, as obras de Pedro Ludovico e de Juscelino, foi o de terem dado ao brasileiro uma demonstração férrea
do querer levado a sério. Os ganhos em benefício do povo goiano
e também do povo brasileiro. A experiência vivida, os resultados
alcançados constituem o grande atestado dos méritos e da capacidade do povo brasileiro. Não se pode pretender escrever sobre
o futuro da gente brasileira, sem mencionar a experiência e, principalmente, os frutos dos desafios enfrentados. O Brasil tem na
dignidade do seu povo o maior exemplo de suas virtudes e de
sua coragem ao desafiar os grandes obstáculos e transpô-los todos com espírito de progresso resultante de seu labor.
Não se pode deixar de se colocar lado a lado as figuras de
Pedro Ludovico e do Presidente Juscelino, principalmente pela
contribuição de um e de outro ao desenvolvimento de Goiás e do
Brasil, pois ambos despertaram o interior brasileiro para uma
época de progresso e de desenvolvimento. A cada um a história
há de reservar um lugar de destaque como figuras que ajudaram
a construir um Brasil novo, cheio de realizações em benefício de
seu povo. Goiás deve a sua posição de liderança conquistada a
partir do gesto de Pedro Ludovico, desafiando os retrógrados de
ontem ao mudar sua capital de uma região difícil de se viver e de
Juscelino ao virar as costas para o mar, interiorizando a capital
administrativa. Ambos contribuíram decisivamente para a libertação do povo brasileiro.
Nelson Siqueira foi deputado estadual pelo
PSD, por duas vezes, presidente da Assembléia Legislativa, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado por
26 anos, secretário de Estado e chefe do Gabinete Civil
da Governadoria do Estado.
O COMBATENTE DA BOA IDÉIA
JOSÉ LUIZ BITTENCOURT
O sesquicentenário do nascimento de Couto de Magalhães ocorreu no dia 1 de novembro de 1897. Em 1837, nessa
data, na fazenda Gavião, em Diamantina, veio ao mundo o notável brasileiro que governou as Províncias de Goiás, do Pará e de
Mato Grosso, deixando em cada qual a marca indelével de sua
invulgar personalidade. Também foi o último presidente de São
Paulo no tempo do Império, cargo no qual recebeu a notícia da
Proclamação da República na tarde de 15 de novembro de 1889,
abandonando-o no dia seguinte quando Júlio Mesquita e outros a
ele levaram o respectivo decreto, assinado por Deodoro da Fonseca.
O senador Mauro Borges, em discurso proferido na Câmara Alta, assinalando o transcurso dos 150 anos de nascimento do
pioneiro da navegação regular a vapor, da hidrovia Araguaia-Tocantins, de cerca de 2.500 quilômetros, perfilou o intelectual e o
homem de visão política, que não conseguiu sensibilizar os dirigentes de Goiás, aqueles que teimavam em manter a capital na
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região classificada como ”uma bacia úmida, melancólica e doentia“. Só em 1937, segundo lembrou, deu-se a mudança da capital
de Goiás para Goiânia, ”o que Pedro Ludovico conseguiu, a despeito de dura oposição, na esteira dos ventos de renovação da
Revolução de 30“.
O primeiro livro de Couto Magalhães, editado em Goiás, é
“Viagem ao Araguaia”, resultado de 36 dias de viagem por 176 léguas do grande rio. Foi lançado no dia 1º de novembro de 1876,
quando completava 26 anos de idade e havia deixado o cargo de
secretário da Província de Minas Gerais para assumir a presidência da Província de Goiás. Rico de informações sobre acidentes
geográficos, lagos marginais, índios e de notas administrativas,
neles se esboça o plano de mudança da capital de Goiás, que
ocorrerá somente em 1937, graças à determinação e ao idealismo de Pedro Ludovico. Ao discursar no Senado Federal, em 18
de novembro de 1987, Mauro Borges discorreu sobre nossa situação de maneira esclarecedora. E diz que, em “Viagem ao Araguaia”, o leitor encontra descrições de caças, apontamentos de
geografia e mineralogia, além de dissertações sobre as belezas
naturais da região.
“Se há nisto falta de método“ – justifica-se o autor – ”a razão ficou dada já. De mais a mais, o viajante não descreve o que
quer, e sim o que vê, e, se umas cenas se sucedem a outras de
natureza muito diversas, força é descrevê-las."
Registra Oscar Sabino Júnior, no livro “Goiânia Global”,
que a idéia da mudança da capital surgiu, com definição, depois
das transformações políticas produzidas no Estado pela Revolução Liberal de 1930. O fundamento de que o subdesenvolvimento
de Goiás decorria, em grande parte, da inércia da antiga capital
não era apenas de Pedro Ludovico, mas de muitos. Diversos governantes haviam evidenciado a necessidade da localização da
metrópole goiana, em região que agrupasse basicamente, requisitos indispensáveis ao desenvolvimento econômico e social do
Estado.
O mesmo cronista e historiador ainda observa que, desde
os primórdios da história de Goiás, a mudança da capital constituía preocupação de seus governantes. Em 1773, o primeiro governador da capital de Goiás, Dom Marcos de Noronha
(1749-1755), mais tarde Conde dos Arcos, em resposta a uma
consulta do governo português, afirmava que o traslado da capital para Meia Ponte (Pirenópolis) seria bastante benéfico para a
Capitania, pois o clima de Vila Boa e sua situação geográfica
eram muito inferiores aos de Pirenópolis.
Continua Oscar Sabino Júnior: “Em 1830, o segundo governador de Goiás após a Independência do Brasil, marechal-de-campo Miguel Lino de Morais (1827-1831), manifestava-se favoravelmente à mudança, porém para o Norte, nas proximidades de Água Quente (Niquelândia), região mais povoada e
de comércio mais franco, segundo o historiador Americano do
Brasil, que acentua: ”A opinião não agradou ao espírito da histórica bacia do Rio Vermelho, onde uma legenda, resultante de má
interpretação, colocou as antigas malocas dos goyás".
Mais ainda é dito, pois em 1863, ressurgiu com José Vieira
Couto de Magalhães, que, em sua citada obra “Viagem ao Araguaia” escreve a certa altura:
Temos decaído desde que a indústria do ouro
desapareceu. Ora, a situação de Goiás era bem escolhida, quando a Província era aurífera. Hoje, porém,
que está demonstrado que a criação do gado e agricultura valem mais do que quanta mina de ouro há pela
Província, continuar a capital aqui é condenar-nos a
morrer de inanição, assim como morreu a indústria que
iniciou a escolha deste lugar.
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As povoações do Brasil foram formadas a esmo;
a economia era uma ciência desconhecida, de modo
que o governo, ainda que quisesse, não poderia dirigir
com acerto essas escolhas; hoje, porém, assim não é.
Uma população de cinco mil homens, colocada em um
lugar desfavorável não poderá nada mais produzir do
que o necessário para a sua nutrição; locada em lugar
favorável, pode dar rendimento equivalente a um conto
de reis por pessoa, ao ano.
Em outra parte do seu livro, Couto de Magalhães anota:
Quanto à insalubridade, não conheço, entre todos os lugares, por onde tenho viajado (e não são poucos), um onde se reunam tantas moléstias graves. Quanto às condições comerciais (...) Os meios de transportes são imperfeitos, a situação da cidade, encravada entre serras, faz com que sejam péssimas e de difícil trânsito as estradas que aqui chegam. Em uma palavra (...) Goiás não reúne as condições necessárias
para uma capital.
Esse ideário esteve vivenciado, depois de Couto de Magalhães, (que governou Goiás de 8 de janeiro de 1863 a 5 de abril
de 1867), pelo major Rodolfo Gustavo da Paixão, primeiro presidente após a Proclamação da República (24 de fevereiro de 1890
a 20 de janeiro de 1891), que também não escondeu o seu interesse pela solução do problema.
No livro “Goiânia Global” diz ainda Oscar Sabino Júnior
que os legisladores sustentaram por algum tempo a idéia de mudança. A 1º de junho de 1891, os constituintes goianos oficializaram a idéia da transferência da capital no texto constitucional, ratificando-se na reforma de 1898, como na de 1918. A primeira
Constituição Republicana, em seu texto definitivo, previa no seu
art.. 5º: “A cidade de Goiás continuará a ser capital do Estado,
enquanto outra cousa não deliberar o Congresso.” Então, pelo
que se sabe, a luta que se desenvolveu foi mais ou menos idêntica ao movimento processado à época da fundação de Belo Horizonte e de Aracaju, cidades muito lembradas em quase todas as
manifestações públicas de Pedro Ludovico como justificativa para
transferir a capital de Goiás.
Com a vitória do tenentismo agrupado na Aliança Liberal,
que levou Getúlio Vargas ao Palácio do Catete, mais se acentuou
a operacionalização das mudanças econômicas e sociais do
Centro-Oeste brasileiro. Na monografia “Geografia do Brasil”,
uma publicação do IBGE, Maria Velloso Galvão é categórica ao
dizer que:
A reiteração de processos econômicos e de povoamentos na fachada atlântica não ensejou ao interior
remoto senão subsistir como um vazio populacional e
área de economia débil, carente de estímulo e de espontaneidade para a deflagração e manutenção de processos próprios de desenvolvimento. Assim, latente e
defasado ficou o Planalto Central dentro do universo
brasileiro.
A posição secundária do Centro-Oeste no processo social e econômico nacional, por força do descompasso assinalado, refletiu-se na relativa escassez
de investigação e da exploração científica desse outro
Brasil da retaguarda e do futuro, somente comparado
com a abundância de estudos nacionais e estrangeiros,
sobre o espaço oriental do País.
Nascido na antiga Vila Boa, filho de família ilustre e tradicional, Pedro Ludovico foi muito jovem para o Rio de Janeiro onde
ingressou na Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, ali se di-
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plomando como médico. Veio, em seguida, para Goiás e fixou residência em Rio Verde onde passou a exercer a sua profissão
atendendo de preferência pacientes das classes mais desfavorecidas de quase todo o Sudoeste de Goiás. A atividade política da
região era comandada pelo senador Antônio Martins Borges, pai
de Gercina Borges, mulher de excepcionais predicados morais,
virtuosa e pessoa de destaque na sociedade local. Com ela veio
a contrair matrimônio e, ao seu lado, empreendeu a construção
de uma biografia política que se estendeu ao longo de mais de 50
anos, edificando por esse caminho a sua firme liderança.
Goiás era, à época, uma simples ficção geográfica no panorama nacional. Era pujante a sua grandeza física, mas ocupava
uma parte do território brasileiro extremamente pobre, apesar de
possuir reservas mineralógicas de grande parte, como os depósitos niquelíferos de São José do Tocantins, as jazidas de cristal situadas em Cristalina, o amianto de Minaçu, as minas de ouro de
inúmeros garimpos e, inclusive, minérios de utilidade comprovada
na fabricação de material bélico. O engenheiro Joaquim Câmara
Filho costumava dizer que os alemães, durante a guerra nazifascista contra as nações democráticas, conseguiram levar para a
sua indústria de artefatos militares levas e levas de cristal de rocha e, sobretudo, de urânio, extraídos em vários municípios goianos, com a colaboração de técnicos japoneses.
Praticamente isolado do resto da nação, Goiás se ressentia de uma liderança que lhe propiciasse iniciar um novo processo
de revitalização econômica, abrindo caminhos diferentes na direção da Amazônia e assim ampliando, como muito se falou, as
fronteiras do oeste e da faixa além do Tratado das Tordesilhas.
Era preciso viabilizar o seu crescimento, tornar possível o seu
avanço pela interiorização geográfica e no sentido de possibilitar
um crescimento da economia, tão necessárias para a conquista
de um lugar ao sol na comunidade nacional. A transformação seria lenta, trabalhosa, até mesmo de certo modo acompanhada de
características frustrantes, mas foi progressivamente alcançada.
Escreve, um historiador, com muito destaque sobre essa
fase, o seguinte:
Marcado por extensos latifúndios ocupados por
uma população rala, entregue à sua própria sorte, carecia o Estado dos elementos básicos que geram o progresso, senão rápido, pelo menos natural, de suas regiões. As suas áreas, mesmo aquelas mais favorecidas
pela natureza, ao invés de progredirem, involuíram ou
ficaram estacionárias, oferecendo o quadro melancólico de um território constituído por feudos paupérrimos.
Goiás aparecia ao consenso geral da nação como uma
ficção geográfica, sem viabilidade de crescimento e
melhoria do nível de vida do povo que ocupava o seu
formidável espaço físico, enquanto a sede do governo
permaneceu na histórica cidade de Goiás. Esta, pela
própria posição que ocupava, não podia possibilitar,
como possibilitou Goiânia, a formação de um núcleo urbano capaz de polarizar os diversos setores da atividade de uma enorme área territorial, mobilizar sua potencialidade econômica e, ao mesmo tempo, retemperar
as energias vitais que atuam em sua órbita geográfica.
Tanto os urbanistas Atílio Corrêa Lima, e Armando de Godoy, autores do plano piloto de Goiânia, quanto o arquiteto Oscar
Niemeyer muito bem souberam avaliar a relevância política, social, econômica e cultural da cidade do novo mundo, moderna, febricitante, produzindo modificações sensíveis no espaço regional.
Uma cidade como a nova capital de Goiás, que abriu o itinerário
da construção de Brasília, que seguiu o exemplo de Belo Horizonte e de Aracaju, revigorou “a posição econômico-geográfica
de uma aglomeração humana, pois efetuou transformações pro-
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fundas num ambiente que conserva ainda reminiscências de uma
economia feudal-agrária e, conseqüente de uma sociedade que
dela decorre.”
Estudiosos como Luís Palacim, Zoroastro Artiaga, Joaquim
Câmara Filho, Americano do Brasil, José Asmar e muitos outros,
autores de trabalhos de fundamental importância para o conhecimento pleno do ressurgimento de Goiás na área econômica, psicossocial e da atividade estatal, são unânimes em considerar a
cidade de Goiânia como a maior realização do século XIX no hemisfério sul. Repercutiu na América Latina, chegou a ser citada
em Washington e em simpósios realizados nas Universidades
dos Estados Unidos, foi objeto de referência do escritor americano John dos Passos, que a visitou e se derramou em elogios sobre a sua paisagem urbanística, localização e surpreendente progresso em todas as direções da vida humana.
Consequentemente, emerge como goiano de extraordinária influência no centro geográfico brasileiro, a figura de Pedro Ludovico, homem idealista de proclamada decência pessoal, honesto político que se impôs por suas virtudes pessoais, líder de incontestável coragem cívica, condutor de firmeza absoluta na gestão dos negócios administrativos e, sobretudo, coerente nas suas
atitudes de comando. Em torno de si reuniu uma elite de intelectuais, um grupo de correligionários fiéis ao seu ideário, um contingente de jovens dispostos a dar prosseguimento aos seus propósitos de construir, consolidar e fazer crescer a nova capital do
Estado, cujo primeiro prefeito, Venerando de Freitas Borges, foi
um amigo de todos os instantes e cidadão cada vez mais entusiasmante de Goiânia.
Narrando a epopéia de Goiânia, o jornalista José Asmar,
membro da Academia Goiana de Letras, também historiador e,
durante muitos anos, pertencente ao corpo redatorial de “O Globo”, formado, portanto na escola de Irineu e Roberto Marinho, assim escreve:
Enquanto a História está sendo feita, submete-se a caprichos e censura de quem manda mais. Paixões políticas, por exemplo, desviam fatos, escondem
nomes e sonegam ao futuro a verdade inteira. Nova
ainda, em termos históricos, Goiânia arrasta marcas
dessa má educação. Ninguém lhe nega a obsessiva e
afinal respeitável força de Pedro Ludovico Teixeira em
concretizá-la, após como idéia, vagar no tempo desde
o primeiro governador da província dom Marcos de Noronha, sexto conde dos Arcos.
Em 1930, do repertório de quem vence uma revolução, Carlos Pinheiro Chagas tira a promessa de
transferir a capital para fora das molduras da Serra
Dourada e dentro de padrões arquitetônicos modernos
e cosmopolitas. Fixo na Interventoria Federal, Ludovico
pisa no acelerador. Toca o projeto e até cala seu companheiro Mário d’Alencastro Caiado, ao opor-se com
categórico artigo Muda-se a Capital? Não! Não! E Não!.
Rebate-o Laudelino Gomes de Almeida , a cada não
disparando um sim eloqüente.
O tropel é de marcha batida quando, muda pela
ditadura de 1930-34, a oposição solta a voz reprimida e
liderada pelo estreante deputado Alfredo Nasser. De
início, o argumento válido é o da situação financeira,
sem dúvida precária. Depois, a reivindicação de não se
construir uma nova cidade acabando com a antiga. No
meio, a precedência de Belo Horizonte, implantada no
apagar das luzes do século XIX e em circunstâncias
bem diversas. Pois a oposição, tal e qual a impetuosa
anti-Brasília desencadeada na década de 1950, corres-
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ponde ao exercício democrático e, sobretudo, funciona
como desafio, fiscalização e emulação à obra.
Pedro Ludovico enfrenta a onda. Mas – e aí a
face oculta – conta com o apoio ativo e decisivo de um
amigo e mesmo avalista de suas aperturas quando estudante de Medicina, no Rio de Janeiro. È o engenheiro
Benedicto Netto de Vellasco, irmão de Domingos, este
que, na lua-de-mel do Poder em 1930, carimba as primeiras leis trabalhistas no Brasil. São leis estaduais coincidentes com as federais elaboradas por Lindolfo Collor e adotadas por Getúlio Vargas, ao criar o Ministério
do Trabalho em 1932. Domingos Vellasco, em seguida
deputado federal, senador e pensador socialista de
porte internacional, convoca patrões e camaradas,
combina salários, férias tudo o que seja lastro no futuro
próximo. E fica sem a carteira de identidade no caso.
Somem com ela, mas as publicações lhe reabilitam a
autoria."
Amigos, Pedro Ludovico os teve, sim. E muitos.
Alguns deles podem ser especialmente nomeados:
Atanagildo França, Joaquim Câmara Filho, Solon
Edson de Almeida, Vasco dos Reis Gonçalves, João
D’Abreu, Colemar Natal e Silva, Paulo Fleury da Silva e
Souza, Diógenes Magalhães, Belarmino Cruvinel, Claro
de Godoi, Irany Alves Ferreira, Carlos de Freitas e tantos outros que a história guardou na sua memória para
mostrá-los às gerações futuras. Ao seu lado, com garra
e eficiência no desempenho de sua missão, sempre esteve Venerando de Freitas Borges, que foi o primeiro
prefeito de Goiânia, mais tarde parlamentar que luziu
na arena política, polemista, dialeta e debatedor, homem pacífico a que não adotou a conduta demagógica
dos abraços mas que soube transmitir aos pósteros o
calor e o belo exemplo de sua vida.
Aliás, diga-se de passagem que Goiânia mereceu a sorte
de contar, ao longo dos 68 anos de sua existência, com excelentes administradores, dois dos quais, além de Venerando de Freitas Borges, são lembrados com muita afeição pela comunidade.
De fato, o médico Hélio de Britto e o atual senador da República,
Iris Rezende, que também foi, por duas vezes, governador do
Estado, realizaram uma gestão municipal efetuando iniciativas da
mais alta relevância no campo social e no interesse da população, sobretudo a da periferia, que recebeu de cada um extraordinários benefícios.
A cidade de Goiânia, compreendida nas fazendas denominadas Criméia, Vaca Brava e Botafogo, no município de Campinas, conforme reza o decreto n.º 3.359, teve iniciados os trabalhos de preparo do terreno a 28 de maio de 1933 e ficaram concluídos em outubro, quando então se escolheu a data de 24 para
a solenidade oficial de sua inauguração. Todavia, o seu batismo
cultural somente se efetivou em 5 de julho de 1942, conjuntamente com a realização da Assembléia Geral do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística e o Oitavo Congresso Brasileiro de Educação.
De Pedro Ludovico, fundador de Goiânia, se diz que
..possuía a visão do estadista e a intuição do administrador, além de se haver revelado um espírito arejado e progressista, de sólida cultura humanística.
De fato, não há erro na afirmação de que esse homem
nunca foi corrompido pelo poder e, como todo combatente de
boas idéias, foi um modelo inconfundível e destemoroso de nobreza cívica, eis que poucos ostentam seu legado espiritual, sua
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força moral, sua inteligência e cultura para tornar-se uma personalidade única e exemplar na vida de Goiás.
Ao ensejo da celebração de cada aniversário da fundação
de Goiânia, são homenageados dois de seus pioneiros, ambos
nossos confrades na Academia Goiana de Letras. Refiro-me a
Colemar Natal e Silva, cidadão que forma na vanguarda da galeria dos mais ilustres filhos de Goiás, e Venerando de Freitas Borges, varão de excelsas virtudes que, certamente, Plutarco não
hesitaria em incluí-los no quadro dos seus mais insignes protótipos. Um e outro são nomes titulares desta geração de políticos,
gestores da coisa pública, defensores do bem comum e condutores da Nação.
Jurista, historiador e professor universitário, Colemar Natal
e Silva foi o primeiro reitor da Universidade Federal de Goiás, cabendo-lhe, de conseqüência, a tarefa primordial de organizar a
instituição, que é hoje um repositório do que de melhor temos
para oferecer ao País no campo da ciência, da tecnologia, da
pesquisa e das artes. Tem ele a sua vida toda vinculada aos nossos movimentos culturais, apresentando um currículo de atividade que envaidece qualquer dos mais representativos brasileiros
de nosso tempo. Ninguém se lhe compara, em Goiás, na fidelidade com que se entregou aos seus deveres de cidadania no exercício cotidiano de uma laboriosa faina cultural.
Presidente de várias entidades, dentre as quais o Instituto
Histórico e Geográfico e o Instituto dos Advogados, sua primazia
intelectual foi construída pela obra e pelo exemplo. A obra que
edificou permanecerá e ele já recebeu o seu galardão, como recorda São Paulo aos Corintos (3,14). Está viva, atual, presente,
renovando-se com o tempo e com a paixão pela sua diligente
vida, essa paixão que “é a mãe das grandes coisas, a verdadeira
paixão de criar o novo e não somente de destruir!”, segundo ensinou Jacob Burckhardt no seu “Reflexiones sobre la História del
Mundo” (Buenos Aires, 1944). Portanto, é um goiano cuja memória merece o respeito de todos os seus compatrícios e tem o seu
nome, por direito e justiça, incorporado na história da fundação
de Goiânia.
Sobre Venerando de Freitas Borges, primeiro prefeito de
Goiânia, “flor de pedra e cal” como o chamou Adory Otoniel da
Cunha, basta citar palavras proferidas por Celestino Filho quando
o recebeu na Academia Goiana de Letras:
O espírito pioneiro de Venerando de Freitas Borges, sua fé, a confiança em si mesmo, como ele próprio declara, seu arrojo, fizeram-no o ”homem-símbolo,
que se tornou patrimônio de sua terra e de sua gente’,
na preciosa afirmação da acadêmica Nelly Alves de
Almeida.
Realmente, fé e confiança em si mesmo, fidelidade aos
amigos, arrojo e coragem caracterizam a individualidade desse
homem, que a história tornou um patrimônio da mais pura autenticidade moral, política e cultural de nosso povo. Foi o criador da
Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, que proporcionou o surgimento de Bernardo Élis no contexto da literatura nacional, mais tarde levando-o, por seu méritos de escritor, a ingressar na Academia Brasileira de Letras em pleito memorável de
bastante repercussão à época. Está inscrito, por isso mesmo, na
lembrança de todos os operários de nossas letras, ele próprio um
deles como jornalista, orador, memorialista, autor de páginas admiráveis como as que constituem o seu livro “Dobras do Tempo”.
De salientar-se é que Venerando de Freitas Borges nunca se
omitiu, sempre participou, sempre esteve presente em todos os momentos da vida goiana. Mas desejo frisar que a sua fortaleza moral
figurou sempre e continua figurando no lugar de maior honra, a fortaleza que é uma força espiritual, uma energia que tende para o sublime, como uma resistência à dor ou ao infortúnio, que nunca lhe
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faltou em instante algum. Um cidadão da sua estatura tem a grandeza histórica de que o poder nunca melhorou os homens. Daí a
certeza de que ele nunca foi corrompido pelo poder, estando ao largo de qualquer discriminação ética, altaneiro, idealista, instrumento
das boas causas lutando em desfavor dos que oprimem, humilham,
ofendem e agridem a sociedade.
No discurso com que o recepcionou na Academia Goiana
de Letras, Celestino Filho destaca que a obra de Goiânia também
o é do seu primeiro prefeito, pois Venerando de Freitas Borges:
...viveu com o amigo (Pedro Ludovico) os dramas de uma construção de tamanho porte, tanto as de
sentido material como as de sentido social, financeiro e
político". E afirma que ele “não só escreveu páginas literárias de vários gêneros, como ligou seu nome à História de Goiás, construindo criações artísticas em cimento armado na edificação de Goiânia. E seu nome,
toda vez que se meditar sobre a capital do Estado,
numa afirmação sinestésica, exsurgirá ao lado da lembrança de Pedro Ludovico.
Os dois pioneiros de Goiânia são testemunhas de tudo
quanto se fez em Goiás nos últimos 60 anos. Um jurista de tradição e nosso intelectual maior, conheceu todos os fenômenos da
nossa sociedade produzidos pelos sucessos das recentes décadas e soube desempenhar a sua função transcendente de advogado do bem público. Outro, cidadão de grande porte moral, dignificou o seu tempo e jamais transigiu na defesa dos legítimos direitos e prerrogativas que lhe foram atribuídos, batalhando até as
últimas conseqüências para fazê-los respeitados. Intransigências
que são ressaltadas no fundador da Universidade de Navarra, na
Espanha e seu primeiro Grão-Chanceler ao acentuar que um homem que transige em questões de ideal, de fé e de honra é um
homem sem ideal, sem fé e sem honra.
Sem dúvida, Pedro Ludovico foi um homem de ideal, de fé
de honra como muitos dos seus mais próximos colaboradores,
entre eles Joaquim Câmara Filho que, na expressão de José
Asmar, foi “o revoltoso que promoveu Goiás”, título de um excelente livro seu, publicado pela Organização Jaime Câmara. O fundador de Goiânia cumpriu a sua missão no pioneirismo bandeirante da marcha para o Oeste e na abertura dos caminhos da
Amazônia, pelo interior do País, ajudando a erguer em Goiás a
espinha dorsal do Brasil que nasceu além do meridiano de Tordesilha.
Em os “Tempos da Mudança” e “Nos Tempos de Frei Germano” na sua linguagem de memorialista, de historiador, de cronista e de jornalista, Jaime Câmara conta determinados antecedentes da transferência da capital de Goiás para Goiânia. Conforme salienta Valdir Luiz costa, um notável mineiro-goiano que foi
catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Federal de
Goiás, especialista em Direito Canônico e comendador da Ordem
de São Gregório Magno e colaborador do arcebispo Dom Fernando Gomes, primeiro titular da Arquidiocese de Goiânia, “Nos Tempos da Mudança” e ”Nos Tempos de Frei Germano", Jaime Câmara discute os documentos à luz uma razão esclarecida, apreciando os fatos no tempo e no espaço, para discernir o que dependeu da vontade dos homens e o que obedeceu à fatalidade das
coisas, fazendo a crítica histórica. Mais ainda frisou que as pesquisas dedicadas à historiografia, ao registro dos vultos e dos fatos passados, dignos de nota, se sensibilizaram com os problemas do presente e as preocupações do futuro.
Por esse método, situa Jaime Câmara a figura de Pedro Ludovico no quadro de tumulto político em que se inseria Goiás ao
tempo em que se preparava a mudança da capital para Goiânia. Ele
lutou com muita tenacidade para levar adiante o seu objetivo de
transferir a sede do governo para um sítio mais apropriado, sítio que
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foi escolhido por uma comissão que teve a presidência do arcebispo
Dom Emanuel Gomes de Oliveira, um salesiano de Dom Bosco que
serviu como secretário geral de Dom Aquino Corrêa na presidência
do Estado de Mato Grosso. Tudo é, então, minuciosamente contado
e a gente fica sabendo como se processou nos bastidores o movimento vitorioso da fundação de Goiânia e em cuja consolidação,
desenvolvendo um sistema de publicidade no País e no exterior,
teve atuação destacada o jornalista Joaquim Câmara Filho, um nordestino do Rio Grande do Norte, revolucionário de 30 e ardoroso
defensor da Marcha para o Oeste.
Justa, justíssima, portanto, é a exaltação do feito histórico
de Pedro Ludovico, é a projeção de sua inconfundível figura de
político, administrador e médico, do homem público que, no Senado da República, em diversas ocasiões, ocupou a tribuna parlamentar para proferir didáticos discursos sobre a situação econômico-financeira do País, que lutou, como constituinte, para
transferir do Rio para Brasília o Distrito Federal, que foi brasileiro
e goiano de alma e coração, herdeiro do bandeirantismo paulista
e vulto insigne de nossa Pátria.
José Luiz Bittencourt foi vereador em Palmeiras de Goiás e em Goiânia, deputado estadual, se cretário de Estado da Educação e vice-governador do
Estado no quatriênio 1975-79. É membro da Academia
Goiana de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de
Goiás, da Academia Goiana de Letras Jurídicas e da
Associação Goiana de Imprensa. Jornalista, publicou
os seguintes livros: “Dos Fundamentos da Liberdade
no Estado Moderno”; “Política e Poder Nacional”; “Dimensão Política dos Direitos Humanos”; “Prática da
Discordância” e “Leão na Jaula
PEDRO FUNDAMENTAL
Px Silveira
Pedro Ludovico Teixeira nasceu na cidade de Goiás, então
capital do Estado de Goiás, em 23 de outubro de 1891, filho do
médico João Teixeira Álvares e de Josefina Ludovico de Almeida.
Seu pai era membro da Academia Nacional de Medicina.
Fez os estudos básicos na Escola de Mestra Nhola e no
Liceu de Goiás, embarcando depois para o Rio de Janeiro, então
Distrito Federal, a fim de estudar engenharia na Escola Politécnica. Entretanto, freqüentou este curso apenas durante uma semana, pois a freqüência mínima exigida o impedia de trabalhar.
Transferiu-se então para a Faculdade de Medicina, pela qual se
formou.
Retornou a Goiás em março de 1916, fixando residência
em Bela Vista, onde começou a clinicar. Em 1917 mudou-se para
Rio Verde e no ano seguinte casou-se com Gercina Borges Teixeira, filha de Antonio Martins Borges, senador, fazendeiro e comerciante.
Em 1919, foi um dos fundadores do jornal O Sudoeste,
iniciando através dele o combate ao situacionismo estadual – na
época representado pela família Caiado, mantendo uma franca
oposição ao Governo.
Em 1929, manteve contato com Antônio Carlos Ribeiro de
Andrade, presidente de Minas Gerais, e com o revolucionário
Antônio de Siqueira Campos, que participavam da Aliança Liberal. Com a derrota do partido nas eleições de março de 1930,
teve início a preparação da revolta armada que deveria ser desencadeada em vários pontos do país. O movimento eclodiu no
dia 3 de outubro, e já no dia 4 Pedro Ludovico seguiu para Minas
Gerais, a fim de juntar-se aos revolucionários. Retornou com um
grupo deles a Goiás, sendo aprisionado pelas forças legalistas na
entrada da cidade de Rio Verde, após um pequeno combate.
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Em 24 de outubro, foi determinada a sua remoção para a
cidade de Goiás, mas durante o percurso veio a notícia da vitória
da revolução. Assim, Pedro Ludovico chegou ao destino não mais
como prisioneiro, mas para assumir a liderança de um movimento
vitorioso e o Governo Provisório do Estado.
Depois de se comunicar com Camilo Chaves, chefe revolucionário no Triângulo Mineiro, juntou-se a outros companheiros e
ocupou o Palácio do Governo. A chegada da coluna mineira chefiada por Carlos Pinheiro Chegas possibilitou que os revoltosos
goianos entrassem em contato com o Estado-Maior da revolução,
que determinara a formação em todos os Estados de Juntas Governamentais compostas por três membros. Em Goiás, em 27 de
outubro, foram escolhidos Pedro Ludovico, o desembargador
Francisco Emílio Póvoa e o Juiz de Direito Mário D’Alencastro
Caiado.
Em 21 de novembro do mesmo ano, Pedro Ludovico foi
nomeado Interventor no Estado de Goiás. Quando eclodiu a Revolução Constitucionista de 1932, manteve-se fiel ao Governo Federal, chegando a mobilizar tropas goianas para a fronteira de
Mato Grosso.
Em 1933 foi decidida a reconstitucionalização do país, com
a convocação de eleições para a Assembléia Nacional Constituinte. Em todos os Estados, os interventores participaram da criação
de partidos que representassem os objetivos doutrinários da Revolução de 1930, e em Goiás Pedro Ludovico tomou parte ativa
na criação do Partido Social Republicano, que viria a preencher
todas as cadeiras da representação goiana na Constituinte.
Em 1935, seguindo as normas da Constituição Federal votada no ano anterior, reuniu-se a Assembléia Constituinte do
Estado de Goiás, que o elegeu governador.
Sua eleição contou com os votos da chamada “frente moderada” do seu partido, derrotando Domingos Neto de Velasco,
candidato da “ala esquerdista”. A divergência central entre am bos
dizia respeito, na época, à mudança da capital de sua interventoria e finalmente concretizada em 1937, com a construção de Goiânia.
Em novembro de 1937, com a decretação do Estado Novo,
permaneceu à frente do Governo Estadual, mais uma vez como
Interventor. No início de 1945, com a crise do Estado Novo e o
surgimento de novos partidos políticos, participou intensamente
da criação do Partido Social Democrático (PSD), do qual foi presidente em Goiás.
Cinco dias após a queda de Getúlio Vargas (29/10/1945),
foi substituído na Interventoria, depois de 15 anos consecutivos à
frente do Executivo estadual.
Durante o período em que ocupou o Governo de Goiás,
além da fundação de Goiânia, construiu a rodovia que ligava a
nova capital a Rio Verde, a Usina Rochedo, destinada a fornecer
força e luz a Goiânia, e a ponte sobre o rio Paranaíba, na divisa
com Minas Gerais.
Em dezembro de 1945 foi eleito senador na legenda do
PSD para um mandato de oito anos e, dessa forma, tomou parte
nos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte de 1946. Nos
debates, defendeu o projeto da mudança da Capital Federal para
o planalto do estado de Goiás.
Membro do Diretório Nacional de sua agremiação política,
em 1950 interrompeu seu mandato no Senado para candidatar-se novamente ao Governo de Goiás. Concorrendo com Altamiro de Moura Pacheco, foi eleito no pleito de 3 de outubro do
mesmo ano, na legenda da coligação entre o PSD e o Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB), com 84.553 votos.
Empossado em janeiro de 1951, governou por apenas três
anos e meio, ao fim dos quais renunciou para desincompatibilizar-se e poder ser novamente candidato ao Senado.
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Durante sua gestão, adquiriu a Empresa de Força e Luz,
aperfeiçoou o serviço sanitário e telefônico de Goiânia, instituiu o
Serviço de Assistência Itinerante do Departamento de Saúde do
Estado.
Nas eleições de outubro de 1954, elegeu-se mais uma vez
senador na legenda do PSD, com mandato de oito anos. Reeleito
em outubro de 1962, sempre com o apoio do PSD, permaneceu
no Senado até outubro de 1969.
Ao longo de sua vida parlamentar, foi membro das comissões de Saúde Pública, Agricultura, Legislação Social, Finanças
e do Distrito Federal. No exterior, foi membro do Conselho da
União Interparlamentar em Varsóvia e observador parlamentar da
delegação do Brasil à reunião do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT). Destacou-se na defesa do presidencialismo, embora tenha aceito o Ato Adicional n.º 4 que, em 2 de
setembro de 1961, estabeleceu o regime parlamentar. Lutou então pela antecipação do plebiscito que pouco depois (janeiro de
1963) revogou o parlamentarismo.
Durante o Governo de João Goulart, defendeu o direito de
voto para os analfabetos, a elegibilidade dos sargentos e as reformas de base.
Em novembro de 1964, mobilizou homens armados para a
defesa do mando de seu filho Mauro Borges no Governo de Goiás, que este ocupava desde 1º de fevereiro de 1961. Entretanto,
não teve sucesso, pois uma intervenção federal afastou o governador do cargo no dia 26 de novembro. Em outubro de 1965, o
Ato Institucional n.º 2, promulgado pelo presidente Humberto
Castelo Branco, extinguiu os partidos políticos até então existentes. Com o advento do bipartidarismo, Pedro Ludovico filiou-se ao
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), representando-o na
vice-presidência do Senado até 1º de outubro de 1969, quando a
junta militar que Governou o país de 31 de agosto a 30 de outubro desse ano cassou seu mandato parlamentar com base no
Ato Institucional n.º 5, promulgado em 13 de dezembro de 1968
pelo presidente Artur da Costa e Silva.
Em 1979 declarou-se partidário da abertura democrática,
defendendo a anistia ampla e manifestando contentamento pelos
bons resultados alcançados pelo MDB nas eleições de 1978.
Pedro Ludovico foi também redator do jornal goiano A Voz
do Povo, membro honorário da Academia de Letras de São Paulo e membro fundador da Academia Goiana de Letras.
Faleceu em Goiânia no dia 16 de agosto de 1979, quando
preparava mais um volume de seu livro “Memórias”.
Px Silveira é produtor cultural, autor do filme-livro Pedro Fundamental, que sobre a vida de Pedro Ludovico.

Durante o discurso do Sr. Iris Rezende
o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lúdio Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – O requerimento que acaba de ser lido da tribuna pelo Senador
Iris Rezende vai à Mesa para decisão, nos termos do
§ 1º do art. 2º da Resolução nº 84, de 1996.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto a
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esta tribuna para tratar novamente de um tema que –
eu diria – foi o primeiro abordado por mim ao assumir
o mandato de Senador pelo Estado de Roraima, da
região amazônica: a redivisão territorial do País.
Apresentei, em março de 1999, logo ao assumir
o meu mandato, três projetos de decretos legislativos
propondo a realização de plebiscito no Amazonas, no
Pará e em Mato Grosso, a fim de que a população fosse consultada sobre a conveniência do desmembramento de Municípios do oeste do Amazonas, para criar o Estado do Solimões; do oeste do Pará, para se
criar o Estado do Tapajós; e a porção norte de Mato
Grosso – e quando se fala em norte de Mato Grosso é
bom não confundir com o que os mato-grossenses
chamam de nortão – e a região do Araguaia, para se
criar justamente o Estado do Araguaia.
Esses três projetos, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, passaram muito tempo na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, onde foram analisados por diferentes relatores e aprovados. Apenas
um deles – o projeto que tratava da criação do Estado
do Solimões, no Amazonas – foi alterado por proposição do seu Relator, Senador Jefferson Péres. S. Exª
entendeu que, em vez de se criar um Estado naquela
região oeste do Amazonas – que faz fronteira com a
Colômbia e com o Peru e, portanto, é uma região delicada, onde existe comprovadamente o narcotráfico, o
contrabando de armas e a guerrilha –, melhor seria
criar três territórios federais na mesma área proposta
para o Estado do Solimões.
Assim, o projeto foi aprovado na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Posteriormente,
aqui, neste plenário do Senado – que é justamente a
Casa que representa os Estados –, entendeu-se que
o assunto era oportuno e, portanto, deveria ser encaminhado para que fosse cumprido o seu primeiro passo: o requisito constitucional de se promover um plebiscito a fim de se ouvir a população, que deveria se
manifestar a favor ou contra a criação do Estado.
Portanto, não se estava propondo a criação dos
Estados ou dos Territórios, mas a aprovação de uma
consulta popular –– o que, aliás, foi uma inovação introduzida pela Constituição de 1988. Quer dizer, a
partir de então é que se passou a exigir, para a criação de Estado ou Território, a consulta plebiscitária, o
que foi realmente um avanço democrático. Antes, tanto o Estado quanto o Território eram criados pelo Poder Executivo, por decreto ou por lei, sem nenhuma
consulta à população. Assim foram criados os Territórios de Roraima, Amapá, Rondônia, o próprio Estado
do Acre – que foi adquirido da Bolívia – e, depois, o
Estado de Mato Grosso do Sul.
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Somente na vigência da Constituição de 1988 é
que se passou a exigir o plebiscito, o que, repito, é
uma medida altamente democrática.
Assim o Senado entendeu e aprovou esses três
projetos, que estão na Câmara dos Deputados. Naquela Casa, existem inúmeros outros projetos propondo a redivisão territorial do País, o que comprova,
portanto, que os representantes do povo, na Câmara
dos Deputados, e os representantes dos Estados, no
Senado Federal, estão de acordo com o fato de que
esse tema tem que ser realmente discutido, avaliado
e submetido à apreciação da população.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, recentemente, no dia 5 de outubro, no aniversário de
criação do Estado do Tocantins, ao constatar o que é
hoje aquele Estado, a mudança que houve naquele
pedaço de Goiás graças à sua criação, declarou que
era chegado o momento de se pensar na criação de
novos Estados. Disse ainda que o Governador Siqueira Campos tinha razão quando lutou pela criação do
Estado do Tocantins, e que ali estava a prova material
do acerto da medida.
A palavra do Presidente deu um reforço a essa
tese, que vinha, digamos assim, sendo tratada de maneira quase silenciosa pelo Senado e pela Câmara
Federal. A declaração de Sua Excelência, por sinal,
foi muito profunda, tendo afirmado que temos que
pensar na criação de novos Estados sem levar em
conta a questão dos custos, mas, sim, a dos benefícios que advêm dessa redivisão territorial.
Por coincidência, está a presidir esta sessão o
Senador Lúdio Coelho, que pertence a um Estado
que é fruto de uma redivisão territorial. E tanto Mato
Grosso, que remanesceu, quanto Mato Grosso do
Sul, que foi desmembrado, ganharam com isso. É só ir
lá e constatar essa realidade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, li, hoje,
uma matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo, com o seguinte título: ”Novo Estado tem custo alto
para contribuinte“. A reportagem contém a declaração de técnicos do Ministério da Fazenda e do Planejamento, especificamente da Srª Lígia Beira, Coordenadora de Políticas Públicas da Secretaria de Política
Econômica do Ministério. Ela faz uma série de arrazoados, dizendo que a União gastou R$1,1 bilhão para
constituir o Tocantins, e que teria gasto cerca de
R$800 milhões, em valores atuais, com Mato Grosso
do Sul.
Ora, Sr. Presidente, primeiro, creio que essa discussão está sendo extemporânea. Estamos colocan-
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do a carroça na frente dos bois. O momento de se discutir esse tema é na hora do plebiscito, é quando se
deve levar à população os dados econométricos, assim como os dados sociais e políticos que envolvem
essa questão.
O que se está querendo com isso – percebe-se
logo – é negar ao povo daqueles Estados o direito de
se manifestar sobre a redivisão territorial; se a querem ou não.
É bom que se deixe muito claro que, entre uma
eventual aprovação do plebiscito e a efetiva criação
do Estado ou do Território, há um grande espaço a ser
percorrido ainda, porque é necessária a aprovação
de uma lei complementar por ambas as Casas do
Congresso Nacional, com quorum qualificado. Portanto, justamente nesse momento é que essas questões devem ser levantadas.
Já que esse assunto está sendo levantado extemporaneamente, quero, daqui, rebatê-lo e dizer que
realmente é lamentável que esse colonialismo interno
no Brasil permaneça, que se continue com esse modelo geopolítico, que não enseja o desenvolvimento
de Estados gigantescos como o Amazonas, o Pará e
Mato Grosso.
Há também o exemplo de todas as redivisões
que deram certo. Nenhuma deu errado. Nenhuma! O
Estado do Acre foi anexado, comprado da Bolívia;
também Rondônia, Roraima, Amapá, Mato Grosso do
Sul, Tocantins e, inclusive, Brasília. Ao ser criado o
Distrito Federal aqui, no Estado de Goiás, houve um
grande desenvolvimento nessa região.
Vejo aqui o Senador Romeu Tuma, que inclusive
foi o Relator do projeto do plebiscito que pretende criar o Estado do Tapajós. Como Senador por São Paulo, que é o maior Estado deste País sob todos os aspectos, principalmente no aspecto econômico-financeiro – São Paulo é realmente a locomotiva deste
País –, S. Exª deu uma demonstração de conhecimento das realidades geográfica e política deste País
ao dar um brilhante parecer, favorável, repito, à realização do plebiscito.
E o que estamos vendo? A tecnocracia, que já
se movimenta contra a aprovação do projeto do plebiscito, e a Câmara dos Deputados promove uma série de seminários para discutir a conveniência de
aprovar um projeto que quer ouvir a população. O projeto, repito, não está criando os Estados, ainda.
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O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Permite-me
V. Exª um aparte?

benizar V. Exª por essas três propostas que vêm atender ao interesse direto da economia do nosso País.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Tenho a honra de ouvir o Senador Lindberg Cury,
que me pede um aparte.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Muito obrigado pelo seu aparte, Senador Lindberg
Cury. V. Exª representa o Distrito Federal, Brasília,
que, se não fora a visão de Juscelino Kubitschek, talvez fosse ainda uma parte desse norte de Goiás, tão
pouco desenvolvido antes da criação do Estado do
Tocantins.

O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Senador Mozarildo Cavalcanti, gostaria de dar o meu testemunho
também. Na época da luta pela representação política
do Distrito Federal, pelo direito dos brasilienses de
escolher candidatos que pudessem defender os interesses da própria cidade – na maioria das vezes, esses candidatos vinham de outros Estados, sem qualquer tipo de identificação com a política local –, tive a
oportunidade de visitar constantemente os gabinetes
dos Deputados e Senadores. Nessa ocasião, encontrava constantemente o então Deputado Federal Siqueira Campos, de cuja tenacidade, dedicação e perseverança eu gostaria de dar o meu testemunho. S.
Exª lutava pela criação de um novo Estado a partir da
divisão de Goiás, o meu Estado de origem. À época –
o Senador Iris Rezende iniciava uma brilhante carreira –, o norte de Goiás era abandonado. Lá não existia
essa efervescência do crescimento que surgiu principalmente com o advento de Brasília. A insistência do
então Deputado Siqueira Campos foi tanta que a divisão foi aprovada e Tocantins passou a ser, ao lado de
Goiás, mais um Estado da nossa Federação. Com o
desenvolvimento que veio a seguir, projetou-se no cenário nacional. Creio eu que, se continuasse integrando o norte de Goiás, estaria abandonado até hoje. Citaria também, como já fez V. Exª, o caso de Mato
Grosso, cuja divisão deu origem a mais um Estado:
Mato Grosso do Sul. Os dois juntos ocupam grandes
extensões de terra e experimentam um processo de
acentuado desenvolvimento e crescimento, cada um
com sua personalidade e características próprias.
Vejo, portanto, com muita simpatia essa proposta.
Evidentemente, V. Exª fala em termos de consulta à
população, de plebiscito, para se sentir a verdadeira
aspiração do povo dessa região. Vamos além, vamos
nos mirar nos bons exemplos: a divisão dos Estados
Unidos em uma série de pequenos Estados é o que
provocou o seu crescimento. Diante dessa exposição,
gostaria de dizer a V. Exª que se trata de uma proposta viável. Temos que analisar o custo/benefício, mas
creio que, com o custo a curto prazo e o benefício a
longo, teríamos uma performance muito boa. O Brasil é muito grande e esse seu redimensionamento
precisa ser analisado com todo critério. Quero para-

Chegando ao final do meu pronunciamento e
questionando essa questão dos custos, gostaria de
dizer que há uma preocupação da tecnocracia com a
situação da União. E o que é a União? Será que algum cidadão vive na União? Será que a União é tão
zelosa assim com a aplicação dos recursos? Não
avalizo, mas há a afirmação de que a criação do Tocantins custou R$1,1 bilhão e a de Mato Grosso do
Sul, R$800 milhões – portanto, não chegaram a R$2
bilhões. Considerando os bilhões que foram gastos
para cobrir rombos de bancos e outras coisas, pergunto: que União é essa que não se preocupa com a
igualdade do desenvolvimento nacional e com a eliminação das desigualdades, mas, sim, com uma questão matemática não muito correta?
Quero finalizar meu pronunciamento parabenizando o Presidente Fernando Henrique Cardoso pela
afirmação que fez em Tocantins e solicitando a Sua
Excelência que encampe essa bandeira realmente e
faça como fez Getúlio Vargas ao criar os Territórios
Federais, e como fez o Presidente Emílio Gasrrastazu
Médici ao criar Mato Grosso do Sul. Que o Presidente
realmente mude essa geografia do Brasil para nos dar
condições de cumprir o preceito constitucional que incumbe à República eliminar desigualdades regionais.
O Sr. Leomar Quintanilha (PFL – TO) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Com muito prazer, ouço o Senador Leomar Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha (PFL – TO) – Senador Mozarildo Cavalcanti, gostaria de fazer este aparte antes que V. Exª conclua o seu pronunciamento.
Embora não tenha tido o privilégio de ouvi-lo por inteiro, conheço as idéias já firme e amplamente defendidas por V. Exª nesta Casa. Idéias com as quais comungo, idéias que também defendo, porque entendo
que a redivisão territorial do Brasil é imperativa e inadiável, como forma de se fazer justiça a uma parcela
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considerável da população brasileira que, localizada
em Estados de extensão territorial enorme e, às vezes, distantes do centro de decisão, fica, pela inexistência de infra-estrutura, desapoiada, à mercê da inexistência de um suporte que possa lhe oferecer uma
qualidade de vida que a dignidade humana está a exigir. Portanto, as idéias defendidas por V. Exª se estribam no acerto dos eminentes Constituintes de 1988,
que criaram o Estado do Tocantins, exemplo inquestionável da decisão correta e acertada de se redividir o
território brasileiro. O Estado do Tocantins, que era
considerado uma região pobre, inóspita, atrasada, legada à postergação, com trechos conhecidos como
corredor da miséria, transforma-se, num período muito curto – pouco mais de treze anos -, num dos Estados promissores da Federação, com a expectativa e a
esperança da população – que experimenta saltos de
qualidade na sua condição social, na sua condição de
vida – de que ele se transforme rapidamente num
Estado próspero, autônomo, independente, oferecendo à sua população as condições de vida que os
Estados brasileiros mais desenvolvidos têm. Assim,
compartilho com V. Exª essa idéia e vamos trabalhar
juntos para que, sensibilizando também os demais
membros desta Casa, possamos contar com o apoiamento do Governo Federal para redividir territorialmente o Brasil.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Muito obrigado, Senador Leomar Quintanilha, V. Exª
que representa o Estado do Tocantins é, com certeza,
uma testemunha importantíssima da conveniência,
da oportunidade de pensarmos em redesenhar o
mapa do Brasil.
Aproveito, inclusive, a lembrança do Senador
Lindberg Cury, que citou os Estados Unidos como
exemplo de país que progrediu muito devido à sua divisão territorial. Se observarmos como foi realizada
essa divisão, veremos que, numa extensão territorial
menor até que a do Brasil – tirando-se o Alasca –,
eles desenharam cinqüenta Estados de maneira mais
ou menos igual, traçando até linhas retas, desprezando acidentes naturais, para que pudessem fazer o
equilíbrio de leste a oeste, de norte a sul.
Portanto, apelo novamente ao Presidente Fernando Henrique para que Sua Excelência mantenha a defesa da redivisão territorial do País, da mesma forma
que, há tantos anos, fez o próprio Getúlio Vargas.
O Sr. Ademir Andrade (PSB – PA) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, V. Exª me concede um aparte?
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Ademir Andrade (PSB – PA) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, cumprimento V. Exª pela permanente luta e preocupação com a redivisão territorial brasileira. Realmente, surpreendeu-nos a posição
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que se
contrapõe, inclusive, à posição explícita do Governador do Estado do Pará. Lamentavelmente, S. Exª tenta impedir, a qualquer custo e preço, que o povo do
Estado do Pará decida sobre seu futuro. Na verdade,
estamos decidindo o direito de o povo do referido
Estado opinar, ou seja, no caso específico do Pará, os
3,3 milhões de eleitores do Estado do Pará. É possível a criação dos Estados de Tapajós e Carajás no
atual território do Pará, os quais terão juntos apenas
1,1 milhão eleitores, ao passo que o Estado do Pará
remanescente terá 2,2 milhões de eleitores. Portanto,
se o povo entender que a proposta não é boa para a
região, evidentemente será contrária a ela e não votará contra seu próprio interesse. Assim, entendo que é
importante dar ao povo a oportunidade de discutir honesta e francamente matéria que diz respeito a suas
vidas. Queremos que o povo decida sobre o seu futuro. Lamentavelmente, o Governador pensa que é a
única inteligência do Estado e quer impedir que o
povo opine sobre essa questão. Estamos aqui, como
V. Exª, defendendo um direito do povo do Estado do
Pará, o direito de decidir sobre o seu próprio futuro.
Espero que os projetos passem na Câmara esta semana, como está previsto.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço a V. Exª pelo aparte, Senador Ademir
Andrade. O Estado do Pará tem proposta para a criação de dois outros Estados, por desmembramento de
áreas de seu território.
Realmente, queremos que Deputados e Senadores dêem à população o direito de dizer se é exatamente isso o que querem. Não somos nós que devemos responder, neste caso, pelo povo, mas este, sim,
deve dizer se quer ou não essa redivisão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO
NOS TERMOS DO ART. 210 DO
REGIMENTO INTERNO.
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo
Cavalcanti o Sr. Lúdio Coelho, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Ramez Tebet, Presidente.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª, pela ordem.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, solicito a minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª, para uma comunicação inadiável.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço a palavra
para complementar um parecer sobre um projeto em
relação ao qual o Senador Mozarildo Cavalcanti fez o
seu pronunciamento de agora, ou seja, a criação do
Estado do Tapajós. Trata-se de um lapso geográfico
cometido no relatório inicial.
Peço permissão a V. Exª para ler a Complementação do Parecer nº 951, de 2000 – Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
COMPLEMENTAÇÃO DO PARECER
Nº 951, DE 2000-CCJ
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1999.
Nos termos do art. 325, II, do Regimento Interno
do Senado Federal, com a presente Complementação ao Parecer nº 951, e 2000 — CCJ, referente ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1999, que
convoca plebiscito sobre a criação do Estado do Tapajós.
I — Relatório
O Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1999,
foi aprovado na sessão do Senado Federal de 23 de
novembro de 2000 e encaminhado à Câmara dos Deputados.
O texto do projeto aprovado e encaminhado à
Câmara dos Deputados contém a seguinte redação:
“Art. 1º O Tribunal Regional Eleitoral do Estado
do Pará realizará, em todos os Municípios paraenses,
no prazo de seis meses, contado da promulgação
deste Decreto Legislativo, plebiscito sobre a criação
do Estado do Tapajós, a ser constituído pelo desmembramento da área onde atualmente se situam os
Municípios de Almeirim, Prainha, Monte Alegre, Alen-
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quer, Óbidos;, Oriximiná, Faro, Juruti, Belterra Santarém, Porto de Moz, Vitória do Xingu, Altamira, Medicilândia, Uruará, Placas, Aveiro, Itaituba, Trairão, Jacareacanga, Novo Progresso e Brasil Novo.
Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará para a
organização, realização, apuração, fiscalização e proclamação do resultado do plebiscito.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação."
Na análise do mapa da área a ser desmembrada verificou-se, posteriormente, a existência de outros três municípios nela inseridos, mas que não foram relacionados na proposta apresentada e aprovada pelo Plenário do Senado Federal.
São eles os municípios de Curuá, localizado entre os municípios de Óbidos Santarém e Alenquer;
Rurópolis, entre os municípios de Aveiro, Trairão, Altamira e Placas; e, Terra Santa, entre os municípios de
Faro e Oriximiná.
II — Conclusão
Assim, a não inclusão dos municípios de Curuá,
Rurópolis e Terra Santa configura um lapso tanto na
apresentação da proposta original, quanto na redação final aprovada no Plenário do Senado Federal,
cuja correção está prevista no citado inciso II do artigo
325 do Regimento Interno da Casa.
Se esse lapso não for corrigido, os três municípios mencionados passariam a apresentar uma situação insustentável do ponto de vista jurídico: estariam
inseridos na área do novo Estado (ou Território), mas
juridicamente ainda seriam vinculados ao Estado do
Pará.
Diante do exposto, na qualidade de relator da
matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, bem como junto ao plenário do Senado Federal, proponho sejam enviados novos autógrafos à Câmara dos Deputados, corrigindo-se a omissão, para
incluir os Municípios de Curuá, Rurópolis e Terra Santa na relação de municípios a constituírem o futuro
Estado do Tapajós por desmembramento do Estado
do Pará.
Ressalte-se que não houve alteração do mérito
da matéria.
Sala das Sessões, - Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE(Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, cópias do expediente lido pelo Senador Romeu Tuma encontram-se à disposição de V.
Exªs nas respectivas bancadas.
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Em votação a retificação proposta pelo Senador
Romeu Tuma, Relator na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Projeto de Decreto Legislativo
nº 19, de 1999.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final da matéria que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.180, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 19, de 1999.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1999, que
convoca plebiscito sobre a criação do Estado de Tapajós, consolidando a Emenda nº 1 — CCJ e a complementação ao Parecer nº 951, de 2000, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovada
pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de outubro
de 2001 _ Ramez Tebet Presidente, _ Antonio Carlos Valadares Relator, _ Mozarildo Cavalcanti _
Carlos Wilson
ANEXO AO PARECER Nº 1.180, DE 2001
Convoca plebiscito sobre a criação
do Estado do Tapajós.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal Regional Eleitoral do Estado
do Pará realizará, em todos os Municípios paraenses,
no prazo de seis meses, contado da promulgação
deste Decreto Legislativo, plebiscito sobre a criação
do Estado do Tapajós, a ser constituído pelo desmembramento da área onde atualmente se situam os
Município s de Almeirim, Prainha, Monte Alegre,
Alenquer, Óbidos, Oriximiná, Faro, Junti, Belterra,
Santarém, Porto de Moz, Vitória do Xingu, Altamira,
Medicilândia, Uruará, Placas, Aveiro, Itaituba, Trairão
Jacareacanga, Novo Progresso, Brasil Novo, Curuá,
Rurópolis e Terra Santa.
Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará para a
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organização, realização, apuração, fiscalização e proclamação do resultado do plebiscito.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – 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 Presidência providenciará a remessa de novos autógrafos à Câmara dos Deputados, nos termos
do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
com base no art. 14 do Regimento Interno, solicito a V.
Exª a minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
será inscrito em segundo lugar, Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.) –
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito
a minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
fica inscrito em terceiro lugar, Senador Ademir Andrade.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Se houver
terceiro, então, sou eu, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Mesa
vai esclarecer: em segundo lugar, o Senador Casildo
Maldaner; em terceiro lugar, o Senador Ademir
Andrade.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do Governo.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Romero Jucá, como Líder, por cinco minutos, para uma comunicação urgente de interesse partidário, nos termos do art. 14, II, a,
do Regimento Interno.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/ PSDB – RR.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer um registro breve que considero extremamente importante.
Hoje, 23 de outubro, é Dia do Aviador, dia em que,
há 95 anos, Alberto Santos Dumont fez o primeiro vôo
mecânico no mundo devidamente homologado.
Nesta oportunidade, faço esse registro e peço
que seja dado por lido discurso que encaminharei à
Mesa.
Parabenizo todos os aviadores, todos os membros que atuam no transporte aéreo brasileiro, o Ministro da Defesa e o Comandante da Aeronáutica, especialmente a FAB, que comemora neste dia também
uma data importante para as suas fileiras.
Portanto, repetindo, faço o registro do aniversário e peço a transcrição, na íntegra, de meu discurso.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR ROMERO JUCÁ.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, quando, 95
anos atrás, um brasileiro de extraordinária capacidade inventiva provou ser possível alçar vôo em um aparelho mais pesado do que o ar, uma nova era, de possibilidades até então inimagináveis, abriu-se para a
humanidade.
De fato, o pioneiro vôo de Alberto Santos Dumont, com seu 14-Bis, no Campo de Bagatelle, em
Paris, representou o início de uma jornada ainda em
andamento, mas que já permitiu ao homem ter acesso à estratosfera e, até mesmo, pousar no satélite natural da Terra.
Foi no dia 23 de outubro de 1906, perante numerosa platéia, que o arrojado inventor, nascido em Minas Gerais, realizou o primeiro vôo mecânico do mundo, devidamente homologado. A primeira máquina a
se erguer do solo por seus próprios meios voou 60
metros, a uma altura entre dois e três metros, façanha
que valeu a seu construtor e piloto a conquista de dois
prêmios: um instituído pelo norte-americano Ernest
Archdeacon e outro conferido pelo Aeroclube de
França.
Vale dizer que a tradição brasileira de pioneirismo na aviação antecede as extraordinárias conquis-
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tas de Santos Dumont, remontando aos experimentos criativos realizados pelo padre Bartolomeu de
Gusmão já no início do século XVIII. Os avanços conquistados por Santos Dumont, contudo, são notáveis,
indo além daquele primeiro vôo com um aparelho
mais pesado do que o ar, feito que, por si só, inscreveu seu nome na História como o Pai da Aviação.
Foi também ele o primeiro a dar dirigibilidade a
um balão, ao usar um motor a gasolina para impulsionar o modelo que intitulou nE 1, em 1898. Durante a
Grande Exposição e o Congresso Internacional Aeronáutico realizado em Paris no ano de 1900, Santos
Dumont fez sucesso com seu balão nE 4, no qual a
areia do lastro fora substituída por água. E, posteriormente ao vôo do 14-Bis, continuou fabricando aviões.
O de nE 18 destacou-se por ser o precursor dos hidroaviões, e, em 3 de outubro de 1909, o brasileiro bateu
novo recorde, voando uma distância de oito quilômetros, em cinco minutos, a uma velocidade de cerca de
96 quilômetros por hora.
Nada mais justo, portanto, que o reconhecimento da Nação brasileira a seu filho ilustre, ao instituir, a
partir de 1936, a data de seu primeiro vôo mecânico –
o 23 de outubro – como o Dia do Aviador, da Aviação
e da Força Aérea Brasileira.
São os aviadores brasileiros, no dizer poético de
seu hino, os filhos altivos dos ares. Sua profissão exige coragem, equilíbrio, destreza e perseverança,
qualidades que projetam na figura do aviador as mais
belas fantasias do povo, não só pelo carisma que
acompanha aqueles que enfrentam os riscos e desafios das alturas, mas também pela imagem amiga que
se tem daqueles que dedicam suas vidas ao bem dos
semelhantes.
Fazem pleno sentido os versos do Hino do Aviador Brasileiro quando dizem:
Mas se explode o corisco no espaço
ou a metralha na guerra rugir,
cavaleiros do século do aço
não nos faz o perigo fugir.
O recém-encerrado século do aço, o século
XX, testemunhou um conjunto de prodígios tecnológicos sem precedentes. Um dos mais estupendos,
capaz de instigar a inteligência, desafiar a vontade e
incendiar a imaginação, é a conquista dos ares e a
incorporação da aviação aos hábitos da vida cotidiana em todo o mundo civilizado.
Com essa conquista, transformou-se em realidade o sonho milenar dos gregos, simbolizado nos
mitos de Dédalo e Ícaro; dos romanos, projetado nas
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alegorias de Mercúrio; dos povos germânicos, idealizado na representação figurativa de Thor. Com ela,
transpôs-se para a realidade os projetos renascentistas de Leonardo da Vinci.
Depois de conquistar as terras e os mares, o homem lançou-se para as alturas da atmosfera, até então espaço privativo dos pássaros. E, desde então, a
aviação deu passos gigantescos. Não contente com a
primeira conquista dos ares, a humanidade lançou-se
para o espaço sideral. Apenas 51 anos após o vôo pioneiro de Santos Dumont, a União Soviética colocava
em órbita o sputnik. Quatro anos mais tarde, realizava-se a primeira viagem tripulada ao espaço, protagonizada por Iuri Gagarin. E, no dia 20 de julho de 1969,
o astronauta norte-americano Neil Armstrong tornava-se o primeiro homem a pisar o solo da Lua.
Todo esse progresso da aviação tem um significado muito especial para o Brasil, não só pela decisiva contribuição pioneira dada por nossos compatriotas, mas também pelo relevante papel que a aviação
civil e a militar assumiram num País de dimensões
continentais.
O Exército e a Marinha brasileiros desde muito
cedo incorporaram as tecnologias do ar, possibilitando que, em 1941, com a fusão da Aviação Militar e da
Aviação Naval, fosse criada a Força Aérea Brasileira.
Desde então, a FAB é motivo de orgulho para todos
os brasileiros, cumprindo, juntamente com as outras
Forças Armadas, a missão de garantia dos poderes
constitucionais, da ordem legal e da integridade das
fronteiras do País, além de prestar outros inestimáveis serviços, como o Correio Aéreo Nacional e as muitas missões de busca e salvamento aéreo.
A aviação civil, por seu turno, passou a prestar
notável serviço no transporte de cargas e de pessoas,
aproximando regiões e cidades, muitas delas desprovidas de rodovias ou ferrovias, contribuindo para a integração dos mais longínquos confins do Território
Nacional.
Nesse âmbito, da aviação civil, cabe destacar o
vulto de nossa maior companhia aérea, a Viação Aérea Rio-Grandense – Varig –, também a maior empresa de transporte aéreo da América Latina, com média
diária de 459 decolagens, transportando mais de 10
milhões de passageiros por ano em 19 países, quatro
continentes e 34 cidades brasileiras. Fundada em
1927, nos primórdios da aviação comercial, a Varig é
uma empresa da qual os brasileiros podem se orgulhar, pela excelência dos serviços que presta, pelo
elevadíssimo nível da tecnologia que emprega e pela
alta qualificação de seu corpo funcional. Posteriormente, outras empresas, como a VASP, a Transbrasil,
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a Tam e a Rio Sul, vieram juntar-se à Varig, na salutar
concorrência pelo mercado de transporte aéreo brasileiro.
Também no campo da indústria aeronáutica, o
Brasil conta hoje com uma empresa de vulto, que,
graças a seu trabalho, permite que um produto de tão
alta tecnologia como o são os aviões ocupe lugar de
grande destaque na pauta de exportações do País.
A Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica
–, fundada em 1969 como entidade estatal e privatizada em 1994, conta atualmente com 9 mil empregados no seu quadro de pessoal e tem subsidiárias e
escritórios nos Estados Unidos, na França, na Austrália e na China. Com mais de 30 anos de experiência
em projetos, fabricação, venda e suporte técnico de
aeronaves comerciais e militares, a Embraer ocupa
hoje posição de liderança no mercado mundial de jatos regionais, constituindo-se em mais um atestado
da vocação e da congenialidade do brasileiro para
atuar no ramo da aviação.
O avião está hoje ligado à vida das pessoas em
toda a parte. Em poucas horas, aeronaves gigantes
conseguem transportar centenas de passageiros e
toneladas de cargas entre as maiores cidades do planeta. Aviões e helicópteros têm condições de levar,
com incomparável rapidez, remédios e suprimentos
aos habitantes das ilhas mais remotas ou de aldeias
perdidas na imensidão da selva. Os agricultores utilizam aviões para semear os campos e para pulverizar
as lavouras. Com a imprescindível agilidade, voando
paralelamente aos avanços da medicina, aviões se
deslocam de um ponto a outro, transportando órgãos
humanos doados para transplantes e assim viabilizando que muitas vidas humanas sejam salvas.
Ao mesmo tempo, o mais moderno dos meios
de transporte constitui-se numa pujante atividade
econômica. Milhões de profissionais – técnicos, engenheiros, mecânicos, pilotos –, em todos os países,
projetam aeronaves, promovem sua manutenção e
comandam seus vôos. Na iniciativa privada e no poder público, grande número de órgãos atuam para garantir a segurança e o bom desempenho das viagens
aéreas. A indústria aeronáutica, as companhias de
transporte aéreo, as empresas responsáveis pela
operação dos aeroportos e as indústrias de apoio à
aviação empregam um vasto número de profissionais, gerando riquezas e oferecendo oportunidades de
trabalho.
Por tudo isso, cumpre a nós, integrantes desta
Casa da Federação, prestar nossa homenagem a todos os aviadores brasileiros, tanto os que atuam na
aviação civil quanto aqueles que compõem os qua-
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dros da Força Aérea Brasileira, pelo transcurso de
sua data magna, no dia 23 de outubro.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência se associa às palavras do Senador Romero
Jucá em virtude da comemoração do Dia do Aviador.
A Presidência prorroga a Hora do Expediente
por 15 minutos, a fim de atender aos oradores inscritos para comunicações inadiáveis.
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner, primeiro orador inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
PMDB realizou, no último domingo, as convenções
municipais do nosso partido em todos os quase cinco
mil Municípios no País inteiro. E como presido o Partido no meu Estado, Santa Catarina, sei como têm sido
concorridas as nossas convenções municipais no
Brasil inteiro.
O nosso Partido, em função da última convenção nacional, no dia 9 de setembro, resolveu proclamar prévias para escolher o nosso candidato à Presidência da República no próximo dia 20 de janeiro. Em
função disso, entendo a discussão ocorrida no último
domingo em todos esses Municípios como uma tese
de que o nosso Partido deve seguir um caminho próprio, conforme decidido soberanamente na convenção nacional.
Com o maior respeito a quem quer que seja,
esse caminho próprio é um entendimento nosso. Deveremos acatar a vontade de uma convenção soberana nacional, pois é a vontade da maioria de um partido que, há mais de 30 anos, nas horas mais difíceis,
nunca usou máscara, ou seja, sempre foi o mesmo,
na bonança e na tempestade.
E quando se aproximam as prévias de 20 de janeiro, o Partido deve seguir nessa direção. Ainda mais
que hoje o Governador Itamar Franco e o Senador
Pedro Simon irão à sede nacional do PMDB para fazerem as suas inscrições para as prévias de 20 de janeiro. Assim, não há por que o PMDB tergiversar, não
há por que titubear, não há por que pensar em coisas
diferentes, como por exemplo, se o Partido deve sentar para conversar ou não. Nem o Presidente do Partido tem condições, hoje, de fazer uma proposta de entendimento para o primeiro turno. É claro que, havendo o segundo turno, e se nosso Partido não entrar
nesse segundo turno, vamos dialogar. Mas a inscrição em um campeonato nacional à Presidência da
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República é um direito nosso, como também é um direito dos demais partidos políticos. Se não houver decisão no primeiro turno, sentaremos para conversar a
respeito do segundo turno.
Nas caminhadas de que participei nas últimas
convenções municipais – não só eu, mas também o
próprio Deputado Renato Vianna, que representa
Blumenau, toda aquela região do Vale do Itajaí, em
Santa Catarina, e que inclusive é Secretário Nacional
do nosso Partido – senti que esse pensamento é latente, é palpitante em todo o Brasil.
Por isso deixamos aqui, em poucas palavras, o
nosso pensamento. Temos que seguir esse caminho
agora. Não vemos outra saída, Sr. Presidente. Consideramos isso fundamental para o Partido. E fazemos
este registro porque o Governador Itamar Franco e o
Senador Pedro Simon vão fazer suas inscrições hoje,
como já dissemos. Com isso, sacramenta-se uma decisão da convenção nacional do nosso Partido.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este final de
semana estive em oito Municípios do Estado do Pará,
em uma das regiões mais ricas daquele Estado, de
terras muito férteis, e onde, na verdade, o povo cria e
constrói a sua própria história.
Quero trazer aqui uma preocupação dos habitantes de todas as cidades por onde passei com referência a um eixo rodoviário da maior importância para
o Estado do Pará: o que sai do Município de Xinguara,
passando por Água Azul do Norte, Tucumã, Ourilândia do Norte e chegando a São Félix do Xingu, um
dos maiores Municípios do Estado.
Esses cinco municípios são ligados por uma rodovia, conhecida como PA-279, e há muitos e muitos
anos vêm lutando, uma reivindicação permanente,
pela melhoria de qualidade dessa rodovia, pelo seu
asfaltamento.
A Bancada parlamentar do Pará, há cerca de
três anos, trabalhou muito e conseguiu, com o seu esforço, colocar recursos no Orçamento da União e eletrificar a região com energia da hidrelétrica de Tucuruí, de forma que, hoje, todas as cidades são atendidas pela energia daquela hidrelétrica em função do
trabalho dos Senadores e Deputados Federais do
Estado do Pará, que conseguiram realizar essa obra.
Com isso, o desenvolvimento acelerou-se de uma
maneira muito maior. Mas falta o mais importante: o
asfaltamento daquela rodovia.
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Estou preocupado porque o Governador, com
quase sete anos de Governo, até agora não se posicionou a respeito dessa questão. Dirijo-me aqui ao Senador Luiz Otávio, colega do Pará e ligado ao Governador Almir Gabriel, para dizer que há uma preocupação com o fato de a estrada ser interrompida no início
das chuvas, já que o seu estado é absolutamente lastimável. Há pontes caídas – estive lá neste final de semana – e, se não for feito um serviço muito rápido, a
situação irá ficar extremamente difícil para aquela região, com tantas pessoas que para lá se deslocaram
e deram a sua vida para melhorar as condições daquele lugar.
Se o Governador Almir Gabriel não tomar providências com relação à questão, irei propor a federalização da estrada. Irei propor, no Congresso Nacional, que
a PA-279 seja transformada em uma BR, a exemplo do
que aconteceu com a antiga PA-070, que agora é a
BR-222, e que também conseguimos asfaltar de Marabá até Dom Eliseu, passando por Rondom do Pará. Temos também o exemplo da estrada de São Geraldo a
Marabá e a de Redenção até a divisa de Mato Grosso.
Creio que se o Governador não agir, se não tiver uma
resposta em tempo hábil, teremos que transformar a
PA-279 em uma BR, porque só assim a Bancada trabalhará, conseguirá recursos e, finalmente, asfaltará
aquela estrada, fazendo justiça ao povo daquela região,
que tanto sofre, que vive com tanta dificuldade e que
tem o preço dos seus produtos muito defasados em razão do transporte extremamente caro.
Dessa forma, deixo aqui este registro, este aviso
ao Governador Amir Gabriel, para que ele tome providências o mais rápido possível, caso contrário, seremos obrigados a federalizar aquela estrada. Creio
que esse não é o caminho mais correto, mas talvez a
única forma de conseguirmos asfaltar a PA-279, que é
um anseio do povo daquela região.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Álvaro Dias, como último orador
inscrito, para uma comunicação inadiável, por cinco
minutos.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PDT – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta
tribuna para repudiar uma campanha alarmista em
prejuízo da Cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná.
Conheço muito bem a população de Foz do
Iguaçu. É realmente terra de todas as gentes, uma cidade acolhedora que abriga imigrantes de várias partes do mundo: árabes, libaneses, enfim, pessoas ori-
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undas dos mais diversos continentes, professando as
mais diversas religiões – católicos, ortodoxos, evangélicos, muçulmanos –, mas que vivem em um cenário de muita paz e de trabalho naquela cidade. É uma
população ordeira, dedicada, que produz e contribui
de forma extraordinária no processo de desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado do Paraná.
Não posso entender como pode ter tanto espaço na mídia nacional a especulação em torno de fatos
que, na verdade, não ocorrem naquela cidade e não
há perspectivas de ocorrer. O Governo Federal age
com incompetência e permite o desgaste. Os hotéis
ficam esvaziados, os aviões ociosos e aquele cenário
de beleza incomum deixa de receber milhares de turistas que, normalmente, contribuem para que a cidade possa ter uma vida econômica de normalidade.
Sem dúvida, retira-se oportunidades de trabalho, de
salário, de renda e de receita pública, empobrecendo
uma região e um povo.
Terrorismo é, de forma fantasmagórica, inventar
o que não existe. Isso é terrorismo, que, aliás, estimula a discriminação e o racismo. Esperamos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que o Governo Federal,
especialmente por intermédio do Ministério dos
Esportes e do Turismo e a da Embratur, adote providências imediatamente, esclarecendo os fatos para
impedir que prossiga essa campanha negativa em
prejuízo da cidade de Foz do Iguaçu e do Estado do
Paraná.
É claro que o Governo tem que ser cauteloso,
tem que tomar providências; é responsabilidade do
Governo oferecer segurança e tranqüilidade à população que lá vive. Mas o alarmismo inconseqüente
não pode ser ato de Governo e, evidentemente, não
há de ser ato da imprensa responsável.
Sr. Presidente, o nosso protesto, o nosso repúdio e a nossa esperança é no sentido de que o Governo possa ser um pouco competente e evite que isso
prospere, provocando prejuízos incríveis à cidade de
Foz do Iguaçu, enfim, ao Estado do Paraná.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 217, DE 2001
Dispõe sobre a construção e o funcionamento de creches em assentamentos rurais.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O órgão federal executor do programa de
reforma agrária incluirá a construção de creches nas
ações de implantação da infra-estrutura comunitária
dos assentamentos rurais.
Art. 2º A aplicação de recursos federais na construção de creches se realizará nos assentamentos rurais que apresentem as seguintes condições:
I — existência de associação comunitária para
administrar as ações de interesse local;
II — adesão da maioria das famílias dos trabalhadores rurais beneficiárias do projeto de assentamento aos programas de incentivos financeiros do
governo federal de estímulo à manutenção de todos
os filhos com idade entre sete e quatorze anos na escola, no ensino fundamental; e
III — concessão de prioridade pela maioria das famílias à construção de creche e celebração de convênio
com a prefeitura municipal para a prestação de apoio
técnico, pedagógico, financeiro e administrativo para o
funcionamento futuro desse equipamento social.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Há consenso quanto ao desafio da reforma
agrária: não basta dar a terra, mas cabe assegurar,
mediante um abrangente programa de ações integradas das entidades públicas federais estaduais e municipais, a consolidação de novas comunidades rurais, com viabilidade econômica e acesso aos serviços
básicos necessários ao exercício da cidadania, dentre os quais 53 destaca a educação dos adultos, jovens e, em especial, das crianças.
Em complemento à implantação da infra-estrutura econômica e social dos assentamentos rurais,
existem duas iniciativas na área de educação:
O Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária — PRONERA e o Programa “Nossa Terra —
Nossa Escola”.
O Pronera tem como finalidade desencadear
amplo processo de educação de jovens e adultos nos
assentamentos, mediante uma parceria estratégica
entre o Governo Federal, as universidades e os movimentos sociais rurais.
O Programa “Nossa Terra — Nossa Escola” foi
criado mediante a MP nº 1.901-30, de 24 de setembro
de 1999, e tem como objetivo estimular a manutenção
das crianças de sete a quatorze anos na escola. Caso
atendam às condições estabelecidas no programa,
as famílias podem reduzir em cinqüenta por certo o
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valor da parcela anual do imóvel rural em processo de
aquisição.
A inclusão da creche como prioridade no apoio
governamental à instalação do projeto de assentamento rural se deve ao reconhecimento da importância do trabalho das mães na economia familiar, base
da nova comunidade. O cuidado e a atenção aos filhos menores impedem ou dificultam a contribuição
das mulheres na geração de renda das famílias. Devido à pressão dos objetivos econômicos na situação
inusitada de surgimento das novas unidades de produção, muitas vezes, a mãe se vê obrigada a trabalhar, transferindo a uma filha ainda em idade escolar
as tarefas relacionadas aos irmãos menores. Nessas
circunstâncias, podem ocorrer conseqüências desfavoráveis: pessoalmente, a menina é frustrada em
seus objetivos de desenvolvimento e educação, e, socialmente, há a persistência da transferência inter-generacional da pobreza, pois a criança ausente da escola será a futura mãe insuficientemente educada e
despreparada para os desafios do futuro.
O presente Projeto de Lei visa prioritariamente
garantir proteção à infância e a juventude, gozando
de plena harmonia com as normas constitucionais e
infra constitucionais vigentes, especificamente a Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e com os arts. 6º, 24,
XV, 227 da Constituição Federal, que assim dispõem
(in verbis):
“art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer,
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.”
“art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorretemente sobre:
............... ...............................................
XV - proteção à infância e a juventude."
“art. 227. É dever da família, da sociedade e do estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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Os benefícios da proposição são, portanto, de
fácil percepção, uma vez que o acolhimento de crianças de zero a seis anos em creches nos assentamentos rurais permitirá o trabalho as mulheres, sem
prejuízo na escolaridade dos demais membros da
família no que concerne ao ensino fundamental.
O Estatuto da Criança e do Adolescente no capítulo que trata da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos prevê ações de responsabilização por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescentente, como então não assegurar
o direito à creche e à educação das crianças em assentamentos rurais?
O art. 208 do ECA proclama:
“Regem-se pelas disposições desta lei
as ações de responsabilidade por ofensa
aos direitos assegurados à criança e ao
adolescente, referentes ao não oferecimento
ou oferta irregular:
I - ensino obrigatório;
... ...........................................................
III - de atendimento em creche e
pré-escola às crianças de 0 (zero) a 6 (seis)
anos de idade;"
Com essas considerações esperamos contar
com o apoio de nossos pares a aprovação desta iniciativa, garantindo à todos, crianças e adolescentes,
proteção integral, e os direitos fundamentais previstos na multicitada legislação.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. - Luiz
Pontes.
(À Comissão de Assuntos Econômicos
_ decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 218, DE 2001
Cria linha de crédito especial do
BNDES para o financiamento da modernização do setor de radiodifusão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada linha de crédito especial do
BNDES para o financiamento da modernização do
setor de radiodifusão do País.
§ 1º O financiamento destinar-se-á exclusivamente à compra de equipamentos de radiodifusão.
§ 2º As condições operacionais do financiamento serão fixadas em regulamento, estabelecendo-se
critérios que privilegiem as micro e pequenas empresas e as localizadas no Nordeste do País.
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A tecnologia de radiodifusão está migrando do
sistema analógico para o digital. As emissoras de rádio do País, principalmente as situadas no interior do
Nordeste, estão enfrentando enormes dificuldades
estruturais, sobretudo pela incapacidade financeira
de promover a renovação tecnológica exigida nos
tempos atuais.
O setor de radiodifusão está animado com as
perspectivas que se abrem na nova era digital, mas
apreensivo diante da falta de linhas de crédito que
possibilitem às empresas migrarem para este novo
patamar tecnológico.
Atualmente não existem linhas de crédito especiais que beneficiem a radiodifusão do País. Embora
os programas regionais do BNDES, como o Nordeste
Competitivo, ofereçam condições mais favorecidas
para o financiamento de empreendimentos situados
nas regiões menos desenvolvidas, não contemplam o
financiamento para compra de equipamentos de radiodifusão.
Sendo assim, proponho o presente Projeto de
Lei que visa criar uma linha específica de financiamento do BNDES para a compra de equipamentos
de radiodifusão. As condições operacionais da li nha
de crédito deverá ser estabelecidas em regulamento, devendo ser privilegiadas as pequenas e médias
empresa do setor e as localizadas no Nordeste do
País.
Tendo em vista a importância dessa proposição
para a modernização das empresas de radiodifusão
do País, com o conseqüente aumento das competitividade dessas empresas no difícil mercado de comunicação, peço o apoio dos nobres Pares para sua
aprovação.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. enador Luiz Pontes.
(Às omissões de Assuntos Econômicos e de Serviços de Infra-Estrutura, cabendo à última decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os projetos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:

640

ANAIS DO SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO Nº 615, DE 2001
Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e no art. 216, inciso I do Regimento Interno do Senado Federal, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Ministro de Estado do Desenvolvimento
Agrário, Sr. Raul Jungmann, solicitação de informações sobre a execução das metas de assentamento
de famílias no exercício 2001.
De acordo com informações publicadas no site
do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),
as ações de reforma agrária (até outubro de 2001)
proporcionaram o assentamento de 60.153 famílias,
em 215 projetos, criados através da compra pelo Banco da Terra, desapropriações de áreas e destinação
de áreas públicas. O mesmo site, contraditoriamente,
informa que foram realizados apenas 206 processos
de desapropriações, os quais beneficiam 14.239 famílias (lista das áreas e processos desapropriatórios
atualizada no dia 10 de setembro de 2001).
O procurador do Incra, Geraldo Ribeiro dos
Santos, em ofício, datado no dia 5 de outubro do corrente, ao Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária
do Distrito Federal, por ocasião da greve dos engenheiros agrônomos, utiliza dados completamente diferentes dos divulgados no site do Incra. Segundo
esse ofício, “...estão precadastradas no sistema de
reforma agrária no País 487.797 famílias das quais foram entrevistadas até agora 94.332, e assentadas somente 6.292, estando o movimento paredista a impedir, caso persista, que mais 37.189 famílias sejam assentadas até o final de 2001“.
Ainda, argumentando sobre os problemas de tal
paralisação, Geraldo Ribeiro dos Santos afirma que
”a meta para o ano de 2001 é do assentamento de
45.000 famíiias, encontrando-se criados, até o presente apenas 134 Projetos de Assentamento, dos
862 programados até dezembro do ano em curso, e,
caso, persista a greve, não serão retomados os processos de criação de PA’s..."
Solicito, portanto, seja encaminhado pedido de
informações sobre a execução das metas de assentamentos, no exercício de 2001. O relatório deverá separar os projetos realizados em terras públicas, os realizados através de aquisições via desapropriações e
as compras de terras através do Banco da Terra. Esse
relatório deverá discriminar as áreas constando os
seguintes itens:
1 — Nome do imóvel (fazenda ou área) e município onde está localizada;
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2 — Área total de cada projeto e o número de famílias assentadas em cada um;
3 — Data e número do processo - desapropriatório ou do contrato de compra e venda de cada imóvel;
4 — Estágio atual de cada um desses projetos
(fase de emissão de posse ou demarcação dos lotes,
implantação de infra-estrutura, etc.).
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. _ Senadora Heloisa Helena.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1E Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 616, DE 2001
Nos termos do artigo 71 da Constituição Federal, requeiro ao Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Humberto Guimarães Souto, que seja
elaborada auditoria ou inspeção de natureza contábil,
em contrato realizada entre a Petrobrás S.A e a Companhia Marítima; Na atuação da Brasil como intermediadora entre a Petrobrás e a Marítima: E qual a função da “The law Debentu e Trust Corporation (Cayman) Linrted” no referido contrato.
Justificação
Da edição nº 80 da Revista Época (21-3-2001)
destacam-se a respeito do acidente com a Plataforma
da Petrobrás (P-36) as seguintes afirmações: “Há
uma comunicação entre o tanque que explodiu e a
planta de processamento”, o que naturalmente seria
um indício de falha no projeto. Algo que considero extremamente grave foi mencionado pelo Sec. de Energia, Indústria Naval e Petróleo do RJ, Sr. Wagner Victer: “Essas plataformas construídas no Exterior, longe
da vistas da Petrobras, são um risco. Há plataformas
feitas na Espanha que levaram um ano para entrar em
operação, por defeitos de fabricação”. (grifamos)
A mídia foi extremamente rica em denúncias.
A Revista Época publicou em 26-3-200 que “a
P-36 operava em condições precárias, com parte dos
equipamentos sem funcionar, além de rachadura na
base de um dos pilares de flutuação, freqüentemente
inundado”.
Todas essas informações, dúvidas e questionamentos ficaram sem respostas concretas e convincentes durante os meses de avaliação das verdadei-
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ras causas. Somam-se a esse quadro de indefinições
as recentes denúncias publicadas na Revista Época
de 3 de setembro de 2001, que trazem dúvidas quanto ao direito ou não da Petrobras à indenização em razão do acidente com a P-36. Temos que averiguar,
portanto, se também existem problemas com o seguro da P-36.
Em razão dos danos causados ao trabalhadores
da P36 e ao meio ambiente solicitamos ao MME cópia
do Contrato entre a Petrobrás SA e a Companhia Marítima.
Fomos informados que a Petrobrás não tinha
em seu poder a tr
adução do contrato. Solicitamos a tradução juramentada do contrato alusivo à P36, em uma simules
leitura percebemos que não está claramente explicados detalhes do referido Contrato, no que diz respeito
ao gerenciamento e aquisição de suas plataformas.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. – Geraldo Cândido.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação e será
votado na Hora do Expediente da próxima sessão deliberativa ordinária.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 219, DE 2001
Dispõe sobre o exercício de atividades das agências de viagens e turismo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Agência de viagens e turismo é a empresa com as características e atividades previstas nesta
lei.
Art. 2º O funcionamento das agências de viagens e turismo e de suas filiais é condicionado ao registro no órgão federal competente para a supervisão
e controle.
Parágrafo único. Não se incluem na obrigatoriedade de registro as atividades eventuais e não periódicas definidas pelo órgão de supervisão e controle.
Art. 3º Constituem atividades das agências de
viagens e turismo:
I — organizar, promover e executar atividades e
programas de viagem ou excursões;
II — recepcionar, transportar e prestar assistência especializada a pessoas em viagem turística, a
serviço, esporte ou lazer;
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III — intermediar a venda de bilhetes para qualquer modalidade de transporte;
IV — organizar indivíduos em grupos de viagens;
V — liberar documentos de passageiros e desembaraçar cargas;
VI — reservar hospedagens;
VII — reservar, vender e intermediar a venda de
ingressos para espetáculos artísticos, culturais e esportivos, e para feiras, exposições e convenções;
VIII — organizar, assessorar e executar exposições, feiras e convenções;
IX — reservar e mediar a locação de veículos;
X — operar câmbio manual;
XI — representar empresas transportadoras, de
hospedagem e serviços, e outras agências de viagem
e prestar serviços de mediação;
XII — prestar trabalhos de cicerone.
Art. 4º Constituem prerrogativas das agências
de viagens e turismo:
I — receber comissão pela venda de serviços,
organização e mediação;
II — exercer privativamente as atividades previstas nos incisos I, II, III, IV e XII do art. 4º desta lei.
Parágrafo Único. O disposto neste inciso, no que
se refere ao inciso III, do art. 3º desta lei, não exclui a
venda direta ao público dos serviços prestados pelas
empresas transportadoras, pelos meios de hospedagem e pelas demais empresas fornecedoras de serviços turísticos, desde que efetuada pelos próprios estabelecimentos.
Art. 5º É vedado o registro como agência de viagens e turismo a empresas direta ou indiretamente
vinculadas a órgão da administração pública federal,
estadual ou municipal, inclusive, autarquias, fundações e sociedades de economia mista.
Art. 6º Para registro como agência de viagens e
Turismo junto ao Órgão competente, serão observadas as condições previstas na auto-regulamentação
da Associação Brasileira de Viagens — ABAV.
Art. 7º Constituem deveres das agências de viagens e turismo, entre outros estabelecidos em lei, ou
pelo órgão de supervisão e controle:
I — atender com adequação aos seus clientes;
II — lavrar e cumprir com fidelidade os contratos
de prestação de serviços e os anúncios de publicidade;
III — identificar, nos contratos, as empresas
operadoras, organizadoras ou conjugadas, no exterior e no território nacional;
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Parágrafo único. As agências de viagens e turismo farão constar nos impressos de promoção e divulgação de viagem ou excursão, o nome (as empresas
responsáveis pela operação dos serviços contratados
e o número de registro no órgão federal responsável
pelo cadastramento e pela fiscalização das empresas
dedicadas à exploração dos serviços turísticos.
IV — adequar instalações e equipamentos aos
serviços prestados;
V — atender com presteza as solicitações do órgão de supervisão e controle;
VI — demonstrar, sempre que exigido, sua capacidade técnica e financeira;
VII — exibir em local próprio de suas instalações
cópia do certificado de registro;
VIII — demonstrar, se requerida, prova da idoneidade moral de seus responsáveis.
Art. 8º As agências de viagem e turismo não são
responsáveis por quaisquer atos ou fatos decorrentes
da participação de prestadoras de serviços específicos, cujas responsabilidades decorram de legislação
especial ou de autorização, permissão ou concessão,
podendo agir como mandatárias dos usuários em
face a tais empresas.
Art. 9º São direitos dos clientes, entre outros estabelecidos em lei ou em regulamento do órgão de
supervisão e controle, conhecer:
I — as condições dos serviços oferecidos;
II — as empresas operadoras, executoras ou
responsáveis por serviços complementares;
III — o preço total ou detalhado de cada um dos
serviços a serem prestads;
IV — a forma e as condições de pagamento;
V — as hipóteses de reembolso dos serviços.
Art. 10. As Agências de viagem e turismo perceberão remuneração ou comissão pela venda ou prestação de serviços, conforme definido, nesta lei, irredutível e irrenunciável, para todos os efeitos.
Art. 11. A relação entre viajantes e as agências
de viagens reger-se-á, subsidiariamente, pelo disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 12. O órgão federal responsável baixará, no
que couber, os atos complementares necessários à
execução desta lei, observada a Auto-regulamentação instituída pela ABAV — Associação Brasileira de
Viagens.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
A evolução do ordenamento jurídico nacional
tem permitido aos jurisdicionados, hoje, contar com
normas bastante complexas e completas, que vieram
determinar a revisão de conceitos e definições empresariais. Entre essas regras normativas sobrelevam
o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, versado na
Lei nº 9.841, de 1999, o Código de Proteção e Defesa
do Consumidor, contido na Lei nº 8.078, de 1990, e a
Lei nº 9.317, de 1995, que instituiu o SIMPLES — Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte.
Para reunir-se a essas normas, impende se proceda a igual revisão da legislação concernente às
agências de viagem, que ainda se encontram divididas segundo a natureza parcial ou total de suas atividades, e não consoante a capacidade financeira e patrimonial evidenciada pelo capital social e por suas dimensões como empresa.
No livre mercado, já não há espaço para normas
restritivas à concovência, desde que lícita e operada
em igualdade de condições; o exercício da atividade
comercial busca oferecer o menor preço, associado
ao melhor serviço, independentemente do pode financeiro da empresa capaz de reunir essas condições, porquanto, para o Estado, a magnitude da
agência de viagem não deve gerar efeitos senão de
prestação de serviços ao consumidor, atendidos as
exigências de ordem tributária.
Certamente, a empresa menor tem seus serviços limitados à própria capacidade econômica e, por
isso mesmo, o escopo de congregar clientes interessados em vantagens específicas notadamente associadas ao preço. Essa diferenciação reveladora da eficácia empresarial é que deve determinar os resultados da gestão, não mais se aceitando a imposição da
lei para definir as dimensões da agência de viagem,
como, de resto, se deve observar também em relação
às empresas que se dedicam a outras atividades.
Portanto, a classificação em microempresa, empresa de pequeno ou até de grande porte deve se
ajustar ao perfil adotado pelas agências de viagem ao
contrário da tendência legislativa pretérita, disciplinadora da matéria, ainda continente de regras ultrapassadas e impeditivas de certas atividades, malgrado a
evidente compatibilidade na prestação de serviços de
mesma natureza. Nesse rol se encontram a mediação
de transportes, a venda de bilhetes de ingresso para
espetáculos, a liberação de documentos e bagagens
e a conversão de moedas, entre outras, todas com-
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plementares às específicas, desenvolvidas por agências de viagem.
A exclusividade de função deve ocorrer apenas
no que tange aos atos de, profissionalmente, organizar grupos, promover e executar atividades diretamente associadas às viagens, como forma de chancelar e respeitar a formação específica, do mesmo
modo como são tratadas as demais atividades e profissões regulamentadas, para as quais se exige formação específica.
Essa, portanto, é a razão da assistência profissional e especializada a pessoas em viagem turística, a
serviço, em razão do esporte ou lazer, e também o
motivo da mediação entre agências de viagem e empresas transportadoras, de hospedagem, de serviços
e dos trabalhos de cicerone prestad3s a turistas, pois
são atividades correlatas à principal, de propiciar os
deslocamentos internos e para o exterior.
Os direitos dos clientes das agências de viagem
devem constar, especiPcamente, na legislação própria, ainda que não exaustiva, porquanto o Código de
Defesa do Consumidor, subsidiariamente, também
enumera hipóteses protetivas. Nada obstante, o disciplinamento em lei específica, que dispõe sobre agências de viagem, permitirá que direitos e obrigações
sejam superwsionados diretamente pelo órgão controlador, papel hoje a encargo da Embratur.
Com essas considerações e cônscios da necessidade de fazer interagir, de modo mais atual, no mesmo ordenamento jurídico, os preceitos normativos atinentes às agências de viagens e os disciplinamentos
que já vigoram para as micro empresas e para empresas de pequeno pode, com as defesas constitucionais
e legais trazidas ao consumidor, vimos oferecer a presente proposta ao crivo dos ilustres Parlamentares,
para que a aprimorem e, por fim, a aprovem.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. - Moreira Mendes.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos
- decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 220, DE 2001
Concede pensão especial a Mário
Juruna.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida a Mário Juruna, índio xavante e primeiro deputado-índio do Brasil pensão especial vitalícia e equivalente à remuneração prevista para
o NS-A-III, inerente às categorias funcionais de Nível
Superior da tabela de vencimento do funcionalismo
público federal.
Parágrafo único. Por morte do beneficiário, a
pensão de que trata este artigo reverterá a sua esposa ou companheira legalmente habilitada.
Art. 2º É vedada a acumulação deste benefício
com quaisquer outros recebidos dos cofres públicos,
resguardado o direito de opção.
Art. 3º A atualização do valor da pensão far-se-á
de acordo com os índices adotados para as demais
pensões pagas pelo Tesouro Nacional.
Art. 4º A despesa decorrente desta Lei correrá à
conta de Encargos Previdenciários da União — Recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O projeto de lei que ora submeto à discussão e
aprovação dos eminentes Pares tem a finalidade de
fazer um mínimo de justiça a um brasileiro que teve
marcante presença na vida pública nacional, notabilizando-se pelos serviços prestados à causa indígena,
e que ora vive em situação de imensa dificuldade,
com graves problemas de saúde e carência total de
recursos para prover as condições de subsistência de
sua grande prole.
Nascido em Couto Magalhães, em Mato Grosso, no dia 3 de setembro de 1943, Juruna viveu na
selva; sem contato com a civilização, até os dezessete anos, tomando-se cacique da aldeia xavante Namunjurá, localizada na reserva indígena de São Marcos, no município de Barra do Garças (MT).
Ganhou notoriedade na década de 1970, ao
aparecer em Brasília pedindo agasalhos, cobertores
e sapatos para sua comunidade, e em 1980 veio a
presidir, como delegado dos índios brasileiros o IV Tribunal Bertrand Russel, realizado em Roterdam, na
Holanda.
No pleito de novembro de 1982 elegeu-se deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, e durante
o mandato se notabilizou pelo questionamento à cor-
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rupção e às práticas políticas que considerava desvirtuadas, além de fazer freqüentes acusações à Funai,
por estar distanciada da realidade indígena.
Na legislatura 1983-1987, Juruna presidiu a Comissão do Índio, tendo conseguido aprovar um projeto modificando a composição da diretoria da Funai, o
que garantiu a formação de um conselho diretor para
fiscalizar a atuação da entidade nas áreas indígenas.
Derrotado nas urnas em novembro de 1986, deixou a Câmara em fevereiro de 1987 e passou a prestar serviços ao Projeto Rondon, de onde foi colocado
a disposição da Assembléia Constituinte, como assessor técnico. No conjunto dos cargos e funções públicas ocupadas, não lhe foi possível satisfazer o tempo de serviço mínimo para fazer jus a aposentadoria,
ainda que proporcional.
Hoje Juruna vive em Brasília, na cidade satélite
do Guará II, preso a uma cadeira de rodas; sem perceber qualquer rendimento oriundo dos cofres públicos.
O valor atribuído à pensão é idêntico ao da pensão concedida aos sertanistas Cláudio e Orlando Villas Boas pela Lei nº 9.793, de 19 de abril de 1999.
Ao apresentar o presente projeto, pretendemos,
além de fazer justiça a um brasileiro lutador, chamar a
atenção da sociedade brasileira e de seu sistema político para o absurdo traduzido no total desamparo a
que estão relegados os índios brasileiros que se propõem participar das formas de convívio ditadas pela
sociedade abrangente, para lutar pela causa indígena
no âmbito das instituições nacionais.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. _ Senador Carlos Bezerra.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 9.793, DE 19 DE ABRIL DE 1999
Concede pensão especial a Claudio
Villas Boas e Orlando Villas Boas.
O Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º É concedida a Cláudio Villas Boas e
Orlando Villas Boas, sertanistas, por seus relevantes
serviços prestados à causa indígena brasileira, pensão especial vitalícia e equivalente à remuneração
prevista para o NS-A-III, inerente às categorias funcionais de Nível Superior da tabela de vencimento do
funcionalismo público federal.
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Parágrafo único. Por morte de Orlando Villas
Boas, a pensão de que trata este artigo reverterá a
sua esposa, Srª Marina Lopes de Lima Villas Boas.
Art. 2º É vedada a acumulação deste benefício
com quaisquer outros recebidos dos cofres públicos,
resguardado o direito de opção.
Art. 3º Os reajustes destas pensões serão concedidos de acordo com os reajustes dos servidores
públicos Federais.
Art. 4º A despesa decorrente desta Lei correrá à
conta do Orçamento de Seguridade Social da União,
a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de abril de 1999; 178º da Independência e 111º da República. _ Fernando Henrique
Cardoso.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania _ decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os projetos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 617, DE 2001
Com fundamento no disposto no art. 222 do Regimento Interno do Senad Federal, requeiro um Voto
de Aplauso ao “Movimento Brasília pela Paz”, que
será realizado no dia 27 de outubro, em que se comemora o Dia Mundial de Oração pela Paz.
Em razão da proximidade do evento, requeiro,
ainda, a dispensa da remessa deste Requerimento à
Comissão competente, conforme previsto no § 1º do
art. 222 do Regimento, com audiência de seu parecer
em Plenário.
Justificação
O Movimento em questão prevê uma concentração frente à Catedral de Brasília, a partir das 17:00
horas do dia 27 de outubro, Sábado, seguida de uma
caminhada até à Rampa do Congresso Nacional, culminando com uma vivência de Biodanza, uma oração
ecumênica e uma apresentação musical.
Movimentos desta natureza, nestes dias de insegurança em que se prenuncia uma guerra continuada, no Oriente Médio, com todo o caudal de horrores
e injustiças que as guerras trazem para todo o mundo

OUTUBRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

e, em especial para aquelas populações que as sofrem diretamente, merecem de nós todo o apoio, incentivo e adesão.
Deste modo, Senhor Presidente, solicito a Vossa Excelência que coloque em votação imediata o
presente Requerimento, ouvindo em Plenário o Parecer da Comissão competente, a fim de que tenha efeito imediato.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001 _ Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – De acordo com o disposto no §1º do art. 222 do Regimento
Interno, a matéria vai ao exame da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Entretanto, o autor
da matéria, Senador Pedro Simon, solicita que o requerimento seja submetido imediatamente à deliberação do Plenário.
Nesse sentido, solicito ao nobre Senador Bernardo Cabral parecer sobre a matéria em substituição
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
PARECER Nº 1.181, DE 2001-PLEN
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, temos que decompor esse
requerimento em algumas partes. A primeira delas é
a proximidade do evento. Verifique V. Exª que a data é
27 de outubro, às 17 horas. Seria absolutamente impossível que a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania se manifestasse dentro do que pretende o
eminente autor Pedro Simon. A outra ocorrência, Sr.
Presidente, é que esse requerimento merece realmente a nossa meditação para aprová-lo.
Movimentos dessa natureza, nesses dias de insegurança em que se prenuncia uma guerra continuada no Oriente Médio, com todo o caudal de horrores e
injustiças que as guerras trazem ao mundo e, em especial àquelas populações que a sofrem diretamente,
merecem todo o nosso apoio, incentivo e adesão.
São palavras do autor do requerimento, que
subscrevo para opinar favoravelmente, pedindo a V.
Exª que submeta de imediato à apreciação do Plenário
para a respectiva aprovação, se for o caso de encontrar guarida no meio das Srªs e dos Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O parecer do eminente Senador Bernardo Cabral é favorável
ao requerimento do Senador Pedro Simon.
Passa-se à votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
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A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, tendo como primeiro
signatário o Senador Moreira Mendes, que
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição
Federal (dispõe sobre o acesso a informações
e documentos sigilosos), tendo
Parecer sob n.º 972, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do Carmo
Alves, favorável, nos termos da Emenda n.º
1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco sessões deliberativas ordinárias em fase de discussão, em primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, da composição do Senado.
Transcorre, hoje, a quarta sessão de discussão.
Em discussão a proposta e o substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão
terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa
ordinária.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy para
uma questão de ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na última
quarta-feira, dia 17 do corrente, a Comissão de
Assuntos Econômicos, juntamente com a Comissão
de Relações Exteriores, realizaram uma audiência
pública sobre a integração do Brasil e a Área de Livre
Comércio das Américas – Alca. Na ocasião, o Ministro
das Relações Exteriores, Celso Lafer, respondendo a
um questionamento que lhe fiz, afirmou:
”...Quanto a bases institucionais do
quatro mais um, V. Exª sabe que existe um
acordo do Rose Garden que está em vigor,
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aprovado pelo Congresso dos respectivos
países, criando uma Comissão que abre espaço para a discussão de vários pontos...“
Considerando que o art. 49, inciso I,
da Constituição Federal dispõe ser da competência exclusiva do Congresso Nacional:
“Art. 49.
I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional";
Considerando não ter encontrado, Sr.
Presidente, nos bancos de dados do Congresso Nacional, qualquer referência à tramitação ou aprovação do acordo assinado
entre os Governos do Brasil, da Argentina,
do Paraguai, do Uruguai e dos Estados Unidos da América, relativo à criação de um
Conselho sobre Comércio e Investimentos,
o qual foi promulgado por meio do Decreto
n.º 199, de 21 de agosto de 1991, solicito a
V. Exª que requeira à Presidência da República remeter o referido acordo ao Parlamento, para que possamos cumprir o disposto na Carta Magna brasileira.
Encaminho à Mesa os termos da presente
questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Eduardo Suplicy, a Mesa aguarda o requerimento de
V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 2:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 543, DE 1999
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nºs 20, de 2001)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 543, de 1999, de autoria do Senador Edison Lobão, que dispõe
sobre o seguro-garantia e dá outras providências, tendo
Pareceres sob n.ºs 1.015 e 1.016, de
2001, das Comissões
– de Assuntos Econômicos, favorável,
Relator: Gilberto Mestrinho, com abstenção
do Senador Mozarildo Cavalcante; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Bernardo Cabral, favorável, nos termos da Emenda n.º 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
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Discussão, em conjunto, do projeto e do substitutivo, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação da
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª pelo prazo regimental de cinco minutos.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao encaminhar a
votação dessa matéria, em nome do Líder do nosso
Partido, Senador Carlos Patrocínio, gostaria de registrar que a nossa posição é favorável.
Lembro que apresentei, em 1999, por meio do
PLC nº 665/99, projeto que guarda grande semelhança com o que ora apreciamos. O nosso projeto tinha a
função específica de seguro-garantia de término de
obras, exatamente para evitar os grandes transtornos
que temos observado no Brasil, em que o cidadão
aplica o seu recurso, a sua poupança, faz o investimento e, depois, vê frustrada a sua intenção, o seu
sonho de ver concluída a obra. Em determinado momento, o nosso projeto tramitou na Comissão de
Infra-Estrutura, na de Assuntos Econômicos e na de
Constituição, Justiça e Cidadania. Mas esse projeto
do Senador Edison Lobão, além de ser mais amplo,
de ter abrangência muito maior, está um pouco mais
avançado e já está em condições de ser votado.
Por isso, cumprimento o Senador Edison Lobão
e os Relatores Senadores Gilberto Mestrinho e Bernardo Cabral, que apresentaram seus pareceres favoráveis.
Fico feliz ao ver que será aprovado um projeto
que irá ao encontro da aspiração da sociedade, daqueles que querem realizar o sonho da casa própria.
O nosso encaminhamento é favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o substitutivo.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o substitutivo, a Emenda nº 1 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação do vencido para o turno suplementar.
É o seguinte o Substitutivo aprovado:

OUTUBRO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

EMENDA Nº 1-CCJ (SUBSTITUTIVO)
Dispõe sobre o seguro-garantia e dá
outras providências.
Art. 1º Essa lei dispõe sobre o seguro-garantia,
de aplicação no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.
Art. 2º Seguro-garantia é aquele pelo qual a seguradora garante ao segurado o fiel cumprimento de
uma obrigação do tomador, decorrente de lei ou contrato, até o valor fixado na apólice.
Art. 3º Cabe ao tomador o pagamento do prêmio, e à seguradora, a indenização ao segurado.
§ 1º O pagamento da indenização, a critério da
seguradora, poderá ser substituído pelo cumprimento
da obrigação garantida.
§ 2º A seguradora ficará isenta de responsabilidade, nos seguintes casos:
I — caso fortuito ou força maior;
II — descumprimento das obrigações do tomador, em decorrência de ação ou omissão do segurado; ou
III — alteração das obrigações garantidas acordadas entre o segurado e o tomador, sem prévia
anuência da seguradora.
Art. 4º O seguro-garantia se fará nas condições
e pelo valor declarado apólice.
Parágrafo único. O valor da apólice se sujeitará
a atualização monetária nas mesmas condições a
que estiverem sujeitas as obrigações assumidas pelo
tomador.
Art. 5º A mora ou inadimplemento do tomador
no pagamento do prêmio não prejudica os direitos do
segurado, continuando a apólice em vigor.
Parágrafo único. Na hipótese de mora ou inadimplemento no pagamento de qualquer parcela do
prêmio, ocorrerá o vencimento das demais, podendo
o segurador recorrer à execução das contragarantias.
Art. 6º É lícito à seguradora exigir do tomador
contragarantias da cobertura oferecida pelo seguro.
Parágrafo único. As contragarantias poderão ser
constituídas mediante condição suspensiva ou resolutiva, vinculadas ao efetivo pagamento da indenização pela seguradora.
Art. 7º O pagamento da indenização pela seguradora implicará, de pleno direito, sub-rogação em
todo direito de ação que o segurado tenha contra o tomador e contra quem tenha dado causa ou concausa
ao prejuízo indenizado e na exigibilidade das contragarantias oferecidas pelo tomador.
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Parágrafo único. Para os fins do disposto neste
artigo, vale como titulo executivo extrajudicial, na formado inciso VII do art. 585 do Código de Processo Civil, o recibo passado pelo segurado ou por quem, em
seu nome, tenha recebido a indenização.
Art. 8º O contrato de seguro vigerá da data de
início fixada na apólice até a extinção da obrigação
garantida.
§ 1º O término de vigência do contrato de seguro poderá ser formalizado pela devolução do original
da apólice pelo segurado ou por sua declaração escrita, atestando o cumprimento da obrigação garantida.
§ 2º O término de vigência do contrato de seguro dar-se-á, ainda, por declaração do tomador à seguradora que, neste caso, notificará o segurado para
que se pronuncie no prazo de trinta dias, importando
a não-manisfestação em certificação do cumprimento
na obrigação.
§ 3º A apólice poderá estabelecer prazo certo de
vigência para o contrato de seguro, nos casos autorizados pelo órgão oficial de fiscalização e controle da
atividade.
Art. 9º Os litígios decorrentes do seguro garantia
poderão ser resolvidos, a critério das partes, por juízo
arbitral, mediante convenção de arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.
Art. 10. E compulsório o seguro-garantia para as
atividades do incorporador e do construtor de imóveis
na forma do previsto na alínea e do art. 20 do Decreto-Lei nº 73 de 21 de novembro de 1966.
Art. 11. O caput do art. 652 da Lei nº 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil),
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 652. O devedor será citado para, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, pagar nomear bens à penhora ou oferecer seguro-garantia. (NR)
........................................................................."
Art. 12. O art 827 da Lei nº 5.869 de 11 de janeiro
de 1973, passa a vigora com a seguinte redação:
“Art, 827. Quando a lei não determinar a espécie
de caução, esta poderá ser prestada mediante depósito em dinheiro, papeis de crédito, títulos da União ou
dos Estados, pedras e metais preciosos, hipoteca,
penhor, fiança e seguro-garantia.” (NR)
Art. 13. Os arts. 9º e 15 da Lei nº 6.830, de 22 de
setembro de 1980, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 9º
V — oferecer seguro-garanta.
Art. 15. ...............................................................
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I — ao executado, a substituição da penhora por
depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; e (NR)
.........................................................................."
Art. 14. O Conselho Nacional de Seguros Privados — CNSP e a Superintendência de Seguros Privados — SUSEP, disporão sobre normas complementares à disciplina do seguro-garantia, e especialmente
sobre tarifas e modalidades do seguro.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 225, de 2001
(n.º 375/99, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Radiodifusão de Bom Princípio do Piauí a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bom Princípio do Piauí, Estado do Piauí, tendo
Parecer favorável, sob n.º 1.102, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Hugo Napoleão.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 225, DE 2001
(Nº 375/99, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de radiodifusão de Bom
Princípio do Piauí a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bom
Princípio do Piauí, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 99 de 30 de julho de 1999, que autoriza a
Associação comunitária de Radiodifusão de Bom
Princípio do Piauí a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bom Princípio do Piauí, Estado do
Piauí.
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Art 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de su publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 226, de 2001
(n.º 536/2000, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária e Cultural Pantaneira a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Coxim, Estado de Mato Grosso
do Sul, tendo
Parecer favorável, sob n.º 1.103, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Juvêncio da Fonseca.
Em discussão o projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 226, DE 2001
(Nº 536/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e e Cultural Pantaneira
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Coxim, Estado e
Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 124, de 11 de agosto de 1999, que autoriza a
Associação Comunitária e Cultural Pantaneira a executar por três anos, sem direito de exclusividada, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Coxim.
Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 228, de 2001
(n.º 581/2000, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Odilon Rezende Andrade para
executar serviço de radiodifusão sonora em
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freqüência modulada na cidade de Três Corações, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob n.º 1.104, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Arlindo Porto, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 7

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

Votação, em turno único, do Requerimento n.º 550, de 2001, da Senadora Marina Silva, solicitando que sejam fornecidas,
pelo Ministro da Fazenda, lista de todas as
operações de financiamento externo, excetuando as originárias de organismos multilaterais (BIRD, BID, FMI, CFI), realizadas com
o setor privado brasileiro, superiores a dez
milhões de dólares norte-americanos, de
1995 até a presente data, tendo
Parecer favorável, sob nE 1.137, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Bello Parga.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 228, DE 2001
(Nº 581/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Odilon Rezende Andrade para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Três
Corações, EstadO de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 43, de 1º de fevereiro de 2000, que outorga
permissão à Fundação Odilon Rezende Andrade
para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Três Corações, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 6:
Votação, em turno único, do Requerimento n.º 529, de 2001, do Senador Romeu Tuma, solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda informações sobre a regularidade fiscal e possíveis processos na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, da
empresa “Fazendas Reunidas Boi Gordo”,
tendo
Parecer favorável, sob nº 1.136, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Bello Parga.
Em votação o requerimento, em turno único.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permaneçam sentados.
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado
n.º 543, de 1999, que, nos termos do art. 320 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário,
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.182, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado nº 543, de 1999.
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do
Projeto de Lei do Senado nº 543, de 1999, que dispõe
sobre o seguro-garantia e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de outubro
de 2001. _ Ramez Tebet _ Mozarildo Cavalcanti _
Carlos Wilson _ Antônio Carlos Valadares.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.182, DE 2001
Dispõe sobre o seguro-garantia e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre o seguro-garantia,
de aplicação no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 2º Seguro-garantia é aquele pelo qual a seguradora garante ao segurado o fiel cumprimento de
uma obrigação do tomador, decorrente de lei ou contrato, até o valor fixado na apólice.
Art. 3º Cabe ao tomador o pagamento do prêmio, e à seguradora, a indenização ao segurado.
§ 1º O pagamento da indenização, a critério da
seguradora, poderá ser substituído pelo cumprimento
da obrigação garantida.
§ 2º A seguradora ficará isenta de responsabilidade, nos seguintes casos:
I - caso fortuito ou força maior;
II — descumprimento das obrigações do tomador, em decorrência de ação ou omissão do segurado; ou
III — alteração das obrigações garantidas acordadas entre o segurado e o tomador, sem prévia
anuência da seguradora.
Art. 4º O seguro-garantia se fará nas condições
e pelo valor declarado na apólice.
Parágrafo único. O valor da apólice sujeitar-se-á
a atualização monetária nas mesmas condições a
que estiverem sujeitas as obrigações assumidas pelo
tomador.
Art. 5º A mora ou inadimplemento do tomador
no pagamento do prêmio não prejudica os direitos do
segurado, continuando a apólice em vigor.
Parágrafo único. Na hipótese de mora ou inadimplemento no pagamento de qualquer parcela do
prêmio, ocorrerá o vencimento das demais, podendo
o segurador recorrer à execução das contragarantias.
Art. 6º É licito à seguradora exigir do tomador
contragarantias da cobertura oferecida pelo seguro.
Parágrafo único. As contragarantias poderão ser
constituídas mediante condição suspensiva ou resolutiva, vinculadas ao efetivo pagamento da indenização pela seguradora.
Art. 7º O pagamento da indenização pela seguradora implicará, de pleno direito, sub-rogação em
todo direito de ação que o segurado tenha contra o tomador e contra quem tenha dado causa ou concausa
ao prejuízo indenizado e na exigibilidade das contragarantias oferecidas pelo tomador.
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Parágrafo único. Para os fins do disposto neste
artigo, vale como título executivo extrajudicial, na forma do inciso VII do art. 585 do Código de Processo
Civil, o recibo passado pelo segurado ou por quem,
em seu nome, tenha recebido a indenização.
Art. 8º O contrato de seguro vigerá da data de
início fixada na apólice até a extinção da obrigação
garantida.
§ 1º O término de vigência do contrato de seguro poderá ser formalizada pela devolução do original
da apólice pelo segurado ou por sua declaração escrita, atestando o cumprimento da obrigação garantida.
§ 2º O término de vigência do contrato de seguro dar-se-á, ainda, por declaração do tomador à seguradora que, neste caso, notificará o segurado para
que se pronuncie no prazo de 30 (trinta) dias, importando a não manifestação em certificação do cumprimento da obrigação.
§ 3º A apólice poderá estabelecer prazo certo de
vigência para o contrato de seguro, nos casos autorizados pelo órgão oficial de fiscalização e controle da
atividade.
Art. 9º Os litígios decorrentes do seguro-garantia poderão ser resolvidos, a critério das partes, por
juízo arbitral, mediante convenção de arbitragem, nos
termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.
Art. 10. É compulsório o seguro-garantia para as
atividades do incorporador e do construtor de imóveis, na forma do previsto na alínea e do art. 20 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966.
Art. 11. O caput do art. 652 da Lei nº 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil),
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 652. O devedor será citado para,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pagar,
nomear bens à penhora ou oferecer seguro-garantia.
...................................................." (NR)
Art. 12. O art. 827 da Lei nº 5.869, de 1973,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 827. Quando a lei não determinar
a espécie de caução, esta poderá ser prestada mediante depósito em dinheiro, papéis
de crédito, títulos da União ou dos Estados,
pedras e metais preciosos, hipoteca, penhor, fiança e seguro-garantia.” (NR)
Art. 13. Os arts. 9º e 15 da Lei nº 6.830, de 22 de
setembro de 1980, passam a vigorar com a seguinte
redação:
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“Art. 9º .............. ....................................
...................... ........................................
V — oferecer seguro-garantia.
....................................................."(NR)
“Art. 15. .................................................
I — ao executado, a substituição da
penhora por depósito em dinheiro, fiança
bancária ou seguro-garantia; e
....................................................."(NR)
Art. 14. O Conselho Nacional de Seguros Privados — CNSP e a Superintendência de Seguros
Privados — SUSEP, disporão sobre normas complementares à disciplina do seguro-garantia, e especialmente sobre tarifas e modalidades do seguro.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O parecer vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Volta-se
à lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Subcomissão de
Turismo do Senado, criada mediante requerimento
que apresentei na Comissão de Assuntos Econômicos, depara-se com árduo trabalho pela frente.
O turismo constitui a atividade econômica com
maior capacidade de geração de empregos no mundo. No Brasil, a situação não é diferente. Contudo,
apesar de ter grande potencial para a exploração dessa atividade, nosso País tem apresentado um desempenho muito aquém do esperado. A falta de uma política ativa voltada para o desenvolvimento do setor
constitui o principal obstáculo a um maior crescimento da indústria de turismo no País. As ações do Governo, em que pese todo o esforço do Governo Fernando
Henrique Cardoso, em geral, são pontuais e descoordenadas, marcadas pela falta de planejamento e de
recursos humanos e financeiros. Aliado a isso, não há
um arcabouço legal que oriente as ações do Governo
e da iniciativa privada, nem uma regulamentação clara da atividade de prestação de serviços de turismo.
Em função do vácuo legal, o Executivo legislou,
no passado, por meio de decretos e portarias, invadindo as competências do Legislativo. Além disso, as
normas editadas pelo Governo para o setor, em geral,
estão defasadas e obsoletas.
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A Constituição Federal reconheceu a importância do turismo para o desenvolvimento do País. O art.
180 estabelece que a ”União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o
turismo como fator de desenvolvimento social e econômico“. O art. 24, VII, determina a competência da
União, Estados e Municípios para legislar concorrentemente sobre a proteção ao patrimônio turístico.
Entretanto, não existe lei que reze sobre a política nacional de turismo. A atuação do Governo Federal é orientada principalmente pela Lei nº 8.181, de
1991, que dispõe sobre as competências e organização da Embratur, além de um conjunto de leis antigas,
decretos e deliberações normativas da empresa.
Quero, inclusive, fazer um pequeno parêntese,
pois o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Embaixador Sérgio Amaral, em audiência no Senado, semana passada, afirmou que o
País possui barreiras internas e externas que precisam ser removidas para o aumento da exportação
brasileira. O interessante é que, como barreiras internas, S. Exª menciona a burocracia, pois, para exportar, é exigido o pagamento de até 14 taxas no processamento das exportações.
Quero expressar, neste momento, o pensamento do trade turístico: a exportação de produtos e serviços do setor turístico está sendo deixada de lado.
Pior, parece que não se cogita em turismo como produto de exportação. Ignora-se a entrada de divisas
que o turista internacional traz, ou então é mais um
caso, a exemplo das 14 taxas mencionadas, que necessita da atenção do Ministro. Existe uma carga pesada sobre o setor turístico. Agências de viagens e turismo, empresas de transporte aéreo e terrestre, hotéis, restaurantes e outros afins necessitam de atenção não somente para trazer o capital externo, como
também para crescer internamente e gerar novos e
tão necessários empregos para o desenvolvimento
do nosso País.
Todos os segmentos que alcançaram sucesso
neste País tiveram um viés de isenção e incentivo por
parte do Governo. E com um volume de recursos infinitamente menor do que aquele destinado às exportações conseguiremos alavancar um setor de grande
importância no desenvolvimento nacional. Vejam que
na Zona Franca de Manaus, por exemplo – e nada tenho contra a Zona Franca –, os investimentos obtiveram sucesso e houve grande desenvolvimento para
aquele Estado e para a Região Norte. Com o turismo,
há desenvolvimento em todo o País. O turismo alavanca todo o Brasil, gerando empregos, divisas, crescimento e desenvolvimento de norte a sul do País,
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tanto no Pantanal, como nos parques nacionais, nas
praias, na Floresta Amazônica, nas serras, nas estâncias. Este País é bonito por natureza e abençoado por
Deus. Portanto, com essa vocação, precisa que os
governantes analisem quanto ele ganhará se fomentarem a atividade de turismo com benefícios permanentes.
Voltando ao discurso, há um assunto que se encontra na pauta nacional e é questão crucial para o turismo, qual seja a regulamentação da atividade de
agências de viagem e de turismo, tendo em vista o
potencial do desenvolvimento do turismo no Brasil e o
papel crucial daquelas empresas no provimento de
enorme gama de serviços.
As normas que regulamentam as atividades das
agências de turismo são muito antigas e defasadas. O
principal instrumento de regulamentação das agências de viagem é o Decreto nº 84.934, de 1980. As significativas transformações por que passou a atividade
do turismo no Brasil nos últimos 20 anos tornaram obsoletos uma série de dispositivos desse decreto. Além
disso, como essa norma é da época do intervencionismo excessivo do Estado na economia, foi sendo
abandonada, principalmente após 1986, com a desregulamentação quase que total do setor, promovida
pelo Governo Sarney.
A Lei nº 8.181, de 1991, que reestruturou a
Embratur, reafirmou a competência dessa autarquia
de ”cadastrar as empresas, classificar os empreendimentos dedicados às atividades turísticas e exercer a
função fiscalizadora, nos termos da legislação vigente“. No entanto, o cadastro dos prestadores de serviços turísticos exige da empresa apenas o número de
registro do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e a
sua composição societária. Apesar de ser obrigatório,
não é feito por todas as empresas do setor. Calcula-se que existem 16 mil e 800 agências estabelecias
em todo o País, mas as cadastradas não passam de
10 mil. É importante lembrar que essas empresas,
juntas, empregam, direta ou indiretamente, mais de
36 mil pessoas em todo o País.
As empresas não cadastradas são clandestinas
e operam no mercado de maneira irregular, prestando
um serviço sem qualidade e concorrendo deslealmente com as empresas legalmente cadastradas.
Apesar de a Embratur ter o poder de mandar fechar
as empresas não cadastradas, não está executando o
seu poder de polícia, por não dispor de estrutura e recursos humanos e materiais para exercer a fiscalização de forma adequada. E aqui quero fazer justiça, e
até uma homenagem, ao Dr. Caio Luís de Carvalho,
Presidente da Embratur, que tem realizado excepcio-
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nal trabalho à frente daquele órgão, cujo sucesso atual do turismo no Brasil pode ser creditado, em parte, à
sua pessoa, ao seu descortino, ao seu interesse, embora, como já disse, aquele órgão não disponha de
estrutura e recursos adequados.
A par da questão operacional, é preciso ter critérios de regulamentação da atividade de prestação de
serviços turísticos muito bem definidos, para que os
consumidores e os próprios agentes de viagem que
atuam de forma correta e profissional não sejam prejudicados. Não basta apenas o cadastramento da forma como é feito atualmente. É preciso exigir condições básicas para a abertura de agências de viagem
e padrões mínimos de operação dessas empresas.
A Embratur, em conjunto com a ABAV – Associação Brasileira das Agências de Viagem, que realizou, recentemente, o seu congresso aqui, em Brasília, está estudando os termos de uma nova auto-regulamentação para o setor. Está, inclusive, em discussão uma classificação das agências por categorias
que visa fornecer orientação ao consumidor e induzir
a busca de melhoria de qualidade do serviço prestado
pelas agências de turismo.
É nesse contexto que apresento hoje, aqui, nesta Casa, projeto de lei de minha autoria, que ”dispõe
sobre o exercício das atividades das agências de viagens e turismo“, que tem o objetivo de disciplinar e fixar as atribuições, direitos e responsabilidades das
empresas que lidam com as atividades e serviços relacionados ao turismo, regulando as atribuições privativas das agências de turismo, os requisitos para o
registro das empresas do ramo, às responsabilidades
pelo exercício da atividade e às relações com os
usuários. Houve a preocupação em definir as atividades das agências de viagem, as suas prerrogativas e
deveres, bem como os direitos dos clientes.
Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
minha intenção é de que a proposta sirva como um
marco regulatório básico para o setor, orientando as
atividades das agências de turismo e estimulando a
melhoria da qualidade dos serviços.
Muito ainda tem que ser feito pelo setor e, como
disse no começo, a Subcomissão de Turismo, vinculada à Comissão de Assuntos Econômicos, tem pela
frente um trabalho árduo. Contudo, acreditamos no
setor e em sua importância para o País como fonte
geradora de desenvolvimento.
Por ora, apresento a proposição nesta Casa Legislativa, com a certeza de que os Srs. Parlamentares, por meio do debate democrático e da apresentação de suas idéias e experiências, saberão aperfeiçoar o assunto, dando a sua contribuição e aprovando
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um projeto que atenda ao setor, tão esperado por todos aqueles que compõem o trading do turismo no
Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e Srs.
Senadores, a Presidência convoca sessão conjunta do
Congresso Nacional a realizar-se amanhã, dia 24 de
outubro, às 14 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação do Projeto de Lei nº
10, de 2001, do Congresso Nacional, e do Projeto de
Resolução nº 5, de 2001, do Congresso Nacional.
A Presidência faz um apelo aos Srs. Senadores
no sentido de que compareçam amanhã à sessão do
Congresso Nacional.
Em conseqüência, a Presidência convoca sessão extraordinária do Senado da realizar-se amanhã,
às 18h30, com a seguinte Ordem do Dia:
– Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 294, de 1989;
– Projeto de Lei do Senado nº 113, de 2000 –
Complementar;
– Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 2, de 2000;
– Projetos de Lei da Câmara nºs 53, de 1997, e
26, de 2001;
– Medida Provisória nº 1, de 2001; e
– Propostas de Emenda à Constituição nº 7 e
12, de 2001.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
a lista de oradores. Concedo a palavra ao eminente
Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao longo dos
últimos anos, o Brasil tem conseguido assegurar uma
série de condições que fortalecem sua posição natural de principal pólo latino-americano do mundo globalizado.
Digo que se trata de uma posição natural em virtude, logicamente, da expressão de nossa economia
e do nosso contingente populacional. Somos de longe, a maior economia e a população mais numerosa
desta região do Planeta.
No entanto, durante muito tempo o reconhecimento dessa liderança esteve obscurecido por persistentes problemas internos, com destaque para a fragilidade da moeda nacional, que tinha seu valor real rapidamente corroído pelo insidioso processo inflacionário.
Hoje a estabilidade econômica e a credibilidade
internacional conquistadas pelo País vieram associ-
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ar-se à pujança de nossa produção e ao tamanho do
nosso mercado interno como fatores de consolidação
de nossa liderança. Adicionalmente a concretização
do Mercosul, o desenvolvimento exponencial das telecomunicações e a facilidade dos vôos internacionais ajudam a criar essa maré extremamente favorável
ao Brasil como a escolha natural das grandes companhias internacionais para sediar seus escritórios para
a América Latina.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é evidente que essa posição conquistada representa uma significativa vantagem para o Brasil. Na nova economia
globalizada assegurar uma posição central em uma
das grandes regiões do Planeta – e,a partir dessa situação, tornar-se a sede de vultosos investimentos internacionais – constitui handicap valioso.
Por isso mesmo, venho hoje à tribuna para alertar contra uma equivocada política que vem sendo implementada nos últimos meses pelo Ministério do Trabalho, a qual, em alguma medida, prejudica nossa inserção no mundo globalizado e nosso estratégico posicionamento regional. Refiro-me aos crescentes empecilhos burocráticos que têm sido impostos à concessão de vistos temporários de trabalho para executivos estrangeiros. Esse problema não tem recebido a
merecida atenção nos círculos políticos e nos meios
de comunicação e, quando abordado, na maioria das
vezes o tem sido a partir de uma visão míope e mesquinha. Não se trata, contudo, em nenhuma medida,
de uma questão irrelevante. Ao contrário, nossa política de concessão de vistos constitui um dos indicadores de como a economia nacional irá se desenvolver
nos próximos anos. Essa política é muito importante
para o País e crucial para a meta a que se propôs a cidade de São Paulo de tornar-se o centro econômico e
de tomada de decisões da América Latina no mundo
globalizado.
Alguns porta-vozes de posições populistas, que
beiram um nacionalismo xenófobo, andaram referindo-se de forma bastante dura a ”estrangeiros que roubam empregos de brasileiros“. Esse discurso, aparentemente, influenciou a política de concessão de vistos
conduzida pelo Ministério do Trabalho.
Cabe questionar, contudo, o que há de concreto
por trás do discurso fácil e inconseqüente. Vamos,
portanto, aos números: no ano passado, 654 executivos de multinacionais receberam vistos para trabalhar
no Brasil. No corrente ano, estima-se que o número
deva chegar a mil. Pois bem. O que representa isso no
contingente global da força de trabalho no País? Não
mais do que míseros dois milésimos por cento da
nossa força de trabalho! E esse número torna-se ain-
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da mais significante no contexto de nosso mercado
laboral quando se recorda que a grande maioria desses executivos vem para ficar alguns anos e depois
deslocar-se para outro país, para lá continuar a exercer as suas funções.
Outro aspecto que precisa ser mencionado,
para a correta compreensão do problema, é que essas mesmas multinacionais que trazem executivos
estrangeiros estão constantemente enviando os mais
capazes e brilhantes brasileiros de sua equipe para
ganharem experiência em outros países. Trata-se, é
óbvio, de um fluxo natural, de duas mãos, extremamente benéfico para o Brasil.
Nada obstante todas essas evidências de que
estamos frente a um ”assalto“ ao mercado de trabalho
de brasileiros, as empresas multinacionais estão enfrentando dificuldades cada vez maiores para trazer
membros de suas equipes para o País. A legislação
que regula a matéria não sofreu modificações, mas o
processo burocrático tornou-se bem mais lento. O
procedimento que deveria estar resolvido em algumas poucas semanas, agora demanda meses até a
sua solução final.
E, aqui, não podemos nos iludir: quando as empresas chegam à conclusão de que, efetivamente,
não podem trazer para cá, em tempo hábil, o pessoal
de que necessitam, a conseqüência lógica, para seus
planejadores estratégicos, é incluir esse aspecto na
avaliação geral de custos e benefícios que determina
a localização de novos investimentos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse problema afeta indistintamente as empresas multinacionais que têm negócios no País. É particularmente grave, contudo, para aquelas organizações que desejam
ter o Brasil como base de suas operações para toda a
região, porque, nesse caso, evidentemente, torna-se
imprescindível trazer para cá quadros de mais elevado posicionamento hierárquico.
Estamos frente a uma triste ironia: durante décadas, o Brasil ressentiu-se da atitude de companhias
internacionais que instalavam seus escritórios para a
América Latina em Miami ou em Buenos Aires. Reclamava, com razão, que decisões essenciais para as
operações das filiais brasileiras e para a economia
nacional estivessem sendo tomadas bem longe do
território pátrio. Agora, quando as condições socioeconômicas conspiram para atrair essas empresas
para o Brasil, somos nós que criamos dificuldades burocráticas injustificáveis para sua instalação.
Ora, se os executivos regionais não conseguem
se transferir facilmente para os seus locais de trabalho, as vantagens de que atualmente dispomos ficam

OUTUBRO 2001

seriamente abaladas e esses escritórios tenderão a
ser transferidos para outros locais. Vários são os casos de empresas que, neste momento, realizam grandes investimentos no País e estão sendo gravemente
afetados por atrasos burocráticos na concessão de
vistos, que são de caráter temporário. Cabe perguntar: essa política corresponde ao melhor interesse do
Brasil?
Precisamos atentar ainda para a situação particular da cidade de São Paulo, a metrópole que funciona como uma autêntica locomotiva da economia nacional. São Paulo reúne, como se sabe, um amplo espectro de vantagens comparativas: mão-de-obra especializada em abundância, educação superior de
alto padrão, diversificado setor financeiro de nível
mundial, vibrante vida cultural. Por tudo isso, a região
metropolitana de São Paulo constitui a escolha natural para sediar a maioria das empresas com atuação
continental e, por via de conseqüência, todos os empregos por ela criados direta e indiretamente. Nessa
medida, a cidade de São Paulo, em particular, tem
muito a perder com essa política de visão míope e estreita, que cria dificuldades à transferência de executivos. A Câmara Americana de Comércio de São Paulo
tem alertado para a existência de várias opções regionais baseadas na cidade que vêm enfrentando sérios obstáculos ao desenvolvimento dos seus negócios
por conta desse problema.
Não tenho assento neste plenário na condição
de representante do Estado de São Paulo. No entanto, reitero que a metrópole, motivo de orgulho para todos os brasileiros, desempenha papel de locomotiva
de nosso desenvolvimento econômico. É ela, indiscutivelmente, a cidade brasileira que reúne os melhores
atributos para conquistar essa posição de centro econômico e de tomada de decisões da América Latina
no mundo globalizado. Portanto, é dever de todo homem público brasileiro apoiar a aspiração paulistana
de consolidar essa posição.
De resto, a política restritiva na concessão de
vistos temporários de trabalho para os altos executivos de empresas multinacionais é particularmente
prejudicial para a cidade de São Paulo, mas também
é nociva para o País como um todo. Lembremos que o
Governo anuncia em breve a criação da Agência de
Promoção ao Investimento Estrangeiro, uma iniciativa
da maior importância que constitui, com certeza, uma
das prioridades do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Não faria sentido algum, todavia, despender
um grande volume de recursos públicos para atrair investidores estrangeiros se, ao mesmo tempo, pratica-se uma política que sugere que os executivos es-
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trangeiros não são bem-vindos. Afinal, seria muita ingenuidade supor que uma empresa estrangeira irá investir centenas de milhões de dólares no Brasil sem
enviar para cá uma parte da sua própria equipe.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e das forças produtivas gerou um novo mundo, onde as fronteiras nacionais não representam mais limites às transações
econômicas. Qualquer soma de dinheiro pode ser
transferida de um lado a outro do planeta, mediante o
simples pressionar de uma tecla. Os produtos disponíveis no mercado interno de um determinado país
são originários das mais diversas localidades e, muitas vezes, são montados a partir de componentes
também, por sua vez, oriundos de vários países.
Isso é um dado da realidade. A globalização é
um fenômeno concreto e consolidado, contra o qual
somente os ingênuos ou os mal intencionados podem
pretender insurgir-se. O único caminho que corresponde aos interesses nacionais é buscar, dentro desse novo contexto, a melhor e mais vantajosa inserção
para o Brasil.
O mundo moderno não tem mais lugar para xenofobias paranóicas. Os problemas de nosso mercado de trabalho não são causados pela vinda de altos
executivos estrangeiros para ocupar cargos de direção em suas empresas. A política de dificultar a concessão de vistos para executivos de companhias internacionais representa um verdadeiro ”tiro no próprio pé“, um ”gol contra“ os interesses do Brasil.
Por isso, encareço ao Ministério do Trabalho, a
seu dinâmico e competente titular, Ministro Francisco
Dornelles, que adote uma postura de maior flexibilidade na concessão desses vistos.
O Sr. Lauro Campos (Bloco/PDT – DF) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Concedo um aparte, com muita honra, ao eminente
Senador Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos (Bloco/PDT – DF) – Nobre
Senador Carlos Patrocínio, eu gostaria de poder fazer
uma breve comparação entre a forma de inserção do
Brasil na globalização – que, para mim, é um fenômeno que existe há mais de dois milhões de anos, desde
que a inquietude humana o trouxe para a sua fase nômade – e aquela que o Japão adotou a partir e 1863,
quando três daimyos, senhores feudais, entregaram
todas as suas terras ao Governo e promoveram uma
reforma, uma restauração Meiji, que, entre outras coisas, sem revolução burguesa, criou uma burguesia no
Estado. Foi o Estado feudal japonês quem criou a bur-
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guesia japonesa e, a partir daí, uma série de reformas
inteligentes permitiram que o Japão alcançasse, há
pouco tempo, o nível de segunda maior renda per capita do mundo, ultrapassando os Estados Unidos.
Não apenas a reforma agrária como também a
de 1870 e a reforma monetária, a inflação e o seu
combate, a constitucionalização por meio de uma cópia da Constituição alemã. Embora, em 1514 já estivesse chegando lá o Padre São Francisco Xavier, o
Japão não recorreu a nenhum técnico estrangeiro, a
não ser àqueles que escolheu, pagando a peso de
ouro. Foi muito diferente sua forma de inserção e de
absorção da tecnologia mais elevada do mundo. Mandaram técnicos para estudar a grande revolução da
química ocorrida na Alemanha, no final do século
XIX, trazendo-os de volta ao país juntamente com outros que implantaram o capitalismo industrial de alta
tecnologia. Obviamente não consigo demonstrar nesse aparte como nossa inserção é burra em relação à
do Japão, feita como uma forma de reação aos ataques do Comodoro Mattew C. Perry, que chegou ao
país com várias corvetas, em 1853, dando tiros sobre
a população num feriado. O Japão percebeu que,
contra veneno de cobra, só veneno de cobra, e se
transformou radicalmente e por completo, em pouco
tempo, para se defender dos Estados Unidos, que já
haviam mostrado sua capacidade de ataque na mesma época em que a Inglaterra fez as duas guerras de
ópio contra a China e invadiu vários países asiáticos.
O capitalismo japonês foi reativo e preventivo. Parece-me que estamos entregando não apenas as companhias estatais com suas propriedades fundiárias,
mas também abdicando da possibilidade de desenvolver qualquer tecnologia realmente nacional. Não
me considero xenófobo, muito pelo contrário. Entretanto, parece-me óbvio que, como disse certo Ministro dos Estados Unidos, ”tecnologia não se dá, vende-se, é uma mercadoria“ – e caríssima, objeto de
uma indústria. No tocante à R & D Research and Development, uma indústria norte-americana, 70% são
financiados pelo Governo, gastando-se, apenas em
pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos,
mais do que o total do orçamento francês. Esse fato
demonstra que, para nós, é impossível alcançar esse
nível de desenvolvimento tecnológico. Esse é o meu
ponto de vista, que obviamente resulta de uma curiosidade de comparar o que fizemos no Brasil a nossa
abertura a tudo o que é estrangeiro e externo em relação àquilo que o Japão fez – uma articulação altamente inteligente, saindo do feudalismo existente até
1863 para, 30 anos depois, atingir o nível de capitalismo razoavelmente desenvolvido. Por meio de cinco
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guerras, inclusive, conseguiu também no setor de armas, desenvolver uma tecnologia elevada. Muito obrigado, Excelência.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Eminente Senador Lauro Campos, evidentemente
sou eu quem agradece a V. Exª e, se mais tempo houvera, teríamos uma aula brilhante do eminente Senador Lauro Campos, que é um catedrático de Economia da Universidade de Brasília, um eterno estudioso
dos problemas econômicos do nosso País, conhecedor, como poucos, do desenvolvimento dessas nações, do processo como elas se desenvolveram.
Também penso como S. Exª quanto à globalização, que é um fenômeno mais recente, mais moderno
– na época citada por V. Exª ainda não existia a palavra ”globalização“. Tal fenômeno veio, evidentemente,
com o avanço das telecomunicações do mundo inteiro, conforme eu disse aqui hoje. Com um aperto de
botão, hoje é possível depositar uma importância significativa de dólares num paraíso fiscal, e isso é algo
recente. Evidentemente, o Japão e outras nações
mais desenvolvidas puderam prescindir de inteligências outras. Sou como V. Exª, também não entendo
que a globalização seja benéfica para as nossas nações emergentes não; muito pelo contrário, sempre
considerei a globalização como o novo modelo de capitalização, de colonização através do desenvolvimento científico, tecnológico que se injeta nessas outras nações. Mas é um fenômeno inexorável, eminente Senador Lauro Campos, que já veio e está aí, agora cabe a nós nos defendermos dela. É exatamente
por isso que sempre preservei a geração de emprego
e renda no nosso País, e estou questionando essa
demora na concessão do visto, ainda que temporário,
aos grandes executivos das empresas multinacionais
que vêm para o nosso País.
O Brasil escolheu a globalização como regime a
ser implantado doravante. Poderemos mudar isso algum dia. Já escolhemos o liberalismo e o neoliberalismo, privatizamos as nossas grandes empresas e as
entregamos ao capital internacional. É necessário
que permitamos que esses executivos venham tomar
conta de nossas empresas, até para trazer algum
know-how, algum conhecimento científico e tecnológico que detenham a mais do que os nossos compatriotas.
Eminente Senador Lauro Campos, fiz um discurso, outro dia, em que lamentava a perda dos cérebros brasileiros, dos cientistas que formamos aqui e
que vão para o exterior, por não conseguirem o emprego e a colocação que merecem.
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Agradeço muito a participação de V. Exª, que
nos deu uma verdadeira aula, mas quero solicitar ao
Ministério do Trabalho que facilite esses vistos temporários, porque são pessoas que vêm cuidar das suas
empresas ou, às vezes, das nossas, e trazer conhecimentos científicos e tecnológicos mais avançados.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocínio, o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Ricardo Santos. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.
(Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Lindberg Cury.
(Pausa)
Concedo a palavra ao ilustre Senador José Fogaça. S. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no avulso que
os Colegas têm em mãos, consta que amanhã, quarta-feira haverá uma votação especialíssima nesta
Casa.
Como primeiro item da pauta amanhã iremos
apreciar a Medida Provisória nº 01, de 2001, ou seja,
é a primeira medida provisória editada após a emenda constitucional que introduziu um sistema mais restritivo para a edição de medidas provisórias. É a primeira medida provisória produzida nesse novo contexto, nessa nova situação.
Quero fazer o registro de que a votação que faremos amanhã, na verdade, será, em minha opinião,
o mais importante ato parlamentar legislativo deste
século. É evidente que o século ainda tem vida curta,
mas nada tão importante aconteceu em nível de vida
parlamentar e legislativa quanto a votação da Medida
Provisória nº 01,de 2001, que ocorrerá amanhã. Ressalto o fato de que se trata de uma medida provisória
votada primeiro na Câmara dos Deputados e, agora,
no Senado Federal.
Como todos sabemos, a medida provisória tem
que ser votada em 60 dias. Portanto, está em um regime de absoluta prioridade, prevalência sobre todas
as demais matérias deliberativas em andamento na
Casa.
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Então, chamo a atenção para o fato de que temos uma medida provisória da maior importância, de
inegável e absoluta urgência, da mais incontestável e
indiscutível relevância. E, só por ser muito urgente e
relevante, teve que ser editada pelo Senhor Presidente da República.
Regozijo-me com o Congresso Nacional, com a
Câmara dos Deputados e com o Senado Federal,
pelo fato de termos aprovado uma emenda Constitucional que propicia a nova situação jurídica, institucional e legislativa no País. Isso é importante para o
mundo jurídico, para as instituições democráticas e
para a operacionalidade do processo legislativo. Medida provisória não é mais um produto diletante, não é
mais uma deliberação solitária, isolada e egoísta do
Presidente da República. Medida provisória não é
mais utilizada para resolver qualquer questão irrelevante e sem urgência. Medida provisória agora só é
editada para fins absolutamente urgentes e incontestavelmente relevantes.
Aqui me reporto a uma cena que vivi no final da
semana passada, juntamente com representantes do
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu, que
sou oposição ao Governo atual daquele Estado,
acompanhei um Secretário de Estado, o Dr. Dirceu
Lopes, numa visita ao Ministro da Integração Nacional e ao Ministro-Chefe da Casa Civil, juntamente
com um grupo de prefeitos e representantes do Estado do Rio Grande do Sul. Na primeira visita, ao Ministério da Integração Nacional, estávamos presentes
eu, a Senadora Emilia Fernandes e, inclusive, o
Vice-Governador do Estado, Miguel Rossetto. Na segunda visita, ao Ministro-Chefe da Casa Civil, estávamos o Senador Pedro Simon, a Senadora Emilia Fernandes e também este representante do Rio Grande
do Sul. Mas o que pretendiam os representantes do
Rio Grande do Sul? Pretendiam tão-somente solicitar
ao Governo, ao Presidente da República, pela via dos
seus Ministros, que fossem liberados recursos para
atendimento, da mais absoluta urgência, as pessoas
desassistidas, abandonadas, sofridas, pobres, miseráveis, que estão sendo assoladas pelas enchentes
no Rio Grande do Sul.
Esta época, setembro e outubro, é marcada por
ciclones, por ventos fortes, por chuvas torrenciais, por
enchentes de proporção catastrófica no nosso Estado, com resultados extremamente dramáticos, muitas
vezes até trágicos do ponto de vista social, do ponto
de vista das populações mais pobres, das populações periféricas, em um grande número de cidades ribeirinhas do Rio Grande do Sul. De fato, somos testemunhas de que essas calamidades ocorreram e de
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que houve, realmente, uma situação de brutal desespero por parte dessas famílias, que ficaram sem casa,
ficaram completamente desassistidas, numa situação
de miséria, numa situação de pobreza, numa situação realmente lamentável, Sr. Presidente. Não se trata de nenhuma tentativa de colocar tintas mais fortes
nos fatos ou na realidade; trata-se tão-somente de um
retrato sintético e verdadeiro do que aconteceu.
Então, vieram aqui os representantes do Governo do Estado, acompanhados pelos Srs. Senadores,
para solicitar ao Governo Federal liberação de recursos a fim de que, por via do Governo Estadual, sejam
distribuídos aos Municípios, para atendimento dessas
pessoas que lá se encontram sem casa, sem comida,
sem abrigo, sem escola para os filhos, enfim, em uma
situação realmente triste, dramática e, diria, trágica.
O Presidente da República despachou favoravelmente, vendo que se tratava de uma reivindicação
séria, transparente, porque estavam presentes não
só os representantes do Governo Estadual – não quero dizer que esses não haveriam de merecer confiança – mas também a representação de todos os partidos. Isso deu um cunho de seriedade, deu consistência ao pedido. Ouvidos esses representantes pelo Ministro da Integração e pelo Ministro-Chefe da Casa
Civil, no dia seguinte, o Presidente da República deu
despacho favorável, o que aqui, desde logo, queremos agradecer. O Rio Grande agradece ao Senhor
Presidente da República o fato de tão imediatamente,
de tão prontamente ter atendido a uma reivindicação
do Estado. Dirijo esse agradecimento inclusive ao Líder do Governo, aqui presente, Senador Artur da Távola. O Governo do Rio Grande do Sul está recebendo recursos que darão provimento às necessidades
dos flagelados das enchentes do Estado, as nossas
tenebrosas enchentes de São Miguel, do mês de setembro, que se repetem ano a ano com ciclones, chuvas torrenciais, lama, destruição de casas e creches,
desmonte de escolas, desabrigo de crianças, que
provocam, enfim, uma situação realmente dramática.
A ajuda do Governo merece o nosso agradecimento,
o qual é preciso registrar.
Mas quero salientar que o fato político, institucional, jurídico e legislativo, para o qual quero chamar a
atenção, é muito simples e revelou-se no final da entrevista e da audiência concedida pelo Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil, que disse: ”Assim que o Presidente despachar, precisaremos de uma medida provisória para fazer com que os recursos sejam imediatamente liberados“. Repetirei isso por ser da maior importância, Sr. Presidente. Disse o Sr. Ministro-Chefe
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da Casa Civil: ”Assim que o Presidente da República
despachar favoravelmente, precisaremos de uma medida provisória, que tem efeito de lei imediato assim
que editada, para que os recursos sejam liberados
imediatamente, sem mais delongas“. Recursos para
minimizar o efeito de enchentes, para socorrer flagelados, não podem esperar por uma burocracia interminável, de meses, não podem esperar por seqüências administrativas longas e penosas, como costuma
acontecer. Recursos para flagelados têm que sair
quase que no mesmo dia. Dessa forma, evidencia-se
de maneira absoluta uma verdade: não se podia acabar com o instituto da medida provisória. Estava profundamente equivocado quem queria extinguir definitivamente, quem queria suprimir para sempre, ad aeternum, as medidas provisórias da Constituição brasileira. Elas são necessárias, imprescindíveis e eficientes para ajudar os mais pobres, os flagelados, para
socorrer situações de calamidade, situações de catástrofes naturais, como as que têm ocorrido no Rio
Grande do Sul.
O Governo de Oposição do PT no Rio Grande do
Sul, que bate tanto no Senhor Fernando Henrique Cardoso, tenho certeza, deve estar agradecido pelo pronto
atendimento de Sua Excelência. Deve, também, estar
dando graças aos céus por ainda existir, na Constituição, o instituto da medida provisória. É esse instituto assegurado, garantido constitucionalmente, que dá ao
Governo oposicionista, mantido pelo PT no Rio Grande
do Sul e que bate tanto no Governo Federal, essa possibilidade de receber quase que imediatamente os recursos que, diga-se a bem da verdade, não são para o Governo funcionar mas para atender aos atingidos pelas
enchentes no Estado.
Esse é o primeiro dado, a primeira verdade absoluta e impecável, altissonante verdade, Sr. Presidente.
Estava errado quem queria acabar de maneira definitiva
com as medidas provisórias, porque, sem elas, não haveria instrumento, até mesmo caminho tão pronto, tão
eficaz, tão instantâneo para atender ao interesse público como atendem as medidas provisórias.
Esse é o primeiro elemento. A medida provisória
não deveria ter acabado. Estava certo quem disse
que as medidas provisórias têm que ser mantidas, e
as mantivemos, mas devemos restringir o seu uso,
devemos limitar o potencial que tem o Governo à sua
disposição, de maneira generosa, de editar uma medida provisória atrás da outra.
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E há alguma dúvida, alguma indagação em torno do fato de que uma medida provisória, editada em
caráter de urgência e relevância, para atender a flagelados de uma enchente é algo urgente? Há alguma
dúvida de que ela é urgente e relevante do ponto de
vista social, político, institucional, jurídico e legislativo? Não. Trata-se de urgência e relevância incontestavelmente.
Sr. Presidente, fico satisfeito de ver que o País
está sob nova ordem jurídica, institucional e legislativa. O País tem um novo paradigma, um novo parâmetro legislativo. Medida provisória sim, mas para o que
é verdadeiramente urgente e incontestavelmente relevante. Esse é o caso do pronto atendimento aos flagelados, aos desassistidos, aos abandonados, ao sofrido povo atingido pelo drama das enchentes no Rio
Grande do Sul.
Não tenho dúvida alguma em afirmar que a Medida Provisória nº 1, já aprovada na Câmara, que teve
como Relator um Deputado do PT, da Oposição. O
Deputado Professor Luizinho, Relator da matéria,
proferiu parecer favorável. A matéria foi aprovada por
unanimidade, na Câmara, sem discussão. Por que um
Relator da Oposição emite parecer favorável? Por
que os Deputados votam unanimemente, sem fissura
alguma, sem que quem quer que seja levante alguma
dúvida sobre a urgência e relevância da matéria? Porque ela é, realmente, relevante e urgente.
E é por isso que ouso dizer, Sr. Presidente, e
não titubeio em afirmar que a partir da nova fórmula
adotada na Constituição para a edição de medidas
provisórias, a partir da emenda constitucional que
aqui aprovamos, no Congresso Nacional, e promulgamos há poucos dias, esse novo regime para as medidas provisórias vai forçar, obrigar e constranger este
Governo e os futuros Governos, este Presidente da
República e os futuros e sucessivos Presidentes da
República a utilizarem esse instrumento chamado MP
ou medida provisória somente e exclusivamente em
caso de verdadeira e inegável relevância e urgência.
Esse é o fato, esse é o elemento, a meu ver, notável a
ser destacado e a ser salientado, Sr. Presidente, na
votação de amanhã.
Medida Provisória nº 1 de 2001. É a primeira do
novo sistema, é a primeira do novo regime. Fico satisfeito em saber que ela nasce num contexto da mais
absoluta aprovação geral, ou seja, não há uma voz
discordante, não há um elemento contrário, não há
um ponto sequer que possa ser objeto de dúvida. Ela
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é, rigorosamente urgente e absolutamente relevante.
E isso, Sr. Presidente, nos dá uma grande satisfação
porque o Congresso lutou por treze anos para chegar
a esse novo modelo, que está funcionando, dando resultados.
Medida provisória tem de existir para esses casos, para situações semelhantes a essas. As medidas
provisórias têm de ser relevantes e urgentes? Sim,
têm de ser. O Presidente da República não editará irresponsavelmente, dados os elementos que se sucedem em termos de dificuldade de aprovação, em termos de obstáculos regimentais e congressuais à
aprovação da matéria. O Presidente da República
não poderá editar medidas provisórias com a fluência
e em quantidade como anteriormente.
Portanto, faço o registro, Sr. Presidente, de que
não há a menor dúvida de que essa votação até poderá passar despercebida amanhã, sem muita ênfase
nos discursos e debates, poderá passar até clandestinamente dentro da vida parlamentar a Medida Provisória nº 01, de 2001, que é o novo modelo de medida
provisória adotada em nossa Constituição. Mas eu
digo: vai ser a mais importante votação deste século,
porque é caracterizadora de uma nova realidade política, jurídica, institucional, legislativa e democrática.
Merece, portanto, o registro e até, Sr. Presidente, uma
grande comemoração.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Paulo Souto.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, V. Exªs sabem que tenho pautado o meu comportamento nesta Casa com
muita moderação. Entretanto, hoje quero dizer que
não tenho absolutamente qualquer dúvida em afirmar
que será da exclusiva responsabilidade da Funai,
pela sua omissão e pelo seu descaso, qualquer ato
que ocorra nos Municípios de Pau-Brasil, Itaju do Colônia e Camacã, resultante da invasão de mais de 60
propriedades por índios que se consideram – e é um
problema que está entregue à Justiça – dentro de
uma reserva indígena. Essa é uma questão sem definição que já se arrasta há muitos anos no Estado da
Bahia, trazendo intranqüilidade e impossibilitando
que esses Municípios tenham uma perspectiva de futuro.
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Não quero, absolutamente, discutir o que cabe à
Justiça: se essa área é ou não é uma reserva indígena. A verdade é que, há mais de 50 anos, muitos proprietários, alguns inclusive com títulos dados pelo
Estado da Bahia, trabalham e produzem naquela região. Entretanto, a partir de determinado momento, e
sob as vistas da Funai, começaram a existir invasões,
algumas vezes de forma violenta, desalojando proprietários e criando um clima de absoluta intranqüilidade
na região, como o que existe nesse momento. A situação é um pouco diferente, por exemplo, do que ocorre
na Região Norte. Estamos falando de proprietários de
100 hectares, 150 hectares, 200 hectares, muitos dos
quais há mais de 50 anos vivem com suas famílias e
trabalham nessas propriedades. Mas a Funai tem ignorado tudo isso. Não é possível a essa altura continuar esperando uma decisão da Justiça. O Governo
Federal tem de tomar uma providência. Tenho certeza
que, se a Funai e o Governo Federal solicitarem a colaboração do Governo do Estado para encontrar uma
solução, o Executivo não se furtará a discutir com a
Funai uma alternativa. Não é possível o que estamos
vendo agora: famílias sendo expulsas de suas propriedades, que ocupam há mais de 50 anos, sob as vistas complacentes da Funai, sem que o Governo do
Estado possa fazer algo, porque sempre se diz que se
trata de uma área indígena. E o Governador tem respeitado isso, com o intuito exclusivo de impedir conflitos como o que ocorreu certa feita quando a Polícia
Militar para lá enviou alguns policiais – e dois deles foram mortos. Até agora, não se sabe de nenhuma investigação que tenha, efetivamente, chegado à autoria do assassinato de dois policiais militares da Polícia
Militar do Estado da Bahia.
Portanto, estou aqui, neste momento, para fazer
um apelo. Não sei mais se deveria fazê-lo, porque já
fui ao Ministro da Justiça, muitos Deputados já foram
à Funai, e nada, até agora, foi resolvido. A Funai, ultimamente, tem chamado alguns proprietários para
comprar as propriedades, antecipando-se, portanto, a
uma decisão da Justiça. Eles são retirados dessas
propriedades e, muitas vezes, ficam meses, anos
sem receber os recursos provenientes dessas indenizações. A essa altura, o que existe é um desespero de
famílias que vivem da produção. Insisto, são proprietários pequenos e, muitos deles, dependem do seu
próprio trabalho para poder sobreviver. E não há a
menor sensibilidade da Funai para encontrar uma solução, que não pode, como eu disse, continuar depen-
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dendo de uma decisão judicial. É preciso que se encontre uma solução, mas, enquanto não se encontra
essa solução, não é possível que ficar assistindo ou
quem sabe até estimulando – a invasão dessas propriedades, com a expulsão dessas famílias, que são
colocadas praticamente na miséria por essa atitude
da Funai que considero irresponsável.

Senadores Lauro Campos, Jefferson Péres e Ney Suassuna, propondo a realização de uma audiência pública naquela Comissão de Assuntos Econômicos
para debater uma questão que envolve a relação entre a Ambev e os distribuidores de bebidas, principalmente cervejas e refrigerantes, que são representados por uma associação nacional.

Portanto, renovo esse apelo. Espero e peço a todos os envolvidos nesse conflito para que, pelo amor
de Deus, não haja violência, porque essa seria a pior
solução que poderíamos ter. Sem dúvida nenhuma,
responsabilizarei a Funai, se acontecer algo tanto a
índios como a não-índios nesse conflito que está se
estabelecendo em cerca de três Municípios do Estado da Bahia. É uma situação que já se arrasta há muito tempo e é preciso uma posição firme da Funai para
resolver o problema. Não é possível tanta intranqüilidade. Não é possível que famílias que levaram a vida
trabalhando sintam-se absolutamente ameaçadas
pela atitude desse órgão do Governo.

Segundo os diretores dessa entidade, há hoje
no Brasil uma espécie de massacre por parte da
Ambev com relação aos distribuidores de bebida, sobretudo da marca Antártica. A Ambev é fruto de uma
fusão que incluiu a marca Antártica à empresa que já
era constituída pela Brahma e pela Skol.

s
Portanto, Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores,
neste momento, mais uma vez, eu gostaria de deixar
consignada esta preocupação que, tenho certeza, é
do Governo do Estado da Bahia e de todas as pessoas responsáveis, que não querem ver os municípios
em pé de guerra, como estão nesse momento. É preciso encontrar uma solução para que se desarmem
esses espíritos e para que não continuem essas invasões que são arbitrárias e que estão se dando à revelia de uma decisão judiciária, colocando na miséria algumas famílias que vivem do seu trabalho e que há
muito tempo estão produzindo naqueles municípios
do sul da Bahia.

Este é o meu protesto, o meu registro e, sobretudo, o meu apelo para que o Ministro da Justiça e o
Presidente da Funai encontrem uma solução a fim de
que, simplesmente, não se assista, nesse momento,
mais uma vez, instalar-se um panorama de grande
tensão naqueles municípios do sul da Bahia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oras
dor.) – Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou, há
15 dias, um requerimento que teve as assinaturas dos

A aprovação da fusão em si no Cade tem aproximadamente um ano e seis meses. E, no decorrer desse período, inúmeros distribuidores tiveram que fechar suas portas, abrindo mão do seu patrimônio, repassando a comercialização dessas bebidas para a
própria Ambev, encerrando suas atividades em função dessa estratégia da AmBev, a qual praticamente
desestrutura o sistema de distribuição de bebidas, até
então realizado por profissionais autônomos. Isso
produziu uma crise no setor, aumentou o desemprego
e fez algumas empresas passarem por grandes dificuldades.
No Amapá, por exemplo, os revendedores da
marca Antarctica compravam refrigerantes e cervejas
em Manaus, e as bebidas seguiam de balsa até Macapá. Os empresários tinham um sistema montado de
transporte fluvial. Depois que assumiu a marca
Antarctica, a AmBev decidiu transferir a comercialização da bebida na indústria de Manaus para Teresina,
no Piauí, onerando a distribuição, haja vista que, além
do transporte fluvial, há agora outro modal, que é o
transporte rodoviário, o que aumenta o preço final da
bebida.
Nitidamente há um conflito entre as partes. Se o
Senado Federal participou do processo de discussão
a respeito da fusão – na época, muitos debates foram
feitos em relação à implantação da AmBev –, também
se justifica plenamente que esse debate retorne à Comissão de Assuntos Econômicos exatamente para dirimir eventuais dúvidas e buscar a solução possível
para esse problema, a fim de impedir um grande monopólio da AmBev no que tange à distribuição de bebidas em nosso País. Atualmente, ela comercializa
múltiplas marcas num instrumento que está implementando pelo Brasil afora denominado Forró, prati-
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camente monopolizando a distribuição das cervejas e
dos refrigerantes de suas marcas.
Particularmente, nada tenho contra a AmBev,
mas desejo que, de modo muito transparente, este
assunto seja debatido no Senado Federal e as partes
possam apresentar os seus motivos para essa divergência profunda entre os distribuidores e a AmBev,
uma vez que já não existe condições de entendimento no campo da negociação, do recuo ou da busca de
uma solução pacífica.
O Cade, que praticamente consolidou essa megafusão, deve ao Senado uma explicação sobre essa
disputa entre distribuidores e o fabricante AmBev.
Também a Secretaria de Direito Econômico, que participou desse processo todo, além da Receita Federal, que acompanha de perto essa questão da cobrança de impostos, haja vista que uma das questões
sempre debatidas diz respeito ao contribuinte substituto, devem ao Senado uma explicação. Praticamente
já existe o consenso de que esse procedimento é correto por parte da Receita Federal e da AmBev, mas,
de qualquer jeito, há divergências.
Então, para que todos esses pontos sejam colocados a limpo, para que a sociedade brasileira possa
acompanhar de perto a relação entre fabricante e distribuidores, que diz respeito a uma megaempresa que
hoje domina grande parte do mercado nacional, e, sobretudo, para que não se produza no Brasil um cartel,
não se estabeleça um verdadeiro monopólio da distribuição e da comercialização de bebidas das marcas
que hoje a AmBev inclui, quais sejam, Brahma, Skol e
Antarctica, em razão de tudo isso, ou seja, com o objetivo básico de democratizar a distribuição e de garantir a manutenção dos distribuidores pelo Brasil afora, apóio essa audiência pública. Espero que as partes compareçam no dia 6 de novembro, terça-feira,
após a Ordem do Dia, no plenário da Comissão de
Assuntos Econômicos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Não há mais oradores inscritos.
A Sr.ª Senadora Maria do Carmo Alves e os Srs.
Senadores Carlos Bezerra, Paulo Hartung e Antonio
Carlos Valadares enviaram discursos à Mesa, para
serem publicados na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
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A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, depois de
quase 30 anos tramitando no Congresso, finalmente
está sendo ultimado o texto do novo Código Civil,
cuja redação foi iniciada no começo da década de 70
por uma comissão de juristas, supervisionada por Miguel Reale, e que recebeu, também, importantes contribuições dos renomados Clóvis Beviláqua e Rui Barbosa.
Devido a tão longa tramitação, o novo Código incorporou muitas inovações resultantes da própria
evolução e dinâmica da sociedade e das mudanças
que ocorreram no mundo nos últimos anos. Mas, por
força do próprio processo legislativo, deixou de regular questões atualíssimas, tais como: o comércio pela
internet; a clonagem; o procedimento de fertilização,
também chamado de ”barriga de aluguel“; e a questão do genoma , entre outras.
A aprovação do novo Código Civil, festejada por
muitos e até criticada por outros que o esperavam
mais avançado, é, realmente, uma conquista da sociedade e do cidadão. É a ”constituição da pessoa comum“. É ele que vai regular a maior parte dos direitos
em vida, desde antes do nascimento e até depois da
morte.
Sr. Presidente, as inovações trazidas pelo novo
Código Civil são muitas, porém quero destacar aquelas voltadas diretamente à família e à mulher, que, no
meu entendimento, merecem todo o nosso apoio.
O conceito de família foi bastante ampliado. Pela
nova lei a família pode ser reconhecida como o grupo
formado por um dos cônjuges e seus dependentes.
Dessa forma, ampara a mãe solteira, acabando com
uma discriminação injusta e histórica. Abrange as relações estáveis, estabelecendo a igualdade entre os
filhos. A família passa a ser formada tanto pelo casamento civil, quanto pelo religioso, gerando os mesmos direitos.
O novo Código Civil não veio para salvar a definição de família convencionalmente formada pelo casamento civil e religioso, mas, sim, para ampliar o seu
conceito legal. Assim, ampara as composições familiares formadas tanto pelo casamento civil, quanto pelo
casamento religioso e, mesmo na ausência de qualquer um deles, pela consistência da relação estável,
igualando o direito dos filhos, até mesmo dos adotivos. O novo Código Civil acaba, definitivamente, com
o estigma do filho ilegítimo, cuja denominação pejora-
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tiva sempre criou tanto constrangimento e reações violentas.
Sr. Presidente, a ampliação do conceito de família, amparando-a sob o manto do reconhecimento legal e dando-lhe a tão necessária respeitabilidade,
vem contribuir para resolver, com maior justiça, um
problema social discriminatório, que pode ser revelado pelas nossas estatísticas. Estou falando das mães
solteiras, das mulheres que vivem em concubinato,
dos filhos e filhas nascidos fora do casamento convencional, dos adotivos, das crianças abandonadas
ao nascer e tantas outras formas de discriminação legal que a nova lei vem eliminar, dando-lhes, também
maior visibilidade e respeitabilidade legal.
As atualizações no âmbito do direito de família
são extraordinárias, porque o mundo e a sociedade
mudaram, evoluíram, e era indispensável uma revisão radical na legislação. Ao passar de 21 para 18
anos a maioridade civil, e de 18 anos para 16 anos a
emancipação, os jovens podem começar mais cedo
suas iniciativas profissionais e empresariais, como no
mundo da informática, onde eles fazem sucesso.
Considerando a igualdade de direitos entre homens e mulheres, já assegurados na Constituição de
1988, no âmbito familiar esta nova lei harmoniza a
distribuição de poder, que já vinha sendo consolidada
pela jurisprudência. O pátrio poder evolui para o poder familiar que é exercido em harmonia pelo entendimento de ambos os pais. Tanto pode ser exercido pelo
pai, quanto pela mãe. São bastante expressivos os
números que mostram a quantidade de mães, chefes
de família, que sustentam suas casas e criam seus filhos . Além disso, em caso de separação, a guarda
dos filhos tende para quem tiver melhores condições
de cuidar deles.
Outra inovação importante é a possibilidade de
mudança, a qualquer tempo e depois do casamento,
do regime de bens, para facilitar a conveniência e os
interesses do casal ou de cada um dos cônjuges em
particular.
Sr. Presidente, talvez para desespero dos genealogistas, o sobrenome, que sempre foi um patrimônio familiar, a partir da vigência da nova lei, se perpetua não apenas pela linhagem masculina, mas também pela linhagem feminina, pois tanto os homens
quanto as mulheres podem adotar sobrenomes um
do outro no casamento. Essa igualdade legal entre
homens e mulheres, entre o pai e a mãe, na nova lei,
transborda generosamente em várias situações.
A lei é mais igualitária na distribuição de herança entre os herdeiros, inclusive elimina a cruel discri-
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minação representada pela exclusão de herança de
filha desonesta que resida na casa paterna. Atualiza o
trato de questões antigas e polêmicas de profundas
raízes éticas, morais e religiosas ligadas ao casamento e motivos de sua anulação ou dissolução. Inclui
como motivação para a separação do casal a ”conduta desonrosa“ que embora o ranço cultural impregnado na legislação civil atribua o termo muito mais à
conduta feminina e relacionado à sua sexualidade, a
nova lei torna possível alcançar esse comportamento
pela censura legal que pode ser praticada tanto pelo
homem, quanto pela mulher.
O novo Código Civil, que também unificou o direito das obrigações, previsto tanto na legislação comercial quanto na civil, vem, até com um certo atraso,
em benefício da cidadania, da pessoa humana e, especialmente, em benefício da família, que, sustentada
muito mais pelas relações de amor, afeto, compromisso e solidariedade, se amplia e desenvolve no campo
da lei e da sociedade. Faz com que a mulher e a mãe
sejam igualmente mais valorizadas, acarretando, assim, importantes benefícios para todo o grupo familiar, especialmente os filhos.
Finalmente, Sr. Presidente, quero me alinhar
àqueles que defendem a vigência imediata do novo
Código como forma de diminuir essa defasagem que
– como disse anteriormente – se deu não por falta de
idéias ou de discussão, mas, sim, basicamente, por
questões técnicas do processo legislativo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigada.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, segundo o disposto na Constituição Federal, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a concessão da
anistia beneficiaria os que, entre 18 de setembro de
1946 e a data de sua promulgação, em 5 de outubro
de 1988, foram atingidos pelos atos de exceção, institucionais e complementares, ”em decorrência de motivação exclusivamente política“.
Teriam o benefício, também, os amparados pelo
Decreto Legislativo 18, de 15 de dezembro de 1961, e
os atingidos pelo Decreto-Lei 864, de 12 de setembro
de 1969, garantindo-se a todos as promoções a que
teriam direito se estivessem em serviço ativo, no cargo, emprego, posto ou graduação.
Igualmente, seria exigida obediência aos prazos
de atividade descritos nas leis e regulamentos, e observado que os efeitos financeiros vigorariam a partir
da promulgação da Lei Maior, proibindo-se, porém, remuneração de qualquer espécie com efeito retroativo.
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Dispôs, ainda, o Legislador Constituinte que,
aos cidadãos ”impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica“, em conseqüência de
portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica,
”será concedida reparação de natureza econômica,
na forma que dispuser lei de iniciativa do Congresso
Nacional“, com vigência no prazo de doze meses a
contar da promulgação da Lei das leis.
Não obstante a clareza desse texto, chegou-nos, não faz muito, correspondência da Associação dos ex-Cabos da Força Aérea Brasileira, com
sede em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e subdelegacia em Cuiabá.
A entidade, integrada por cerca de 310 associados, ex-militares e hoje autores de ações indenizatórias movidas contra a União, em conseqüência de prejuízos sofridos a partir de portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica.
O recurso judicial refere-se aos termos da Medida Provisória 2.151, de 31 de maio de 2001, que regulamenta o artigo oitavo das disposições constitucionais referidas, especialmente quando trata, na Seção I, de fixar em até o máximo de cem mil reais a reparação econômica em prestação única.
E ainda, na Seção II – Da Reparação Econômica em Prestação Mensal, Permanente e Continuada,
quando garante que, após reintegrados ao cargo ou
função de origem e levados, de imediato, à aposentadoria ou reserva remunerada“, os anistiados passam
a receber prestação mensal permanente e continuada, como se ”houvessem permanecido em serviço
ativo“.
Interpretam os missivistas que têm direito aos
benefícios da indenização e também da reintegração
ao cargo na reserva remunerada, pois não há, no textos legais referidos, nada que os obrigue a efetivar a
opção.
A MP em referência dispõe sobre o ”Regime do
Anistiado Político“, definido como aquele que, no período entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de
1988, inicialmente referido, por motivação exclusivamente política foi atingido pelos atos de exceção, institucionais ou complementares; punidos com transferência de localidade de trabalho; com perda de comissões incorporadas; e impedidos de exercer, na vida
civil, atividade profissional específica, por força de
atos oficiais reservados do Ministério da Aeronáutica.
Relaciona, entre outros de seus direitos, o de ser
declarado nessa condição; o de reparação econômica,
com característica indenizatória; a contagem, para to-
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dos os efeitos, de tempo em que foi compelido a afastar-se de sua atividade profissional em conseqüência
de credo apenas político; e o de, quando ex-estudante,
concluir o curso, ou de obter o registro do diploma,
quando o tiver concluído, tudo de acordo com a Lei
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que ”Estabelece
Diretrizes e Bases da Educação Nacional“.
Os anistiados propõem, ainda, a supressão do
artigo 21, da indigitada MP, porquanto consideram
”que mais vale morrer pela honra, do que trocá-la pela
vida“. Argumentam que, se de forma surpreendente,
foram expulsos da FAB por força de Portaria ministerial de 12 de outubro de 1964, qualificada como verdadeiro ato de exceção, expedido por motivação exclusivamente política, fica evidenciado o direito de retorno
às condições que antes desfrutavam.
Pretendem o benefício da reversão ou reintegração no cargo, a promoção ao posto de suboficial,
como se na ativa estivessem, quando de sua passagem para a reserva remunerada, bem como o pagamento dos atrasados, desde a data da vigência da
Constituição, ou seja, desde 5 de outubro de 1988.
Rejeitam, conseqüentemente, a anistia, nos termos
em que foi proposta, pois têm como maior desejo a
“reparação de uma injustiça histórica“.
Parece-lhes que são devidas essas reparações,
de forma ampla e completa, e de que é integralmente
justificável o inconformismo com a usurpação de direitos de que foram vítimas indefesas, decretada pelos
Atos Institucionais de 1 a 9 e pelas Emendas Constitucionais de 1967 e 1969, que mantiveram os atos oficiais da chamada Revolução ao largo da apreciação
do Poder Judiciário.
Almejam, finalmente, viver ”o restante dos seus
dias com a devolução de sua dignidade“, que a tanto
faz-se equivaler a condição de membro da Força Aérea Brasileira, com a plenitude das honras correspondentes aos cargos. Não é justo, concluem, ver que
aqueles que dedicaram à FAB a sua mocidade e todos os melhores anos de suas vidas, serem hoje tratados como párias.
De todo o exposto, é de se concluir que os argumentos apresentados e o pleito da Associação dos
ex-Cabos da Força Aérea Brasileira merecem o exame aprofundado do Governo, com os objetivos de deferir os direitos reclamados e de dar total cumprimento à Lei da Anistia, dessa forma eliminando a nódoa,
que ainda persiste, de um passado que se quer superar, assim engrandecendo a história democrática do
País.
Era o que tínhamos a dizer.
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O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, mês de outubro, mês
da saúde. Assim deveria ser chamado este décimo
mês do ano. Faço essa afirmativa em virtude de que,
no dia 18, comemora-se o dia do médico; no dia 23, o
dia da saúde bucal no Espírito Santo; e, no dia 25, o
dia do cirurgião-dentista brasileiro.
É tempo, portanto, de parabenizar todos os profissionais médicos brasileiros e com eles solidarizarmo-nos nessa árdua luta cotidiana para salvar vidas
ou diminuir sofrimentos num País tão rico e, ao mesmo tempo, tão carente de políticas de saúde pública
que gerem resultados satisfatórios para a nossa população. Sabemos que, sem o desprendimento material e o engajamento social e político da classe médica, certamente a situação da saúde estaria pior.
Para comemorar o dia da saúde bucal no Espírito Santo, o Conselho Regional de Odontologia capixaba preparou as manifestações próprias da data:
Cursos científicos para atualizar nossos profissionais
e algumas comemorações de cunho festivo e religioso. Foram adotadas, também, em vários municípios,
ações sociais envolvendo o cirurgião-dentista e a comunidade. Dessa forma, promove-se a Odontologia
em todo o Estado, engajando social e politicamente
os profissionais com os munícipes por meio das igrejas, lideranças comunitárias e associações organizadas. Houve, ainda, o incentivo aos cirurgiões-dentistas para participarem, em todo o Estado, de ações políticas, discursando e participando de debates nas câmaras municipais, com a presença de prefeitos, vereadores, secretários de Saúde e líderes comunitários,
no intuito de instigar a reflexão dos profissionais e políticos para, principalmente, assegurar projetos que
garantam uma melhor saúde bucal e geral para todos.
A situação da saúde bucal no Brasil é desoladora. Em 1984, o Ministério da Saúde adotou uma filosofia ímpar no mundo, separando a saúde em duas,
passando a utilizar tecnicamente os termos saúde e
saúde bucal, ignorando as normas da OMS (Organização Mundial de Saúde) que recomenda a noção de
saúde integral. A partir daí, iniciou-se um processo de
desagregação dos serviços odontológicos públicos,
agravado pelo fato de que, desde 1978, o Governo
não realizava concursos para cirurgiões-dentistas,
tendo os Estados e Municípios, como responsáveis
diretos pela saúde, que se adequar dentro de um orçamento fiscal cada vez mais apertado, demitindo
servidores da área. Isso, por sua vez, resultou em um
número insuficiente de profissionais capacitados para
atender às necessidades da população.
Como agravante, o Ministério da Educação autorizou, indiscriminadamente, o funcionamento de
cursos de Odontologia, duplicados nos últimos dez
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anos, tornando o Brasil campeão mundial em número
de faculdades de Odontologia. Atualmente formamos,
por ano, 13 mil novos cirurgiões-dentistas. Em decorrência disso, há, hoje, no País, 10% de todos os profissionais do mundo. Temos mais dentistas do que os
Estados Unidos e México juntos para uma população
muito menor. Isso, que poderia ser um fator de orgulho nacional, tem sido, na realidade, um problema.
Esse descontrole tem criado uma situação mercadológica calamitosa que só seria resolvida se houvesse
uma política efetiva de interiorização da saúde – já
que o grande contingente de dentistas concentra-se
nas grandes cidades – e acontecesse a revitalização
da rede pública, o que permitiria a universalização
dos serviços.
A situação, no Brasil, é, portanto, paradoxal. Temos tantos dentistas e um número irrisório da população assistida. Dados recentes do IBGE mostram que
30 milhões de brasileiros nunca tiveram acesso a serviços odontológicos. O Ministro José Serra, ao tomar
conhecimento desse número estarrecedor, somado
às várias e incessantes denúncias feitas pelas entidades do setor, decidiu incluir os cirurgiões dentistas
nas equipes do PSF (Programa de Saúde da Família)
do Ministério da Saúde. Irá, assim, incluir, ao longo de
2001 e 2002 , onze mil dentistas no Programa.
Apesar de louvável, a iniciativa do Ministro Serra
tem esbarrado na insensibilidade de alguns prefeitos
e secretários de saúde que desviam as verbas destinadas à contratação de dentistas do PSF, utilizando-as para pagamento da folha salarial dos quadros
já existentes. Portanto, continua, a maioria da população, sem receber a necessária atenção, tanto em termos de qualidade quanto de quantidade.
Hoje, a grande luta dos dentistas, bem como de
suas representações como o Conselho Federal de
Odontologia, os conselhos regionais, a ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e sindicatos, é de atuar junto ao Executivo e aos governos estaduais e municipais, sensibilizando também os políticos brasileiros, independentemente de posições ideológicas ou
partidárias, na tentativa de reverter um quadro desolador, pois se de um lado temos 170 milhões de brasileiros precisando de assistência odontológica, com
80% da população com renda até 3 salários mínimos,
economicamente incapazes de comprar saúde privada e tendo como única opção o SUS, de outro temos
o maior e mais capacitado contingente de profissionais do mundo precisando trabalhar.
A vinculação da saúde bucal com a saúde geral
é urgente e foi muito bem assinalada tanto na primeira
quanto na segunda Conferência Nacional de Saúde
Bucal, que aconteceram em 1986 e 1993, respectivamente, ambas realizadas em Brasília. O Relatório Final do segundo encontro afirmou:
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A saúde bucal é parte integrante e inseparável da saúde do indivíduo e está relacionada diretamente com as condições de
saneamento, alimentação, moradia, trabalho, educação, renda, transporte, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, aos serviços
de saúde e à informação.
Acreditando nessa afirmação, a par de parabenizar-mos nossos médicos e dentistas, temos o dever
de registrar que as dificuldades referentes à saúde só
poderão ser resolvidas se visualizadas dentro de um
cenário maior , cuja exigência primeira é a inserção
econômica e social de uma vasta parcela de brasileiros excluídos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, passo
a ler, para que conste dos Anais do Senado Federal, o
seguinte editorial da lavra do Jornal da Cidade, editado em Aracaju, Capital do Estado de Sergipe.
O jornal, de propriedade do empresário Antonio
Carlos Franco, destaca a importância da ética na condução dos negócios públicos, enfatizando que “político corrupto tem que ser afastado da vida pública e devolver o que subtraiu”.
E, ainda, lembra que “o Governador Albano
Franco é acusado de pagar a sua própria reeleição
com dinheiro público, e, no entanto, Secretários e Deputados o defendem publicamente como se ele fosse
um grande injustiçado”.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ANTONIO CARLOS VALADARES EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.
Inversão de valores
A sociedade brasileira moderna, incluindo a sergipana,
deu marcha à ré e está caminhando na contramão dos princípios
que norteiam a cidadania. Há uma inversão de valores morais,
éticos e até políticos. É como se mergulhássemos num quadro
surrealista. O movimento surrealista prega a substituição dos valores éticos existentes por uma nova mentalidade que pede a renovação do comportamento por atitudes e posturas movidas pelo
inconsciente e pelo irracional. É isto: parece que estamos vivendo
um mundo onírico, de fantasia, que o nosso mundo virou de ponta cabeça.
Agora mesmo, Jader Barbalho é escorraçado do Senado
como um dos parlamentares mais corruptos da história do Brasil,
mas sai atirando em todos e se debatendo como se fosse a vítima. Estamos vendo algo parecido acontecer aqui em Sergipe. O
governador Albano Franco é acusado de pagar a própria reeleição com dinheiro público e, no entanto, secretários e deputados o
defendem publicamente como se ele fosse um grande injustiçado.
Os valores morais estão sendo invertidos. O certo está errado e o
errado agora é o que está certo. Em outras palavras, o código de
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conduta “construído” através das gerações como um instrumento
de promoção da ordem, justiça, igualdade e cidadania, caiu no
desuso, resvalou para inutilidade, não serve mais como parâmetro de comportamento.
A honestidade, o empreendedorismo, o cumprimento da
palavra empenhada estão se tornando qualidades raras, notadamente entre os dirigentes políticos e jurídicos, homens públicos e
líderes de organismos sociais. O proceder correto, íntegro, o dever de tratar a coisa pública com respeito e austeridade perderam-se entre o acenar do enriquecimento ilícito, mas rápido, e a
decadência das instituições constituídas para manter a ordem e
obrigar o cumprimento das leis.
O tráfico de influência nunca foi tão forte. É um vício que
parece não ter cura, embora seja oportuno salientar que hoje,
após a “prostituinte” de 1988, graças à redemocratização do país
e o fortalecimento das instituições, a sujeira vem à tona sobre
todo o lodaçal.
À começar com a queda de Fernando Collor. Mas o diferencial morre aí: os criminosos de colarinho branco continuam
soltos, jamais são alcançados pela justiça, mesmo que sejam
desmascarados e execrados publicamente.
O quadro multicor do Brasil está se desbotando. O país
construído a duras penas por um povo multirracional, que busca
o crescimento dessa pátria de solo riquíssimo e de pobreza acachapante, está precisando ser redesenhado, necessitando ganhar novas cores. Salvador Dali, um dos inventores do surrealismo, foi um monstro sagrado das artes plásticas, mas não é do
seu estilo e do seu pincel que estamos precisando. Precisamos
pintar um quadro real, onde cada personagem tem que ocupar o
seu lugar na tela: o bandido tem que ser preso; o político corrupto
tem que ser afastado da vida pública e restituir ao erário o que
subtraiu; o cidadão tem que viver livremente, acreditando no direito de ir e vir, na livre iniciativa e na democracia plena.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.

ORDEM DO DIA
–1–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1, DE 2001
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 1, de 2001, que abre crédito extraordinário, em
favor do Ministério da Integração Nacional, no valor
de cento e cinqüenta e quatro milhões de reais, para
os fins que especifica, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário da Câmara dos Deputados, Relator: Deputado Professor
Luizinho, em substituição à Comissão Mista.
–2–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2001
(Votação nominal, se não houver emendas)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7,
de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador
Moreira Mendes, que acrescenta o § 3º ao art 50 da

666

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Constituição Federal (dispõe sobre o acesso a informações e documentos sigilosos), tendo
Parecer sob nº 972, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
–3–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2001
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 12, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Antônio Carlos Valadares, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento
da Amazônia e o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, tendo
Parecer favorável, sob nº 937, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jefferson Peres.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 4 de outubro, quando teve
sua votação adiada para hoje.
–4–
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 113, DE 2000-COMPLEMENTAR
(Votação nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 113, de 2000-Complementar, de autoria
do Senador Moreira Mendes, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para tornar
inelegível aquele cuja prestação de contas relativa a
companha eleitoral tenha sido rejeitada, tendo
Pareceres sob nºs 1.045, de 2000 e 1.056, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Álvaro Dias, 1º pronunciamento: favorável; 2º pronunciamento (em reexame,
nos termos do Requerimento nº 115, de 2001): favorável, com voto contrário do Senador Bello Parga.
–5–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 53, de 1997 (nº 730/95, na Casa de origem), que regulamenta o art. 213 da Constituição Federal, definindo escolas comunitárias, confessionais
e filantrópicas para fins de recebimento de recursos
públicos, tendo
Parecer sob nº 1.293, de 2000, da Comissão de
Educação, Relator: Senador José Jorge, favorável,
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nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que
oferece.
–6–
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 294, DE 1989
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 294, de 1989
(nº 189/91, naquela Casa), de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a seleção de locais, a
construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a responsabilidade civil
e as garantias referentes a depósitos de rejeitos radioativos, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.145, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Romero Jucá, com votos contrários da Senadora Emília
Fernandes e dos Senadores Lauro Campos e Tião Viana, e vencido, em separado, do Senador Pedro Simon.
–7–
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2000
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 2, de
2000 (nº 3.864/97, na Casa de origem), que dispõe
sobre o valor das benfeitorias executadas com recursos públicos nas desapropriações para fins de reforma agrária, tendo
Parecer sob nº 1.086, de 2001, da Comissão Diretora, Relator: Senador Carlos Wilson, oferecendo a
redação do vencido.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
–8–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 26, de 2001 (nº 2.483/2000, na Casa de
origem), que atribui valor de documento de identidade
à Carteira de Fiscal de Tributos Estaduais, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.040, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador Osmar Dias.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 26
minutos.)
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SENADO FEDERAL
Ata da 141ª Sessão Deliberativa Extraordinária
em 24 de outubro de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência do Sr. Ramez Tebet

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Álvaro Dias – Amir Lando –
Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Júnior –
Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Artur da
Tavola – Bello Parga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio – Carlos Wilson – Casildo
Maldaner – Eduardo Siqueira Campos – Eduardo
Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Bezerra –
Fernando Matusalém – Francelino Pereira – Freitas
Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo
Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena – Hugo Napoleão –
Iris Rezende – Jefferson Peres – João Alberto Souza – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José
Alencar – José Coelho – José Eduardo Dutra – José
Fogaça – José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha – Lindberg Cury – Lúcio Alcântara
– Lúdio Coelho – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Maria
do Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto –
Mauro Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna – Osmar
Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva –
Pedro Simon – Ramez Tebet – Renan Calheiros –
Ricardo Santos – Roberto Requião – Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Machado –
Teotônio Vilela Filho – Tião Viana – Valmir Amaral –
Waldeck Ornelas.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 73 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM Nº 236, DE 2001
(Nº 1.097/2001, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com a alínea f do inciso III do
art. 52 da Constituição Federal, combinado com os
arts. 8º e 68 da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001, submeto à onsideração de Vossas
Excelências o nome do Senhor Gustavo Dahl, para
exercer o cargo de Diretor-Presidente da Agência Nacional do Cinema, com mandato de cinco anos.
Brasília, 18 de outubro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
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(À Comissão de Educação.)
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MENSAGEM Nº 237, DE 2001
(Nº 1.102/2001, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição Federal, e com o disposto no art. 18,
parágrafo 1º, e no art. 59, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº
93.325, de lº de outubro de 1986, e no art. 57, parágrafo lº do Anexo I ao Decreto nº 3.959, de 10 de
outubro de 2001, submeto à apreciação de Vossas
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
José Gregori, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República Portuguesa.
Os méritos do Embaixador José Gregori, que
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do
Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 22 de outubro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM nº 314/DP-MRE/APES
Brasília, 22 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Constituição, com o disposto no art. 18, parágrafo 1º do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de lº de outubro de
1986, e no art. 57, parágrafo 1º, do Anexo I ao Decreto nº 3.959, de 10 de outubro de 2001, submeto à
apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de
Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor José Gregori, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República Portuguesa.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o País e Curriculum-vitae do Senhor
José Gregori, que, juntamente com a Mensagem ora
submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão
apresentados ao Senado Federal para exame por
parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente, – Celso Lafer Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
PORTUGAL
Outubro de 2001
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MENSAGEM Nº 238, DE 2001
(Nº 1.100/2001, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los de que me ausentarei do País no período de
25 de outubro a 1º de novembro de 2001, para realizar visita ao Reino da Espanha e à República francesa, a convite, respectivamente, do Presidente da Fundação Gorbatchev e do Presidente da Assembléia
Nacional.
Na Espanha, entre os dias 25 e 29 de outubro,
além de reunião de trabalho com o Presidente do Governo Espanhol, José Maria Aznar, participarei da
“Conferência sobre Transição Democrática e Consolidação da Democracia”, evento organizado pela prestigiosa Fundação Gorbatchev.
Na França, entre os dias 29 e 31 de outubro,
manterei reuniões de trabalho com o Presidente
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Jacques Chirac e com o Primeiro-Ministro Lionel Jospin e participarei de sessão solene da Assembléia
Nacional, onde, a convite do Presidente do Parlamento, proferirei discurso a Deputados e membros do Governo francês.
As visitas à Espanha e à França deverão oferecer importante contribuição à intensificação e à diversificação de nosso relacionamento com aqueles países, ambos parceiros importantes do Brasil no cenário internacional.
Brasília, 22 de outubro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, a comunicação do Sr. Láercio Wilson
Barbalho, 1º Suplente do Senador Jader Barbalho,
declinando do direito que lhe cabe de tomar posse do
mandato de Senador da República, preenche os requisitos regimentais e tornar-se-á efetiva e irretratável
após sua publicação no Diário do Senado Federal,
nos termos do art. 29 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário o recebimento do Aviso nº
1.329, de 2001, de 11 do corrente, do Tribunal de Contas da União, em atenção aos Ofícios nºs 1.262, 1.263 e
1.264, de 2001, de 3 do corrente, do Senado Federal,
encaminhando cópia dos Pareceres nºs 1.080, 1.081 e
1.082, de 2001, e informando que os mencionados expedientes foram encaminhados à Segecex, Unidade
Técnica competente daquele Tribunal.
O referido Aviso será juntado ao processado do
Aviso nº 20, de 1999, que ficará na Secretária-Geral
da Mesa aguardando as providências solicitadas.
É o seguinte o Aviso recebido:
AVISO Nº 1.329-GP/TCU
Brasília, 11 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Em atenção aos Ofícios nºs 1.262, (SF),
1.263(SF) e 1.264 (SF), todos de 3-10-2001, dessa
procedência, por meio dos quais Vossa Excelência
encaminha cópia dos Pareceres nºs 1.080, 1.081 e
1.082, de 2001, com recomendações a este Tribunal,
informo que os mencionados expedientes foram encaminhados à Segecex, Unidade Técnica cumpetente deste Tribunal, para as devidas providências.
Atenciosamente, – Humberto Guimarães Souto,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, Proposta de Emenda à Constituição que será
lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Mozarildo Cavalcanti.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 45, DE 2001
Introduz § 11 ao art. 37 da Constituição Federal para disciplinar a perda do
cargo do servidor público não estável.
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:
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Art. 1º O art. 37 da Constituição Federal passa a
vigorar acrescido do seguinte § 11:
Art. 37. ..................................................
..............................................................
§ 11. Salvo nas hipóteses de decisão
judicial, do disposto no inciso II do § 3º do
art. 169 e da necessidade do órgão ou entidade, demonstrada em ato circunstanciado
do respectivo dirigente e observados, especialmente, os princípios da publicidade e da
impessoalidade, o servidor não estável da
administração direta e indireta, inclusive de
empresas públicas e sociedades de economia mista, ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, somente perderá o cargo ou emprego mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Art. 2º Esta Emenda entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
A Constituição de 1988 trouxe um avanço gigantesco para a moralização e a profissionalização da
Administração Pública, ao exigir que a admissão no
serviço público para cargo efetivo ou emprego permanente seja, sempre, precedida de concurso público.
Essa exigência, por mais relevante que venha
se revelando, não é suficiente. É necessário que não
apenas se garantam critérios impessoais na nomeação ou contratação de servidores públicos, mas,
igualmente, na sua exoneração ou dispensa.
Impõe-se, assim, para impedir o abuso de poder
no ato de desligamento daqueles que trabalham para
o Estado, em qualquer função, explicitar na Constituição que o servidor público, mesmo quando não estável, não pode perder o cargo por ato imotivado ou no
qual não estejam presentes os princípios que regem
a Administração Pública, notadamente, o da impessoalidade e o da publicidade.
Ainda nos casos em que o servidor é declarado
o responsável pela sua demissão, esta somente poderá ocorrer após processo administrativo em que lhe
seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Cabe mesmo observar que não seria sequer necessário prever expressamente a ampla defesa e o
contraditório na matéria, uma vez que se trata de direito previsto no inciso LV do art. 5º da Constituição, que
integra os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Carta Magna, que não são, inclusive, sus-
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cetíveis de serem abolidos por emenda constitucional, ex vi do art. 60, § 4º IV, da nossa Lei Maior.
É importante destacar que não se está, aqui, estendendo o direito à estabilidade a todos os servidores públicos. A Constituição é clara ao determinar
quais dentre eles têm direito ao instituto. Assim, o dispositivo que se pretende introduzir na nossa Lei Maior
diferencia, claramente as duas situações, prevendo
que o servidor não estável pode perder o cargo, além
de nas hipóteses já existentes para o titular de estabilidade, não apenas no caso previsto no art. 169, § 3º,
II, como também quando isso for necessário para o
bom funcionamento do ente público, exigindo-se,
nesse último, a edição de ato circunstanciado.
Desta forma, o que se visa é deixar claro que o
administrador público não pode agir de forma arbitrária, uma vez que deve ter a sua ação sempre voltada à
realização do interesse público.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 2001. –
Ney Suassuna – Arlindo Porto – Iris Rezende –
Jefferson Péres – Saturnino Braga – Paulo Souto
– Maria do Carmo Alves – Luiz Otávio – Lúdio Coelho – José Altemar Dutra – Bello Parga – José Coelho – Antonio Carlos Júnior – Antonio Carlos Valadares – Geraldo Cândido – Leomar Quitanilha –
Wellington Roberto – Geraldo Melo – Pedro Simon
– Geraldo Althoff – Marluce Pinto – Eduardo Suplicy – Ricardo Santos – Carlos Patrocínio – Maguito Vilela – José Agripino.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
*Art. 37.² A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
²I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
²II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações
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para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração;
III – o prazo de validade do concurso
público será de até dois anos, prorrogável
uma vez, por igual período;
IV – durante o prazo improrrogável
previsto no edital de convocação, aquele
aprovado em concurso público de provas ou
de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
²V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de
carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
VI – é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
²VII – o direito de greve será exercido
nos termos e nos limites definidos em lei específica;
²I – o prazo de duração do contrato;
²II – os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e
responsabilidade dos dirigentes;
²III – a remuneração do pessoal.
²§ 9º
O disposto no inciso XI aplica-se
às empresas públicas e às sociedades de
economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios para
pagamento de despesas de pessoal ou de
custeio em geral.
³§ 10. É vedada a percepção simultânea
de proventos de aposentadoria decorrentes
do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
1 Emenda Constitucional nº 18, de 1998.
2 Emenda Constitucional nº 19, de 1998.
3 Emenda Constitucional nº 20, de 1998.
*Art. 169. ¹A despesa com pessoal ativo e inativo
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos
em lei complementar.
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¹§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação
de cargos, empregos e funções ou alteração
de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder
público, só poderão ser feitas:
¹I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
¹II – se houver autorização específica
na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades
de economia mista.
¹§ 2º Decorrido o prazo estabelecido
na lei complementar referida neste artigo
para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos
os repasses de verbas federais ou estaduais
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites.
¹§ 3º Para o cumprimento dos limites
estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:
¹I – redução em pelo menos vinte por
cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;
¹II – exoneração dos servidores não
estáveis.
¹§ 4º Se as medidas adotadas com
base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida
neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a
atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.
¹§ 5º O servidor que perder o cargo na
forma do parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.
¹§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será consi-
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derado extinto, vedada a criação de cargo,
em ...
..............................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cadania.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Proposta de Emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições específicas constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 221, DE 2001
Acrescenta incisos ao art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de
1967 e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de
fevereiro de 1967 passa a vigorar com o acréscimo
dos seguintes incisos:
“Art. 1º ..................................................
..............................................................
XXIV – efetuar repasse ao Poder Legislativo Municipal que supere os limites definidos no art. 29-A, caput, da Constituição
Federal (art. 29-A, § 2º, I, da CF);
XXV – não enviar o repasse a que se
refere o inciso anterior até o dia vinte de
cada mês Federal (art. 29-A, § 2º II, da CF);
XXVI – enviá-lo a menor em relação
à proporção fixada na Lei Orçamentária
Federal, (art. 29-A, § 2º III da CF).
............................................................“
Art. 2º Constitui crime de responsabilidade do
Presidente da Câmara Municipal gastar ou autorizar
o gasto de mais de setenta por cento da receita da
Casa com folha de pagamento, incluído o gasto com
o subsídio dos Vereadores (art. 29-A, § 3º, da CF).
Parágrafo único. O crime definido neste artigo é
de ação pública e punido com a pena de detenção, de
três meses a três anos, sendo ao seu processo aplicável,. no que couber, o disposto no Decreto-Lei nº 201,
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de 27 de fevereiro de 1967, em especial, no art. 2º
desse diploma legal.
Art. 3º No total da despesa do Poder Legislativo
Municipal previsto no art. 29-A da Constituição Federal não se inclui a despesa com o Tribunal de Contas
Municipal.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Justificação
A iniciativa que ora submetemos à apreciação
dos nossos ilustres Pares tem o objetivo de regulamentar os crimes de responsabilidade previstos no
art. 29-A que a Emenda nº 25, de 2000, acrescentou à
Constituição Federal.
Como sabemos, essa Emenda acrescentou à
Lei Maior o art. 29-A, dispondo sobre o total da despesa a ser gasta com o funcionamento das Câmaras
Municipais, incluídos os subsídios dos Vereadores.
Assim, o § 2º do artigo em tela tipifica como crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: efetuar
repasse à Câmara que supere os limites das despesas fixadas; não enviar o repasse até o dia vinte de
cada mês; ou enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.
Outrossim, o § 3º tipifica como crime de responsabilidade do Presidente de Câmara Municipal o desrespeito ao limite de setenta por cento da receita da
Casa com folha de pagamento, incluído o gasto com
os subsídios dos Vereadores.
Não obstante, enquanto esses dispositivos não
forem regulamentados as normas acima referidas
não terão a devida eficácia, daí a necessidade da sua
regulamentação.
Outrossim, para que ocorra essa regulamentação, entendemos como adequada proposta de alteração do Decreto-Lei nº 201/67 inclusive em nome da
boa técnica legislativa, que recomenda evitar-se legislação extravagante, na medida do possível.
Ademais, no Decreto-Lei nº 201/67 estão tipificados os crimes funcionais dos Prefeitos municipais
(art. 1º) e esse diploma legal já foi considerado pelo
Supremo Tribunal Federal como parcialmente recepcionado pelo Texto Magno de 1988.
A propósito, recentemente, a Lei nº 10.028, de
19 de outubro de 2000, – alterou o Decreto-Lei nº
210/67 para instituir novos tipos penais em matéria de
responsabilidade dos Prefeitos em tema de finanças
públicas.
Dessa forma, pelo art. 1º da presente proposição procura-se incluir entre os crimes de responsabi-
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lidade dos Prefeitos (na verdade, como vimos, crimes
funcionais) os seguintes, conforme previsto no art.
29-A da Constituição Federal: efetuar repasse ao Poder Legislativo Municipal que supere os limites definidos no art. 29-A, caput, da Constituição Federal (art.
29-A, § 2º, I da CF); não enviar o repasse a que se refere o inciso anterior até o dia vinte de cada mês Federal (art. 29-A, § 2º, II, da CF; enviá-lo a menor em
relação à proporção fixada na Lei Orçamentária Federal (art. 29-A, § 2º, III, da CF)
O art. 2º, caput, preceitua que constitui crime de
responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal
gastar ou autorizar o gasto de mais de setenta por
cento da receita da Casa com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio dos Vereadores, consoante previsto no art. 29-A, § 3º, da CF.
Já o art. 2º, parágrafo único, estabelece que o
crime definido neste artigo é de ação pública e punido
com a pena de detenção, de três meses a três anos,
pena já prevista no Decreto-Lei nº 201/67 para os crimes praticados por prefeitos.
Por seu turno, o art. 3º declara que no total da
despesa do Poder Legislativo Municipal previsto no
art. 29-A da Constituição Federal não se inclui a despesa com o Tribunal de Contas Municipal.
A propósito, recorde-se aqui que, embora o controle externo integre o capítulo do Poder Legislativo
na Constituição Federal, as chamadas Cortes de contas detêm autonomia funcional e organizacional conferida pela Constituição Federal (v.g. art. 73).
Ante o exposto e tendo em vista a relevância da
matéria solicitamos o apoio dos nobres colegas para
a aprovação do projeto de lei que ora submetemos à
apreciação desta Casa.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 2001. – Senador Ney Suassuna.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
DECRETO-LEI Nº 201
DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a responsabilidade
dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras
providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o parágrafo 2º, do artigo 9º, do
Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966,
Decreta:
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Ju-
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diciário, independentemente do pronunciamento da
Câmara dos Vereadores:
I – apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou
desviá-los em proveito próprio ou alheio;
II – utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;
III – desviar, ou aplicar indevidamente, rendas
ou verbas públicas;
IV – empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com os planos ou programas a que se destinam;
V – ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as formas financeiras pertinentes;
VI – deixar de prestar contas anuais da administração financeira do Município a Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar,
nos prazos e condições estabelecidos;
VII – Deixar de prestar contas, no devido tempo,
ao órgão competente, da aplicação de recursos, empréstimos subvenções ou auxílios internos ou externos, recebidos a qualquer título;
VIII – Contrair empréstimo, emitir apólices, ou
obrigar o Município por títulos de crédito, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;
IX – Conceder empréstimo, auxílios ou subvenções sem autorização da Câmara, ou em desacordo
com a lei;
X – Alienar ou onerar bens imóveis, ou rendas
municipais, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;
XI – Adquirir bens, ou realizar serviços e obras,
sem concorrência ou coleta de preços, nos casos exigidos em lei;
XII – Antecipar ou inverter a ordem de pagamento
a credores do Município, sem vantagem para o erário;
XIII – Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;
XIV – Negar execução a lei federal, estadual ou
municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem
dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente;
XV – Deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais, dentro do prazo estabelecido em lei.
§ 1º Os crimes definidos neste artigo são de
ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena
de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a
pena de detenção, de três meses a três anos.
§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos
crimes definidos neste artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o
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exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular.
Art. 2º O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum do juízo singular, estabelecido
pelo Código de Processo Penal, com as seguintes
modificações:
I – Antes de receber a denúncia, o Juiz ordenará
a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, no prazo de cinco dias. Se o acusado não for encontrado para a notificação, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a defesa, dentro no
mesmo prazo.
II – Ao receber a denúncia, o Juiz manifestar-se-á,
obrigatória e motivadamente, sobre a prisão preventiva
do acusado, nos casos dos itens I e II do artigo anterior,
e sobre o seu afastamento do exercício do cargo durante a instrução criminal, em todos os casos.
III – despacho, concessivo ou denegatório, de
prisão preventiva, ou de afastamento do cargo do
acusado, caberá recurso, em sentido estrito, para o
Tribunal competente, no prazo de cinco dias, em autos apartados. O recurso do despacho que decreta a
prisão preventiva ou o afastamento do cargo terá efeito suspensivo.
§ 1º Os órgãos federais, estaduais ou municipais, interessados na apuração da responsabilidade do
Prefeito, podem requerer a abertura do inquérito policial ou a instauração da ação penal pelo Ministério
Público, bem como intervir, em qualquer fase do processo, como assistente da acusação.
§ 2º Se as providências para a abertura do inquérito policial ou instauração da ação penal não forem atendidas pela autoridade policial ou pelo Ministério Público estadual, poderão ser requeridas ao
Procurador-Geral da República.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI Nº 222, DE 2001 –
COMPLEMENTAR
Altera a Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, que “estabelece
normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal
e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações:
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“Art. 4º
..............................................................
..............................................................
I – .........................................................
..............................................................
..............................................................
b) critérios que assegurem o equilíbrio
cntre as obrigações e a capacidade de pagamento do ente da Federação, de conformidade com o disposto no art. 15, especialmente em seus §§ 2º e 4º; (NR).
..............................................................
§ 2º........................................................
..............................................................
..............................................................
V-A – critérios para a fixação de limites
anuais para as despesas vinculadas e as
discricionárias.
..............................................................
Art. 5º ....................................................
..............................................................
..............................................................
III – .......................................................
..............................................................
..............................................................
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, inclusive o erro
associado à previsão de receitas. (NR)
III-A – fixará limites para as despesas
vinculadas e as discricionárias, os quais
servirão, exclusivamente, como referência
para fins do exame de adequação orçamentária e financeira de proposições e para a
readequação orçamentária e financeira da
legislação em vigor.
..............................................................
..............................................................
Art. 7º ....................................................
..............................................................
..............................................................
§ 3º Os balancetes trimestrais do Banco Central do Brasil serão acompanhados
por notas explicativas sobre os principais fa-
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tos geradores dos resultados apurados nas
operações:
I – com títulos;
II – da área externa;
III – com instituições em regime especial;
IV – da área bancária. (NR)
§ 3º-A – Acompanharão as notas explicativas de que trata o parágrafo anterior informações sobre os motivos que ensejaram
a constituição e a reversão de provisões, assim como sobre:
I – para cada período de apuração, o
saldo médio dos depósitos àordem do Governo Federal;
II – a origem de créditos e débitos junto à Centrus, assim como os respectivos
prazos médios de realização e exigibilidade.
..............................................................
Art. 9º O equilíbrio entre as obrigações
e a capacidade de pagamento do ente da
Federação será assegurado mediante:
I – utilizacão dos recursos consignados à reserva de contingência;
II – adoção das medidas previstas no §
2º do art. 15. (NR)
§ 1º As medidas referidas no inciso II
do caput deste artigo serão adotadas apenas com relação aos créditos orçamentários
destinados à realização de despesas discricionárias. (NR).
§ 2º Sempre que a anulação for atribuida à correção de erro, o disposto no parágrafo anterior não se aplica aos créditos orçamentátios destinados à realização de despesas vinculadas. (NR).
§ 3º Os Poderes Legislativo e Judiciário, assim como o Ministério Público, poderão promover por ato próprio, nos termos
previstos na lei de diretrizes orçamentárias,
a limitação dos créditos orçamentários a
eles atribuídos. (NR)
..............................................................
Art. 14. Os benefícios e os incentivos
de natureza tributária serão classificados
como despesas vinculadas. (NR)
§ 1º O disposto no caput deste artigo
aplica-se a benefícios e incentivos que, modificando ou excluindo o crédito tributário
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rcgularmente constituído, impliquem a renúncia de receita tributária.
(NR)
§ 2º Para fins do disposto no caput:
I – as receitas tributárias serão registradas na lei orçamentária anual, para efeito
de previsão e acompanhamento da arrecadação, por seus valores brutos;
II – as despesas decorrentes de benefícios e incentivos de natureza tributária
constarão de categorias especificas de programação orçamentára, discriminada por
tipo de tributo. (NR)
§ 3º Os efeitos patrimoniais resultantes
da concessão de benefícios e incentivos de
natureza tributária serão contabilizados com
base em critérios e procedimentos definidos
pelo Conselho de Gestão Fiscal, na forma
do disposto no § 4º do art. 17. (NR)
..............................................................
Art. 15. As obrigações de pagamento
poderão ser assumidas até o limite da capacidade de pagamento da administração pública, representado esse limite pela disponibilidade de créditos orcamentários e recursos financeiros em cada exercício. (NR)
§ 1º As obrigações de pagamento resultam do ato de empenho da despesa,
pendente ou não do implemento de condição, vedada a celebração de convênio ou
contrato, carta-contrato e demais ajustes, a
autorização de compra ou a ordenacão de
execução de serviço sem o prévio empenho
e a observância do limite representado pela
disponibilidade de créditos orçamentários e
recursos financeiros.
§ 2º Os Poderes Executivo e Legislativo deverão assegurar o equilíbrio entre as
obrigações e a capacidade de pagamento
da administração pública, para tanto adotando as providências necessárias:
I – à limitação dos créditos orçamentários à previsão de arrecadação das receitas;
II – ao cancelamento dos créditos orçamentários em montante suficiente à cobertura do déficit financeiros porventura
apurado ao final do exercício anterior;
III – à programação da despesa de
modo a garantir a integral execução dos créditos orçamentários ao longo do exercício financeiro.
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§ 3º A consecução das metas fiscais,
conforme definidas na legislação em vigor,
será considerada para efeito das medidas
de ajuste e administração financeira previstas no parágrafo anterior.
§ 4º As medidas de que tratam os incisos I e II do § 2º constituirão objeto de projeto de lei a ser encaminhado ao Poder Legislativo, sendo vedado que se lhe promovam os efeitos, salvo nos casos expressamente previstos na lei de diretrizes orçamentárias, mediante ato administrativo ou
medida provisória.
§ 5º É vedada a fixação de cotas de
programação da despesa com a finalidade
de produzir os efeitos previstos nos incisos I
e II do § 2º.
Art. 16. Os créditos orçamentários que
não houverem sido executados até o final
do exercício financeiro deverão ser objeto
de proposta do Poder Executivo com a finalidade de sua reabertura no exercício subseqüente. (NR)
§ 1º O disposto no caput deste artigo
condiciona-se a:
I – apuração de superávit financeiro ao
final do exercício a que se refiram os créditos orçamentários;
II – observância das metas fiscais,
conforme previstas na legislação em vigor
na data de encerramento do exercício anterior ao de reabertura dos créditos orçamentários. (NR)
§ 2º A proposta a que alude o caput
deste artigo será encaminhada ao Poder Legislativo na forma de projeto de lei, até o final do primeiro trimestre do exercício subseqüente àquele de que se originem os créditos orçamentários passíveis de reabertura.
(NR)
§ 3º Ressalvado o disposto na lei de
diretrizes orçamentárias, o rateio do superávit financeiro será proporcional à razão entre
cada crédito e o total dos créditos orçamentários passíveis de reabertura. (NR)
§ 4º Para fins do disposto neste artigo,
serão desconsiderados os créditos orçamentários cuja inexecução se deva a anulação de despesa após o encerramento do
exercício financeiro. (NR)
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Art. 17. Sem prejuízo da utilização de
outras categorias de classificação, a despesa será considerada como vinculada ou discricionária, de conformidade com a natureza
da obrigação que lhe der origem. (NR)
§ 1º Classifica-se como vinculada a
despesa que se destina ao pagamento de
obrigação criada por lei específica; distinta
da lei orçamentária anual. (NR)
§ 2º Consideram-se discricionárias as
despesas que não se possam classificar
nos termos do parágrafo anterior. (NR)
§ 3º O Poder Público adotará as providências necessárias ao registro patrimonial
das obrigações de que se originem as despesas vinculadas, tendo em vista apurar os
efeitos desse passivo sobre:
I – o patrimônio liquido e a solvabilidade patrimonial;
II – o nível de endividamento;
III – as demais metas fiscais do ente
da Federação. (NR)
§ 4º O Conselho de Gestão Fiscal estabelecerá os critérios e os procedimentos
para a classificação da despesa nas categorias mencionadas neste artigo, assim como
para o registro patrimonial das obrigações
criadas por lei. (NR)
§ 5º Revogado.
§ 6º Revogado.
§ 7º Revogado.
Art. 17-A. O poder público fixará limites
anuais para as despesas vinculadas e as
discricionárias.
Parágrafo único. Os limites de que trata o caput deste artigo serão fixados na lei
orçamentária anual, com base em critérios
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, servindo, exclusivamente, de referência para:
I – o exame de adequação orçamentária e financeira de proposições legislativas;
II – a elaboração das propostas de readequação orçamentária e financeira da legislação em vigor.
Art. 17-B. O exame de adequação orçamentária e financeira de proposições legislativas será efetuado de modo a garantir
a observância das disposições contidas na
legislação concernente às finanças públicas,
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particularmente na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual.
§ 1º Constitui requisito de adequação
da proposição legislativa a previsão de seus
efeitos, sobre o patrimonial e as despesas,
na lei de diretrizes orçamentárias, especialmente para efeito da fixação dos limites de
que trata o artigo anterior e para o estabelecimento das demais metas fiscais.
§ 2º Aplicam-se ao exame de adequação orçamentária e financeira de proposições as normas que regem o processo legislativo.
Art. 17-C. A readequação orçamentária
e financeira da legislação em vigor visa assegurar:
I – no curso de cada exercício financeiro, o ajuste do montante dos créditos orçamentários à capacidade de pagamento da
administração pública;
II – durante a execução da politica fiscal, a compatibilidade entre as despesas
vinculadas, as receitas estimadas e as demais metas fiscais previstas para o período.
§ 1º Para fins do disposto no inciso I
do caput deste artigo, serão propostas ao
Poder Legislativo medidas de ajuste conforme previstas no art. 15, especialmente nos
incisos I e II de seu § 2º.
§ 2º A compatibilidade entre as despesas vinculadas, as receitas estimadas e as
demais metas fiscais será promovida, por
proposta do Poder Executivo, mediante a
transformação ou a extinção de obrigações
criadas por lei, assim como por intermédio
de medidas que propiciem o aumento da arrecadação de receitas.
§ 3º A proposta referida no parágrafo
anterior será apresentada na forma de projeto de lei, de acordo com a periodicidade e
as demais condições estabelecidas na lei do
plano plurianual e na legislação que rege o
processo legislativo.
..............................................................
Art. 30.
..............................................................
I – Senado Federal a proposta de que
trata o inciso VI do art. 52 da Constituição
Federal; (NR)
..............................................................
§ 3º Revogado.
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..............................................................
Art. 32....................................................
..............................................................
..............................................................
§ 1º O ente interessado formalizará
seu pleito fundamentando-o em parecer de
seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse
econômico da operação e o atendimento
das condições estabelecidas pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, inciso VII, da
Constituição Federal. (NR)
..............................................................
Art. 35....................................................
..............................................................
§ 1º Excetuam-se da vedação a que
se refere o caput deste artigo: (NR)
I – as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação,
inclusive suas entidades da administração
indireta, que não se destinem a: (NR)
financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes;
refinanciar dívidas contraídas junto a
outras instituições financeiras;
II – as operações entre a União e os
Municípios destinadas ao refinanciamento
de suas dívidas mobiliária e contratuaL (NR)
..............................................................
Art. 40. Os entes da Federação poderão conceder garantia em operações de crédito, observado o disposto neste artigo e as
normas do art. 32.
§ 1º A garantia ficará condicionada ao
oferecimento de contragarantia, pelo menos
equivalente à garantia a ser concedida, assim como à regularidade do ente que a pleitear em suas obrigações junto ao garantidor
e às entidades por ele controladas, observado o seguinte: (NR)
..............................................................
II – a contragarantia exigida poderá
consistir na vinculação das receitas tributárias diretamente arrecadadas e daquelas provenientes de transferências constitucionais,
a qual se formalizará mediante a outorga de
poderes ao garantidor para retê-las e empregá-las no pagamento de débitos em atraso. (NR)
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§ 2º Revogado.
..............................................................
§ 9º Quando honrar dívida de outro
ente, em virtude de garantia prestada, o garantidor poderá condicionar-lhe a entrega de
recursos, inclusive transferências constitucionais, ao ressarcimento das importâncias
pagas. (NR)
§ 10. O ente da Federação cuja dívida
houver sido honrada por outro ente, em decorrência de garantia prestada, sofrerá a
suspensão de seu acesso a créditos e financiamentos até o pagamento da referida dívida. (NR)
§ 10-A. As normas contidas neste ar tigo aplicam-se à União em caráter subsidiário àquelas previstas no inciso VIII do art. 52
da Constituição Federal.
............................................................
Art. 47. O fornecimento de bens ou a
prestação de serviços ao Poder Público, por
parte de empresa direta ou indiretamente
controlada por ente da Federação, somente
ocorrerá mediante a devida contratação administrativa, nos termos previstos na legislação que dispõe sobre contratos da administração pública. (NR)
§ 1º As empresas de que trata este artigo farão publicar, nas notas explicativas
que acompanham suas demonstrações financeiras, relação de débitos e créditos
para com o ente controlador, nela devendo
também incluir ativos e passivos em relação
aos quais não houver acordo, junto ao controlador, quanto à certeza e à liquidez. (NR)
§ 2º A aplicação de recursos, pelo ente
controlador, na empresa controlada, que
não se destine à subscrição de ações, ao
pagamento pelo fornecimento de bens ou
pela execução de serviços e ao pagamento
dos créditos empresariais junto ao próprio
controlador, somente será realizada mediante subvenção, observado o disposto no 3º
do artigo seguinte.
Art. 47-A Sem prejuízo do disposto no
artigo anterior, poderão ser cobrados contratos de gestão entre o ente controlador e a
empresa controlada, destinados ao preestabelecimento de metas e padrões de desempenho empresarial.
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§ 1º Os contratos referidos no caput
terão por finalidade a coordenação da ação
empresarial com os planos e programas governamentais, particularmente no intuito de:
I – possibilitar o planejamento das
ações empresariais;
II – padronizar as atividades de controle da ação empresarial, reduzindo-lhes os
custos;
III – determinar o papel reservado à
empresa no âmbito do setor público e na
economia;
IV – garantir à empresa política de preços e tarifas que lhe proporcione a recuperação dos custos e a remuneração do capital investido;
V – definir padrões de eficiência, eficácia e autonomia para a empresa, especialmente com respeito ao controle de custos e
despesas;
VI – proporcionar ao setor público a remuneração do capital investido na empresa.
§ 2º A celebração de contrato de gestão não impede que a empresa venha a receber recursos do ente controlador a título
de subvenção, desde que, nesse caso, o objeto e as razões da subvenção constem do
contrato de gestão.
§ 3º A subvenção econômica, em qualquer caso, será realizada no limite dos créditos orçamentários destinados a esse fim.
Art. 48.
..............................................................
Parágrafo único. A transparência será
assegurada também mediante a participação popular e a realização de audiências
públicas, especialmente durante os processos de elaboração e discussão das leis do
plano plurianual, de diretrizes orçamentárias
e orçamentária anual. (NR)
..............................................................
Art. 50....................................................
..............................................................
..............................................................
§ 2º O órgão central de contabilidade
da União será responsável, por prazo não
superior a um ano, contado da data de publicação desta Lei Complementar, pela definição de normas e procedimentos contábe-
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is, em âmbito nacional, aplicáveis à escrituração das contas públicas. (NR)"
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
Justificação
Este projeto de lei complementar busca trazer
pequenas contribuições para o aperfeiçoamento da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O
ponto de partida deste trabalho foram as emendas
apresentadas à Lei durante a fase de sua tramitação
nesta Casa. Essas emendas permitem entender que
a LRF ainda não é uma peça acabada, padecendo de
alguns vícios e impropriedades que, certamente, a
impedem de tornar-se a peça normativa dorsal imaginada para o novo regime fiscal brasileiro.
As maiores mudanças aqui propostas dizem
respeito às disposições reservadas às despesas. A
idéia foi a de retirar das despesas a ênfase dos controles, deslocando-a para as obrigações do Estado,
particularmente para aquelas obrigações resultantes
de atos com força de lei. O entendimento vai no sentido de que são as obrigações, em um plano distinto do
das leis orçamentárias, que podem desavisadamente
comprometer as metas fiscais, concorrendo para o indisciplinado crescimento do passivo do Estado e o irremediável comprometimento de sua capacidade de
pagamento. Por isso, a imposição de restrições à criação desse tipo de passivo deve iniciar-se já no curso
do processo legislativo, com mais decisivas e severas
normas de exame de adequação orçamentária e financeira das proposições, e culminar com a reconciliação das metas fiscais com as obrigações criadas por
lei, para tanto alterando-se, periodicamente, as próprias leis. A fim de que esse mecanismo funcione,
deve haver tetos ou limites para as despesas, especialmente para as resultantes de obrigações criadas
por lei, de forma que esses tetos ou limites possam
balizar as definições quanto à abrangência e à intensidade das mudanças a serem promovidas na legislação em decorrência das medidas de reconciliação. Os
tetos não devem, obviamente, impedir a realização de
despesas de qualquer tipo, mas apenas funcionar
como referência, fundada na política fiscal, de algo
não vai bem, por isso exigindo o trabalho de reconciliação entre as obrigações, as receitas e as demais
metas fiscais.
Em caráter mais pontual, são também propostas mudanças em várias outras passagens da lei.
Umas são decorrência do novo mecanismo de contro-
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le das obrigações; outras, resultado do acolhimento
das idéias contidas nas já citadas emendas. Destacam-se entre elas, talvez por sua maior importância
relativa, os novos tratamentos propostos para a orçamentação de incentivos e benefícios de natureza tributária e para as relações entre empresas estatais e
ente controlador. Num e noutro caso, o objetivo perseguido é o de tornar mais transparentes e aquilatáveis
as ações do Estado, possibilitando que a aplicação de
recursos públicos seja decidida objetivamente, a partir dos custos e dos benefícios, econômicos e sociais,
que dessas ações podem advir.
Finalmente, é importante consignar que o reexame da LRF permitiu entender, e esse parece ser o
aspecto mais fundamental, que o novo regime fiscal
brasileiro não se poderá implantar, em caráter definitivo, à falta da promoção de mudanças em outros trechos do ordenamento jurídico. Desde a própria Constituição Federal até as normas do processo legislativo, passando pela lei complementar destinada ao estabelecimento das normas de gestão patrimonial, financeira e orçamentária, o País ainda carece de legislação de finanças públicas, mais simples, precisa
e abrangente, que promova, independentemente de
seu tamanho, um Estado mais eficiente e eficaz. Em
termos práticos, isso significa rever as normas constitucionais que regem os orçamentos, tendo em vista
resgatar às leis orçamentárias o caráter contratual
que lhes é inerente, enquadrar o processo orçamentário no processo legislativo, inclusive prevendo a instituição do exame de adequação orçamentária e financeira das leis, e franquear à sociedade civil organizada
participação na definição das normas sobre a produção, o tratamento e a divulgação da informação sobre o
Estado e os seus atos, vez que a informação, acima de
tudo é um bem público. O trabalho, portanto, se é que
assim se pode dizer, apenas se inicia com a LRF.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 2001. –
Ney Suassuna.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
LEI COMPLEMENTAR Nº 101
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
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CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do
Título VI da Constituição, § 1º A responsabilidade na
gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas,
mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração
de despesas com pessoal, da seguridade social e outras dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
§ 2º As disposições desta Lei Complementar
obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
§ 3º Nas referências:
I – à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, estão compreendidos:
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste
abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e
o Ministério Público;
b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes;
II – a Estados entende-se considerado o Distrito
Federal;
III – a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado
e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios
e Tribunal de Contas do Município.
.........................................................................
Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá
o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:
I – disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a
ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do
inciso II deste artigo, no art. 9º e no inciso II do § 1º do
art. 31;
c) (Vetado)
d) (Vetado)
e) normas relativas ao controle de custos e à
avaliação dos resultados dos programas financiados
com recursos dos orçamentos;
f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;

696

ANAIS DO SENADO FEDERAL

II – (Vetado)
III – (Vetado)
§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e
constantes, relativas a receitas, despesas, resultados
nominal e primário e montante da dívida pública, para
o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
§ 2º O Anexo conterá, ainda:
I – avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;
II – demonstrativo das metas anuais, instruído
com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as
com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e
os objetivos da política econômica nacional;
III – evolução do patrimônio líquido, também nos
últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
IV – avaliação da situação financeira e atuarial:
a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo
ao Trabalhador;
b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;
V – demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão
das despesas obrigatórias de caráter continuado.
§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá
Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliado os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar
as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.
§ 4º A mensagem que encaminhar o projeto da
União apresentará, em anexo específico, os objetivos
das políticas monetária, creditícia e cambial, bem
como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subseqüente.
SEÇÃO III
Da Lei Orçamentária Anual
Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano pluianual,
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:
I – conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os
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objetivos e metas constantes do documento de que
trata o § 1º do art. 4º;
II – será acompanhado do documento a que se
refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como
das medidas de compensação a renúncias de receita
e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado;
III – conterá reserva de contingência, cuja forma
de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:
a) (Vetado)
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1º Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.
§ 2º O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional.
§ 3º A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes
orçamentárias, ou em legislação específica.
§ 4º É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
§ 5º A lei orçamentária não consignará dotação
para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme
disposto no § 1º do art. 167 da Constituição.
§ 6º Integrarão as despesas da União, e serão
incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do
Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio
administrativo, inclusive os destinados a benefícios e
assistência aos servidores, e a investimentos.
§ 7º (Vetado)
Art. 6º (Vetado)
Art. 7º O resultado do Banco Central do Brasil,
apurado após a constituição ou reversão de reservas,
constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo dia útil subseqüente à aprovação dos
balanços semestrais.
§ 1º O resultado negativo constituirá obrigação
do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será
consignado em dotação específica no orçamento.
§ 2º O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a
lei de diretrizes orçamentárias da União.
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§ 3º Os balanços trimestrais do Banco Central
do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos
da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a
rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando
os de emissão da União.
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação,
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre,
que a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentárias.
§ 1º No caso de restabelecimento da receita
prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.
§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas
que constituam obrigações constitucionais e legais
do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento
do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º
do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas
Legislativas estaduais e municipais.
§ 5º No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil
apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o
impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços.
....................................................................................
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Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção
em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos
previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;
II – ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração
de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhado de:
I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos
dois subseqüentes;
II – declaração do ordenador da despesa de que o
aumento tem adequação orçamentária e financeira com
a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1º para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
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I – adequada com a lei orçamentária anual, a
despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou
que esteja abrangida por crédito genérico, de forma
que somadas todas as despesas da mesma espécie,
realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
II – compatível com o plano plurianual e a lei de
diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme
com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de
suas disposições.
§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput
será acompanhada das premissas e metodologia de
cálculo utilizadas.
§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 4º As normas do caput constituem condição
prévia para:
I – empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
II – desapropriação de imóveis urbanos a que se
refere o § 3º do art. 182 da Constituição.
SUBSEÇÃO I
Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que fixem
para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios.
§ lº Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar
a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato
será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do
art. 4º, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos
seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.
§ 3º Para efeito do § 2º, considera-se aumento
permanente de receita o proveniente da elevação de
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.
§ 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de
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compatibilidade da despesa com as demais normas
do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 5º A despesa de que trata este artigo não será
executada antes da implementação das medidas referidas no § 2º, as quais integrarão o instrumento que
a criar ou aumentar.
§ 6º O disposto no § lº não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ 7º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
....................................................................................
Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da República submeterá ao:
I – Senado Federal: proposta de limites globais
para o montante da dívida consolidada da União,
Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o
inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do
mesmo artigo;
II – Congresso Nacional: projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária federal a que se refere o inciso XIV do art. 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada
da União, atendido o disposto no inciso I do § 10 deste
artigo.
§ 1º As propostas referidas nos incisos I e II do
caput e suas alterações conterão:
I – demonstração de que os limites e condições
guardam coerência com as normas estabelecidas
nesta Lei Complementar e com os objetivos da política fiscal;
II – estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas de governo;
III – razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo;
IV – metodologia de apuração dos resultados
primário e nominal.
§ 2º As propostas mencionadas nos incisos I e II
do caput também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração.
§ 3º Os limites de que tratam os incisos I e II do
caput serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados
igualmente a todos os entes da Federação que a inte-
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grem, constituindo, para cada um deles, limites máximos.
§ 4º Para fins de verificação do atendimento do
limite, a apuração do montante da dívida consolidada
será efetuada ao final de cada quadrimestre.
§ 5º No prazo previsto no art. 5º, o Presidente da
República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições previstos
nos incisos I e II do caput.
§ 6º Sempre que alterados os fundamentos das
propostas de que trata este artigo, em razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República poderá
encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites.
§ 7º Os precatórios judiciais não pagos durante
a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida Consolidada, para fins de
aplicação dos limites.
....................................................................................
Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o
cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas,
direta ou indiretamente.
§ 1º O ente interessado formalizará seu pleito
fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o
atendimento das seguintes condições:
I – existência da prévia e expressa autorização
para a contratação, no texto da lei orçamentária, em
créditos adicionais ou lei específica;
....................................................................................
Art. 35. É vedada a realização de operação de
crédito entre um ente da Federação, diretamente ou
por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de
dívida contraída anteriormente.
§ 1º Excetuam-se da vedação a que se refere o
caput as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a:
I – financiar, direta ou indiretamente, despesas
correntes;
II – refinanciar dívidas não contraídas junto à
própria instituição concedente.
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§ 2º O disposto no caput não impede Estados e
Municípios de comprar títulos da dívida da União
como aplicação de suas disponibilidades.
Art. 36. É proibida a operação de crédito entre
uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do
empréstimo.
Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no
mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios.
.........................................................................
Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em
operações de crédito internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no
caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal.
§ 1º A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior
ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da
entidade que a pleitear relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte:
I – não será exigida contragarantia de órgãos e
entidades do próprio ente;
II – a contragarantia exigida pela União a Estado
ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.
§ 2º No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos
externos, a União só prestará garantia a ente que
atenda, além do disposto no § 1º, as exigências legais
para o recebimento de transferências voluntárias.
§ 3º (Vetado)
§ 4º (Vetado)
§ 5º É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal.
§ 6º É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos
de fundos.
§ 7º O disposto no § 6º não se aplica à concessão de garantia por:
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I – empresa controlada ou subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de contragarantia nas
mesmas condições;
II – instituição financeira a empresa nacional,
nos termos da lei.
§ 8º Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada:
I – por instituições financeiras estatais, que se
submeterão às normas aplicáveis às instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente;
II – pela União, na forma da lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, direta
e indiretamente, quanto às operações de seguro de
crédito à exportação.
§ 9º Quando honrarem dívida de outro ente, em
razão de garantia prestada, a União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais
ao ressarcimento daquele pagamento.
§ 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido
honrada pela União ou por Estado, em decorrência de
garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos
até a total liquidação da mencionada dívida.
....................................................................................
Art. 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do disposto no inciso II do § 5º do art. 165 da
Constituição.
Parágrafo único. A empresa controlada incluirá
em seus balanços trimestrais nota explicativa em que
informará:
I – fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, comparando-os com os praticados no mercado;
II – recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação;
III – venda de bens, prestação de serviços ou
concessão de empréstimos e financiamentos com
preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado.
CAPÍTULO IX
Da Transparência, Controle e Fiscalização
Seção I
Da Transparência da Gestão Fiscal
Art. 48. São instrumentos de transparência da
gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação,
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inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante
os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.
Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do
Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o
exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão
técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da
sociedade.
Parágrafo único. A prestação de contas da
União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional
e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e, no caso
das agências financeiras, avaliação circunstanciada
do impacto fiscal de suas atividades no exercício.
....................................................................................
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de
contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados
a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada
II – a despesa e a assunção de compromisso
serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;
III – as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive
empresa estatal dependente;
IV – as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiras e
orçamentários específicos;
V – as operações de crédito, as inscrições em
Restos a Pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros,
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deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor;
VI – a demonstração das variações patrimoniais
dará destaque à origem e ao destino dos recursos
provenientes da alienação de ativos.
§ 1º No caso das demonstrações conjuntas,
excluir-se-ão as operações intragovernamentais.
§ 2º A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao órgão central
de contabilidade da União, enquanto não implantado
o conselho de que trata o art. 67.
§ 3º Administração Pública manterá sistema de
custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 223, DE 2001
Cria o Programa Especial de Acesso
à Moradia para a pessoa portadora de
deficiência.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado o Programa Especial de Acesso à Moradia, com o objetivo de facilitar a compra da
casa própria à pessoa portadora de deficiência.
§ 1º O Programa será gerido pela Caixa Econômica Federal e financiado com recursos provenientes dos depósitos da caderneta de poupança.
§ 2º Para os efeitos desta lei, considera-se
pessoa portadora de deficiência aquela assim definida nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999.
Art. 2º O Programa Especial de Acesso à Moradia obedecerá às seguintes condições mínimas:
I – financiamento integral do imóvel, com taxa
de juro máxima de sete por cento ao ano e prazo de
até 360 meses;
II – renda familiar do comprador de até dez salários mínimos;
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Justificação
Essa proposição tem por finalidade criar o Programa Especial de Acesso à Moradia para facilitar a
compra da casa própria às pessoas portadoras de deficiência, viabilizando-lhes o exercício pleno do direito
social à moradia, assim reconhecido no art. 6º da
Constituição brasileira de 1988.
Esse cuidado tem razão de ser, pois as pessoas
portadoras de deficiências físicas, sensoriais e mentais encontram-se numa posição notadamente vulnerável dentro do contexto competitivo da sociedade
contemporânea. De fato, elas encontram maiores dificuldades para ingressar e permanecer na escola, têm
poucas oportunidades de profissionalização e enfrentam preconceitos de toda sorte no mercado de trabalho, além de não disporem da assistência adequada
por parte do Poder Público. Tudo isso gera impactos
negativos sobre sua capacidade de trabalhar e obter
renda para o sustento próprio e de suas famílias.
Detentoras quase sempre de empregos de baixa remuneração, essas pessoas vêem distanciar-se,
dia-após-dia, o sonho da casa própria, vendido em
condições que estão muito acima de sua capacidade
aquisitiva. Assim excluídas do direito humano à habitação, elas demandam do Poder Público medidas eficazes para a reversão do quadro atual, com base na
dignidade que lhes é inerente e que fundamenta a
constituição de um Estado democrático de direito.
Acreditamos que a criação do Programa Especial de Acesso à Moradia configura uma medida eficaz nesse sentido. Isso não só porque pretende beneficiar a clientela composta por pessoas portadoras de
deficiência mas sobretudo por acenar-lhes com condições diferenciadas para a aquisição da casa própria, a saber: financiamento integral do valor do imóvel, prazo dilatado para o pagamento do contrato de
mútuo, taxa de juro anual bastante reduzida e isenção
das taxas administrativas e cartoriais relativas ao registro do imóvel.
Para que aqueles que detêm maior renda não
sejam beneficiados pelo Programa, a ser gerido pela
Caixa Econômica Federal e financiado com recursos
provenientes de depósitos da caderneta de poupança, optamos por estabelecer que a renda familiar dos
beneficiários obedecerá ao teto máximo de dez salários mínimos.

III – isenção de taxas administrativas e cartoriais.

Pelo amplo alcance social do projeto de lei ora
apresentado, temos a certeza de que ele merecerá
o apoio dos demais membros deste Parlamento.

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

Sala das Sessões, 24 de outubro de 2001. –
Ney Suassuna.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
DECRETO Nº 3.298
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999
Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de
outubro de 1989, dispõe sobre a Política
Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência consolida as
normas de proteção, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº
7.853, de 24 de outubro de 1989.
Decreta:
Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I – deficiência física — alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, amputação ou ausência de
membro, paralisia cerebral, membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto
as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de
funções;
II – deficiência auditiva – perda parcial
ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis na forma seguinte:
a) de 25 a 40 decibéis (db) – surdez
leve;
b) de 41 a 55 db – surdez moderada;
c) de 56 a 70 db – surdez acentuada;
d) de 71 a 90 db – surdez severa;
e) acima de 91 db – surdez profunda;
e
f) anacusia;
III – deficiência visual – acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor
olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snellen), ou
ocorrência simultânea de ambas as situações;
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IV – deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à
média, com manifestação antes dos dezoito
anos e limitações associadas a duas ou
mais áreas de habilidades adaptativas, tais
como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização da comunidade;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; e
h) trabalho;
V – deficiência múltipla – associação
de duas ou mais deficiências.
..............................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e de Assuntos Sociais, cabendo
a última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
OF. 131/2001-GLPSB
Brasília, 24 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno,
comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador
Antônio Carlos Valadares para membro suplente, em
substituição ao Senador Roberto Saturnino na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, ficando a mesma assim constituída:
Titular
– Senador Ademir Andrade
Suplente
– Senador Antônio Carlos Valadares
Atenciosamente, – Senador Ademir Andrade,
Líder do PSB.
O Sr. Presidente (Ramez Tebet) – Será feita a
substituição solicitada.
O Sr. Presidente (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa ofícios que serão lidos pelo 1º Secretário em
exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
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Of.GLPMDB Nº 225/01
Brasília, 23 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência proceder o desligamento do Senador José Alencar, como membro titular, nas Comissões de Assuntos Econômicos, Serviços de Infra-Estrutura e como membro suplente, nas
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, Relações Exteriores e Defesa Nacional, em virtude de
sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro – PMDB.
Renovo, na oportunidade, votos de apreço e
consideração. – Renan Calheiros Líder do PMDB.
Of. GLPMDB Nº 226/01
Brasília, 23 de outubro de 2001
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência proceder o desligamento do Senador José Fogaça, como membro titular, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura e
como membro suplente, na Comissão de Assuntos
Econômicos, em virtude de sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB.
Renovo, na oportunidade, votos de apreço e
consideração. – Renan Calheiros Líder do PMDB.
O Sr. Presidente (Ramez Tebet) – Os ofícios
lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao ilustre Senador Mauro Miranda, para comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos, nos
termos do art. 14, inciso VII, do Regimento Interno.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é todo
dia que podemos deixar a cerimônia de lado e falar
aquilo que realmente toca o coração. Por isso, ocupo
a tribuna desta Casa não apenas para homenagear
Goiânia, a capital de todos os goianos, que hoje está
completando 68 anos de emancipação política, mas
para deixar aqui o testemunho de um mineiro que, ao
longo dos anos, aprendeu a admirar esse próspero
Município de pouco mais de um milhão de habitantes.
Orgulho-me de ter vivenciado grande parte dos
acontecimentos que marcaram a trajetória de Goiânia
nesses 68 anos de vida. O ápice dessa relação ocorreu no ano passado, quando tive a oportunidade de
conhecer a realidade nua e crua da cidade, ao longo
dos meses em que me candidatei à Prefeitura de Goiânia. Se antes considerava-me um simples admira-
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dor de sua arborização, praticidade e traços modernos, apesar de o Município jamais perder o charme e
o aconchego típicos do interior, hoje apresso-me em
confessar, com todas as letras, que sou um apaixonado por Goiânia e seu povo.
Como acontece em qualquer outra metrópole
brasileira, existem duas Goiânias: a do centro, bonita,
florida, agradável, enfim, excelente para se viver, e a
da periferia, totalmente desprovida dos equipamentos públicos essenciais para sua subsistência. Diminuir essa distância é o grande desafio do Poder Público municipal.
A capital dos goianos não é um caso perdido,
muito pelo contrário. Está longe de ser comparada às
dificuldades por que passam as periferias de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas necessita ser rediscutida
e planejada urgentemente, sob pena de ter o seu futuro comprometido.
Essa Goiânia da periferia necessita de muito
mais atenção e recursos para investimentos em obras
físicas e programas sociais. Pensando nesses aspectos básicos de uma administração, o Poder Público
deveria combater a especulação imobiliária, afinal
são 123 mil lotes vagos “empurrando” a população
carente para longe da região central. Os reflexos negativos da ocupação desordenada de loteamentos
clandestinos, aliados à falta de perspectiva de emprego, podem ser duramente sentidos em praticamente
todos os setores da sociedade goianiense: cerca de
dez mil camelôs trabalhando nas Avenidas Goiás,
Anhangüera, 24 de Outubro e na feira hippie; nenhum projeto realmente factível para revitalização do
centro da capital; e aumento do índice de criminalidade, colocando Goiânia na 18ª posição, entre as 27 capitais brasileiras, em número de homicídios por grupo
de 100 mil habitantes.
Devem-se somar aos aspectos citados anteriormente os problemas crônicos de atendimento nas
áreas de educação e saúde, aí incluindo-se a triste realidade vivida por milhares de crianças nas centenas
de creches do Município.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pode até
parecer incoerência falar de questões negativas em
um dia tão festivo como o de hoje. Neste momento,
sinto-me um discípulo de Pedro Ludovico Teixeira, o
grande idealizador e fundador de Goiânia, para admitir que, assim como ele, não imaginava que a cidade
iria atingir a marca de um milhão de habitantes tão rapidamente, apesar de reconhecer os seus atrativos. E
eles não são poucos: Goiânia é uma das capitais que
mais crescem no País; possui localização estratégica,
próxima a Brasília, Capital Federal, e a Anápolis, pólo
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industrial do Centro-Oeste. O Município também é um
excepcional atrativo de mão-de-obra especializada
de outras regiões do País.
Além do inchaço populacional – e pensar que
Pedro Ludovico Teixeira havia planejado Goiânia para
apenas 50 mil habitantes! –, as conseqüências dessas “facilidades” proporcionadas pela cidade podem
ser conferidas em toda parte. A capital goiana possui
uma frota de aproximadamente 550 mil veículos, o
que representa um veículo para cada dois habitantes.
O alto poder aquisitivo faz com que Goiânia esteja entre as três capitais onde mais se comercializa carros
importados no País.
O Município ainda tem o privilégio de contar
com inúmeros cartões postais, que atraem anualmente milhares e milhares de turistas. Entre eles, destaque para o Centro de Cultura e Convenções, Parque
de Exposições Agropecuárias, Estádio Serra Dourada, Autódromo Internacional de Goiânia, Parques
Vaca Brava, Areião e Lago dos Buritis, feiras hippies,
da Lua do Sol, além de cinco shoppings centers, entre eles o Flamboyant, um dos mais antigos e importantes do Brasil.
Essa característica peculiar de desenvolvimento, conjugando forças e conhecimento do goianense
com a maior parte de filhos “adotivos” – mais de 63%
da população não nasceu em Goiânia: 51,4% no interior goiano e 47,4% em outros Estados – contribuiu
decisivamente para que a capital goiana se transformasse em referência nacional nas áreas de oftalmologia, cardiologia e odontologia. Os melhores profissionais do País nessas especialidades da Medicina estão em Goiânia, o que é facilmente comprovado pela
excepcional procura de clientes e a constante realização de congressos e seminários de grande porte no
Centro de Convenções.
Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, espero ter
conseguido transmitir-lhes a importância de Goiânia
para o Estado de Goiás, a região Centro-Oeste e o
Brasil. Trata-se de um diamante precioso que necessita ser melhor lapidado pelo Poder Público Municipal, com o necessário e fundamental auxílio do Congresso Nacional. Nesse sentido, continuarei a dedicar
atenção especial a emendas que beneficiem o Município, principalmente em relação a obras de saneamento básico e construção de postos de saúde, escolas e viadutos.
Além de minha obrigação, como Senador da
República, de atender às reivindicações da capital de
meu Estado, sinto-me recompensado por poder trabalhar pela cidade que tão bem me recebeu, há mais
de três décadas.
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Parabéns Goiânia pelos 68 anos de vida! Esse é
o desejo de um Parlamentar que não tem a menor
vergonha de confessar a admiração e o amor a um
Município tão próspero e acolhedor e com uma gente
tão querida.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Roberto Requião para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi ao meu
ex-Secretário da Fazenda, Secretário da Fazenda à
época em que fui Governador do Paraná, Heron
Arzua, um trabalho sobre o Código de Defesa do Consumidor, do Senador Jorge Bornhausen. Permito-me
trazer ao conhecimento deste Plenário este trabalho
escrito na forma de um artigo.
Código dos Direitos do Contribuinte
Heron Arzua
Tramita desde 1999 no Senado da República projeto de lei complementar, de iniciativa do Senador Jorge Bornhausen, denominado Código dos Direitos e Garantias do
Contribuinte, o qual estabelece, com o rigor
científico, as normas gerais sobre direitos e
garantias do sujeito passivo tributário diante
da Fazenda Pública, constituindo-se numa
explicitação dos princípios constitucionais
voltados para a tributação.
Como anota o autor, o projeto é um divisor no capítulo da cidadania, com o estabelecimento de relação de igualdade jurídica entre o Fisco e o contribuinte. Tem o escopo de fortalecer o cidadão pagador de impostos, com a minudenciação de preceitos
que visam, em última análise, a fazer atuantes os princípios constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva, da equânime distribuição do ônus tributário, da generalidade, da progressividade e do não-confisco, além de obrigar as leis ordinárias a
respeitarem os postulados maiores do Estado de Direito Democrático, consistentes na
segurança e certeza do Direito.
Cuida da estipulação expressa em lei
de todos os aspectos do fenômeno tributário
– materialidade da hipótese de incidência,
indicação dos sujeitos passivos, base de
cálculo, alíquota do imposto, etc. –, bem
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como exige que a instituição da taxa seja
acompanha da identificação do serviço
prestado ou do exercício do poder de polícia
que a justifica.
Atende à melhor interpretação da
Constituição no sentido de que os requisitos
para a fruição das imunidades tributárias venham regulados em lei nacional e não em
estatuto ordinário, como quer a Receita Federal.
Fixa um regime de plena transparência
nas relações entre o Fisco e o contribuinte,
obrigando o Poder Público a tratar o cidadão
com honestidade e lealdade, isso por intermédio de desígnios que asseguram direitos
de há muito existentes nas dobras da Constituição, mas constantemente desprezados
pelos órgãos de fiscalização.
Enumera exemplarmente os direitos
dos contribuintes, obrigando a Administração a informar, periodicamente, a carga tributária incidente sobre as mercadorias e
serviços, como requer o art. 150, § 5º, da
Constituição Federal.
Traça prescrições objetivas sobre o
processo administrativo tributário, expedindo
regras de comportamento para o Fisco no
sentido de corretamente intimar o administrado de suas obrigações fiscais, assegurando a ampla defesa, aí incluído o contraditório e o duplo grau de deliberação, com o
reconhecimento da importância dos colegiados tributários, mais conhecidos como Conselhos de Contribuintes. (No Paraná, seria
preciso erradicar o vezo administrativo de o
Secretário da Fazenda modificar, sistematicamente, as decisões do Colegiado toda
vez que elas são contrárias ao Estado.)
Na mesma linha, o projeto disciplina o
instituto da consulta fiscal, com o estabelecimento de prazo para a resposta, sem o que
fica valendo o entendimento manifestado
pelo contributário.
O Tesouro é contemplado com inúmeras ordens a respeito de seus deveres para
com os contribuintes. Numa homenagem ao
princípio constitucional de que ninguém
será privado de seus bens e direitos sem o
devido processo legal (art. 5º, incisos LIV,
LV, da Constituição Federal), vedam-se inúmeras sanções políticas existentes, como
enquadramento do contribuinte em regimes
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especiais, restrições na expedição de blocos
fiscais ou inscrições de empresas, retenção
de livros e documentos dos contribuintes
além do tempo razoável para a investigação
fiscal, divulgação dos contribuintes em débito em órgão de comunicação,...
É a única discordância que eu tenho com o trabalho do meu secretário essa relativa censura à informação.
...proibição do aparato policial em diligências no estabelecimento do contribuinte,
dificuldades na expedição de certidões, inscrição da empresa ou do cidadão em cadastros administrativos. Enfim, uso de expedientes coercitivos e vexatórios para a busca
do imposto que o Fisco entende devido,
nada obstante, todos já defenestrados pelo
Tribunal Superior, mas nunca observados
pelos regulamentos ou atos da Administração.
A ação penal contra o contribuinte, nos
tempos atuais utilizada como meio de constranger e amedrontar o contribuinte para
que esse leve dinheiro ao Erário de modo
rápido e sem discussão no foro próprio, só
poderá ser proposta após o encerramento
do processo administrativo, suspendendo-se, durante a tramitação do procedimento, a fluência da prescrição. É evidente que
essa medida supõe processo tributário idôneo em que esteja assegurada igualdade às
partes litigantes.
Em verdade, penso que a criminalização da matéria tributária só poder-se-ia dar
após o pronunciamento do Judiciário, esse o
único independente para dizer, de modo definitivo, da legitimidade de uma exigência fiscal. Os Tribunais Administrativos, como estruturados hodiernamente, obedecem ao comando do Governo e não têm a liberdade
necessária para confrontá-lo. Tais colegiados, salvo honrosas exceções, não podem
deixar de aplicar uma lei ainda que a considerem inconstitucional. Essa é a exegese
oficial.
Igualmente, o projeto prevê uma seção
em que a defesa do contribuinte tem desvelos especiais; o direito de impugnação ou recurso, administrativo ou judicial, não poderá
ser condicionado a depósito, fiança, caução,
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aval ou qualquer outro ônus, exceto na execução fiscal, nos termos da lei processual.
O Código, num grande resumo, é um
estuário de cânones na direção de proteger
o elo mais fraco da relação tributária, contendo os inúmeros abusos de que são vítimas os contribuintes e as pessoas que não
gozam da intimidade dos donos do Poder.
Concebido de modo orgânico e eficaz, tem
o alto propósito de robustecer a cidadania
fiscal, fazendo com que, em assunto de cobrança e fiscalização de impostos, o Brasil
se perfile junto às nações democráticas do
mundo civilizado.
O autor é o Dr. Heron Arzua, advogado em Curitiba e Consultor Jurídico da Associação Comercial do
Paraná. Dr. Heron, como disse no início, foi o Secretário da Fazenda do meu período de Governo a frente
do Executivo do Estado do Paraná.
Talvez a crítica que se pudesse fazer ao Código
fosse a sua acelerada tramitação que, de certa forma,
inviabiliza a discussão e a inserção de algumas
emendas.
O Senador Jorge Bornhausen, liberal do PFL,
tem, talvez como forma de exceção, o elogio deste
Senador do velho MDB de guerra. O código defende
essencialmente a cidadania, elimina abusos. E o que
é bom deve ser elogiado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra, como último orador para comunicação, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Estado de Roraima vem vivendo há alguns anos uma
questão intrigante e prejudicial: uma rodovia federal, a
BR–174, que corta uma reserva indígena, portanto
terras da União, vem sendo fechada para a circulação
de veículos no período entre 18 horas e 6 horas do dia
seguinte. Inúmeras vezes buscamos resolver o problema junto aos ministérios, mas nunca tivemos uma
solução.
Resolvi então fazer um requerimento de informação ao Sr. Ministro da Justiça para saber que dispositivos legais sustentavam a interdição da rodovia
federal e de que autoridade emanava a ordem. Recebi a resposta do requerimento de informação. Lerei
apenas o tópico final, que é assinado pelo Presidente
da Funai, encaminhado pelo Ministro da Justiça. Respondendo à indagação sobre que autoridade decidiu
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o fechamento da rodovia federal BR–174 das 18 horas às 6 horas, foi afirmado o seguinte:
A autoridade que decidiu o fechamento
da rodovia BR-174 durante à noite, desde o
início de sua construção, foi o Exército Brasileiro – 6º BEC –, e a responsabilidade foi
repassada para os “Waimiri-Atroari”, quando
da desativação dos seus acampamentos no
Abonari e no Jundiá, após a conclusão do
asfaltamento da estrada, em agosto de
1999. Nessas condições, a base legal deve
ter existido, pois o Exército brasileiro certamente não iria fechar uma rodovia de forma
ilegal.
Atenciosamente,
Glênio da Costa Alvarez
Presidente da Funai
Ora, Sr. Presidente, essa resposta me parece,
no mínimo, admirável, e ao mesmo tempo uma desconsideração com qualquer preceito legal, porque
apenas joga a culpa no Exército, dizendo que deve
ter existido uma base legal porque o Exército brasileiro certamente não iria fechar uma rodovia.
Por isso resolvi pedir a opinião da Consultoria
Legislativa do Senado, para saber do embasamento
legal para tal atitude.
Vou ler a conclusão dessa análise, resumida em
três itens, da resposta da Funai vinda do Ministério da
Justiça:
O 6º Batalhão de Engenharia e Construção não está investido de poder que lhe
permita, após a conclusão dos trabalhos de
asfaltamento da BR-174, delegar aos Waimiri-Atroari a faculdade de impedir o tráfego
de veículos na referida rodovia, no trecho
que corta as terras da citada população indígena, se o fez, cometeu ato de manifesta
ilegalidade.
Em que pese a existência de garantias
constitucionais, que assegurem aos índios o
direito ao usufruto exclusivo dos recursos
naturais e de todas as utilidades existentes
nas áreas por eles ocupadas, desconhecemos a existência de norma legal que confira
aos Waimiri-Atroari poder para fechar o trecho da BR-174 que corta suas terras.
De acordo com o art. 1º, inciso VII, da
Lei nº 5.371/67, cabe à Funai o poder de
polícia nas área indígenas. Para o exercício
desse poder, o art. 34 da Lei nº 6.001/73 au-
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toriza o órgão federal de assistência ao índio a valer-se da Polícia Federal, a quem
compete prevenir e reprimir crimes contra a
vida, o patrimônio e a comunidade indígena,
consoante o art. 1º, inciso IV, alínea f, do
Decreto nº 73.332/73".
Sr. Presidente, nessa comunicação, faço um
apelo ao novo Ministro da Justiça, já que hoje o atual
está sendo indicado, formalmente, pelo Presidente da
República para Embaixador em Portugal, no sentido
de que corrija essa arbitrariedade jurídica porque não
é possível haver esse absurdo de fechar uma rodovia
federal – terras da União – por cruzar a reserva indígena localizada no sul do Estado de Roraima, pertencente aos Waimiri-Atroari.
Peço que seja encaminhado ao novo Ministro
da Justiça o apelo que faço desta tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Solicito
às Srªs e aos Srs. Senadores que se encontram em
seus gabinetes que venham ao plenário porque haverá votação pelo sistema nominal.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se
à
Item 1:
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 1, de 2001, que abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério da
Integração Nacional, no valor de cento e cinqüenta e quatro milhões de reais, para os
fins que especifica, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário da Câmara dos Deputados, Relator: Deputado Professor Luizinho, em substituição
à Comissão Mista.
Discussão, em turno único, da medida provisória.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra, para discutir, o Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, apenas para registrar que esta é
uma votação muito significativa. Esse é um ato parlamentar extremamente simbólico, Sr. Presidente. Estamos apreciando a Medida Provisória nº 1 de 2001, a
primeira dentro do novo regime de restrição das medidas provisórias.
Provam-se aqui duas coisas: primeiro, que não
se deveria extirpar, realmente, o instituto das medidas
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provisórias. Ele é necessário e é justo quando é utilizado para fins de alta relevância e de inegável urgência. Exemplo: a Medida Provisória nº 1, que libera recursos – R$154 milhões – para atender as calamidades, para atender as secas no Nordeste, as enchentes no Centro-Sul.
O Presidente tinha outro instrumento jurídico, legislativo e institucional para fazê-lo? Não. A medida
provisória é a única forma para atender imediatamente às emergências, em cima da hora, porque flagelado de enchente não pode esperar a burocracia do
Executivo, nem a burocracia parlamentar, a longa tramitação de um projeto de lei, que tem de passar pelas
Comissões, tem de cumprir prazos muito longos, ou
seja, há dificuldade para que as verbas cheguem aos
necessitados.
A medida provisória é o instrumento adequado
para essas situações de urgência.
Sr. Presidente, faço o registro de que a primeira
medida provisória é inegavelmente urgente; de que
ela é incontestavelmente relevante. É essa a tendência daqui para o futuro. Duvido que o Senhor Presidente da República utilize medida provisória para estabelecer algo que não seja incontestavelmente, inegavelmente, inequivocamente relevante e urgente, tal
como o é o conteúdo dessa medida provisória.
O parecer é do Professor Luizinho, o que significa que pela primeira vez uma medida provisória tem
parecer favorável de um Deputado do PT. Quer dizer
há, realmente, consenso; há praticamente unanimidade a respeito dessa matéria.
Quero crer que, de agora em diante teremos um
novo modelo institucional, uma nova realidade política e uma nova via legislativa muito mais democrática
e participativa do Congresso Nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A matéria continua em discussão.
Esclareço a importância dessa medida provisória, porque ela se destina a dar continuidade aos programas de concessão de bolsa-renda e de abastecimento de água potável, por carros-pipa, no período
de dois meses, em unidades da Federação brasileira.
Não havendo mais quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação a medida provisória, em turno único.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao Senador Nabor Júnior.
O SR NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Presidente, a Bancada do PMDB vota favoravelmente a
essa medida provisória.
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O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – O PFL vota
apoiando a medida, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO PIVA (Bloco/PSDB – SP) – O
PSDB vota favoravelmente à medida provisória, Sr.
Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RO) – A
Liderança do Governo encaminha o voto “sim”.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, o Bloco de Oposição vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – As Srªs e
os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação
final.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final à Medida Provisória nº 1, de 2001, que
será lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.183, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final da Medida Provisória
nº 1, de 2001.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
da Medida Provisória nº 1, de 2001, que abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério da integração
Nacional, no valor de R$154.000.000,00, para os fins
que especifica, com alterações redacionais para adequação à Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro
de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar
nº 107, de 26 de abril de 2001.
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de outubro
de 2001. _ Ramez Tebet, Presidente _ Ronaldo
Cunha Lima, Relator _ Morazildo Cavalcanti _ Maria do Carmo Alves.
ANEXO AO PARECER Nº 1.183, DE 2001
Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional,
no valor de R$154.000.000,00 (cento e
cinqüenta e quatro milhões de reais),
para os fins que especifica.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 1, de 2001, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente
da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do
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disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001, promulgo a seguinte lei:
Art. 1º É aberto crédito extraordinário, no valor
de R$154.000.000,00 (cento e cinqüenta e quatro milhões de reais), em favor do Ministério da Integração
Nacional, para atender à programação constante do
Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no art. lº decorrerão do cancelamento parcial
de dotações consignadas ao Ministério da Educação,
na forma do Anexo II desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – 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 (Ramez Tebet) – Item 2:
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ção realizada pela autoridade que as remete ao Poder Legislativo. Além do mais, não se pode comprovar
o sigilo da informação; ela é ou não é sigilosa, nos termos do ordenamento jurídico.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2001
(Votação nominal, se não houver emendas)
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 7, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Moreira Mendes,
que acrescenta o § 3º ao art 50 da Constituição Federal (dispõe sobre o acesso a informações e documentos sigilosos), tendo
Parecer sob nº 972, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do Carmo
Alves, favorável, nos termos da Emenda nº
1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, transcorre hoje a quinta e última sessão de discussão da matéria em primeiro turno, podendo ser
oferecidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, da composição do Senado.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Mozarildo Cavalcanti.
São lidas as seguintes:
EMENDA Nº 2-PLEN
Acrescente-se ao art. 50 da Constituição Federal os seguintes parágrafos:
“Art. 50. .................................................
... ...........................................................
§ 3º As informações prestadas nos termos do § 2º, se sigilosas, não poderão ser divulgadas por quem as tenho recebido." (NR)
Justificação
A presente emenda visa a corrigir equívoco
existente no texto do substitutivo. Com efeito, as informações têm natureza sigilosa em decorrência da
Constituição ou de lei, e não em virtude da classifica-

EMENDA Nº 3-PLEN
Acrescente-se ao art. 50 da Constituição Federal os seguintes parágrafos:
“Art. 50. .................................................
.... ..........................................................
§ 4º A inobservância, por parte do destinatário, do caráter sigiloso da informação
prestada, sujeitará o infrator à pena de crime de responsabilidade, apurada na forma
da lei, além da perda do mandato, por ato
incompatível com o decoro parlamentar, se
for o caso. (NR)
Justificação
A emenda tem por objetivo ampliar a responsabilidade de quem faz divulgação de informação sigilosa à qual teve acesso por força do disposto no art. 50
da Constituição Federal. De fato, além de sujeitar o infrator às penas de crime de responsabilidade, também impõe a ele a perda do mandado, se for congressista, por prática de ato incompatível com o decoro
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parlamentar. Sem dúvida, tal alteração se impõe em
razão dos recentes acontecimentos ocorridos com o
painel eletrônico do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Discussão, em conjunto, da proposta, do substitutivo e das
emendas, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão, em primeiro turno, com a apresentação
das emendas, que vão ao exame da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2001
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de
2001, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que dispõe
sobre o Fundo de Desenvolvimento da
Amazônia e o Fundo de Desenvolvimento
do Nordeste, tendo
Parecer favorável, sob nº 937, de 2001,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jefferson Péres.
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A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 4 de outubro, quando teve
sua votação adiada para hoje.
Passa-se à votação da matéria, em primeiro turno.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao eminente Senador Romero Jucá, para
encaminhar a votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, entendemos
que esta matéria, apesar de polêmica, é importante,
porque sinaliza por meio de um Fundo de Desenvolvimento recursos para ampliar o desenvolvimento do
Norte e do Nordeste.
Por conseguinte, somos de parecer favorável,
para que a emenda seja aprovada, discutida na Câmara dos Deputados e, se for o caso, aprimorada,
possa retornar ao Senado Federal. Portanto, o nosso
parecer é pela aprovação da matéria. Encaminhamos
o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao eminente Senador Antonio Carlos Valadares, para encaminhar a votação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB –
SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria inicialmente de enaltecer
a posição do Senador Romero Jucá. Como sabemos, S.
Exª tem um posicionamento muito claro nesta Casa, em
defesa do Governo e do PSDB, mas quando se trata de
qualquer questão envolvendo o desenvolvimento do
Nordeste, do Centro-Oeste ou da Amazônia, sempre se
posiciona de forma muito clara: favorável a que essas
Regiões tenham um tratamento diferenciado.
Sr. Presidente, trata-se de proposição que constitucionaliza os Fundos de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste, criados por meio da Medida Provisória nº 2.146/1, de 4 de maio de 2001, do próprio
Governo Federal, anexada a esta Proposta.
Queremos, na realidade, colocar esses Fundos
na Constituição Federal, a fim de que os seus objetivos se tornem permanentes e não provisórios, como
decorre a sua validade, por meio de aprovação de
medida provisória.
Sr. Presidente, de modo geral, esta PEC apresenta as seguintes regras: constitucionaliza os Fundos de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste,
criados pela medida provisória a que me referi; exige
que leis estabeleçam os valores anuais a serem alo-
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cados aos Fundos de Desenvolvimento da Amazônia
e do Nordeste, que serão repassados integralmente
aos respectivos fundos na forma de duodécimos
mensais.
Então, após a promulgação dessa emenda, o
Congresso Nacional se debruçará sobre a elaboração de uma lei que regulamente a mesma, a fim de
que os recursos sejam alocados de forma consubstanciada nesta própria lei.
Ainda nesta PEC, inexiste prazo para término
das transferências de recursos do Tesouro Nacional
para os Fundos de Desenvolvimento da Amazônia e
do Nordeste. Não sabemos em que prazo teremos essas Regiões plenamente desenvolvidas, elas são pobres e ainda subdesenvolvidas, nelas há miséria e
desemprego alarmantes. Falar em desenvolvimento
da Amazônia e do Nordeste num prazo determinado é
uma temeridade que não podemos cometer, principalmente numa emenda constitucional. Então, não
haverá prazo para existência desses Fundos.
Também há uma vedação explícita ao possível
contingenciamento ou limitação dos recursos dos
Fundos de Desenvolvimento. Pode acontecer que,
num determinado período, o Governo deseje que os
recursos atinjam determinado patamar, seja por causa de secas, seja por causa de enchentes, seja por
causa de uma crise maior que envolva essas Regiões. Então, o Governo fica totalmente aberto para
transferir maior montante de recursos a fim de atender a essas Regiões.
Sr. Presidente, vislumbra-se que é perfeitamente oportuno o sentido político e social dessa PEC,
uma vez que o Governo Federal deixa de cumprir
quantas vezes as disposições constitucionais. Quem
com isso perde são os Estados do Nordeste, da Amazônia e do Centro-Oeste, as Regiões mais pobres do
nosso País.
Já que falamos tanto em desigualdade regional,
nada melhor do que apresentar remédios para combatê-la. Os remédios não estão apenas nas leis, não estão apenas na nossa Constituição; estão, acima de
tudo, na vontade política dos governantes, do Congresso Nacional. Essa vontade política é consubstanciada por meio de uma proposição que tem o objetivo
primacial de garantir e assegurar um fluxo constante
de recursos para duas Regiões pobres como a Região
Amazônica e a Região Nordeste do Brasil, que precisam não só dos recursos que já existem dos Fundos
de Participação para os Estados e para os Municípios,
para a saúde pública e para a educação, mas também
de recursos orçamentários certos e determinados para
a promoção do seu desenvolvimento.
Quero, Sr. Presidente, acentuar o trabalho feito
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
pelo nobre Senador Jefferson Péres, que muito se
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empenhou, a fim de que os Srs. Senadores daquela
Comissão votassem com unanimidade, como o fizeram, aprovando esta proposta de Emenda Constitucional, beneficiando duas Regiões tão importantes do
nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não havendo mais oradores para encaminhar a votação, declaro encerrado o encaminhamento.
De acordo com o disposto no art. 60, § 2º da
Constituição Federal, combinado com o art. 288, inciso II, do Regimento Interno, a matéria depende, para
sua aprovação, do voto favorável de três quintos da
composição da Casa, devendo a votação ser feita
pelo processo eletrônico.
Convido as Srªs e Srs. Senadores que se encontram fora do plenário a comparecerem, a fim de
exercitarem o direito de voto.
Os Srs. Líderes poderão orientar suas Bancadas.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Presidente, o PMDB recomenda o voto “sim”.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto “sim”.
O SR. PEDRO PIVA (Bloco/PSDB – SP) – Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto “sim”.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, o Bloco de Oposição recomenda
o voto “sim”.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr.
Presidente, o PSB recomenda o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – As Srªs e
os Srs. Senadores já podem votar.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, pela ordem, à Senadora Heloísa Helena.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, sei que V. Exª já fez questão de
convocar os Parlamentares ausentes, mas solicito-lhe que esse procedimento seja realizado novamente.
Como se trata de uma PEC, de extrema importância tanto para a região Nordeste quanto para a
Amazônia, é necessário que tenhamos uma flexibilidade maior para garantir que os Senadores estejam
no plenário, porque apenas 32 presentes reflete uma
situação muito complicada em relação ao quorum.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Espero
que as Srªs e os Srs. Senadores que, por acaso, não
se encontram no plenário atendam às solicitações feitas, no sentido de comparecerem ao plenário, porque,
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logo a seguir, haverá também uma segunda votação
pelo sistema eletrônico, portanto nominal.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª como Líder.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ.
Pela ordem. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, enquanto se processa a votação, quero fazer daqui um apelo aos Srs. Senadores da base
do Governo na Casa, em seus gabinetes, que venham a fim de que tenhamos um quorum consonante
com a necessidade de votar uma PEC.
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Fica aqui esse apelo, secundando ao apelo feito
pelas Srªs. e os Srs. Senadores do Bloco.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Carlos Patrocínio, como Líder
do PTB.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pela
ordem. Como Líder. Sem revisão do orador.) – A Liderança do PTB solicita a seus integrantes que venham
ao plenário para votação nominal e encaminhamos o
voto “sim”.

(Procede-se à votação nominal.)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Encerrada a votação.
Votaram SIM 65 Srs. Senadores; e NÃO 0.
Não houve abstenção.
Total: 65 votos.
A matéria foi aprovada por unanimidade dos votantes.
A matéria constará da Ordem do Dia oportunamente para o segundo turno constitucional, obedecido o interstício regimental.
É a seguinte a proposta aprovada:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2001
Dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste.
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. 43 da Constituição Federal fica
acrescentado dos seguintes parágrafos:
“Art. 43. .................................................
... ...........................................................
§ 4º Lei fixará os valores das dotações
orçamentárias anuais à conta de recursos
do Tesouro Nacional, a serem alocados em
favor do Fundo de Desenvolvimento da
Amazônia e do Fundo de Desenvolvimento
do Nordeste.
§ 5º Os recursos fixados na lei referida
no parágrafo anterior serão repassados integralmente aos respectivos fundos, na forma
de duodécimos mensais e não sofrerão contingenciamento, nem serão objeto de limitação. (NR)"
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 4:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 113, DE 2000-COMPLEMENTAR
(Votação nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 113, de 2000-Complementar, de autoria do Senador Moreira Mendes, que altera a Lei Complementar nº 64,
de 18 de maio de 1990, para tornar inelegí-
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vel aquele cuja prestação de contas relativa
à companha eleitoral tenha sido rejeitada,
tendo
Pareceres sob nºs 1.045, de 2000 e
1.056, de 2001, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Álvaro
Dias, 1º pronunciamento: favorável; 2º pronunciamento (em reexame, nos termos do Requerimento nº 115, de 2001): favorável, com
voto contrário do Senador Bello Parga.
Durante o prazo regimental de cinco dias úteis
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à
proposição.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Moreira Mendes, V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela ordem.) – Sr. Presidente, como autor do projeto, se ainda houver tempo, eu gostaria de solicitar a retirada do
projeto de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Moreira Mendes, V. Exª poderia formular o requerimento, a fim de ser colocado em votação.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Pois
não, Sr. Presidente. Para a retirada de pauta?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Para
adiá-lo, porque já está encerrada a discussão.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Perfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr.1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 618, DE 2001
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 Projeto a fim de ser feita na sessão de 5 de dezembro.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 2001. – Moreira Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O pedido
de adiamento é para 5 de dezembro. Peço às Lideranças que orientem sua Bancada.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pergunto se o requerimento é para reexame pela comissão ou é de adiamento?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento é de adiamento, porque já foi reexaminado. O
requerimento é para o dia 5 de dezembro, com a discussão encerrada.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, não é possível pedir o reexame pela
Comissão de Assuntos Sociais? Por outra Comissão?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Vejo que
querem encontrar uma solução. Vamos encontrar
uma solução legal, regimental, porque essa matéria é
de legislação eleitoral, tipicamente, a meu ver, da Comissão de Constituição e Justiça. Cuidado com esses
precedentes. Chamo a atenção da Casa para isso.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, faço uma outra sugestão: que o autor
retire o projeto, conserte-o e reapresente-o, e nós Líderes daremos urgência ao projeto reapresentado da
forma correta.
Penso que essa talvez seja uma solução melhor.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, concordo com a sugestão e faço o requerimento de retirada do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Mesa
aguarda o requerimento de V. Exª de retirada do projeto, já discutido. Acredito não haver problema regimental.
Aguardaremos o requerimento de retirada do
projeto.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Presidente, estamos perfeitamente de acordo pelo PFL.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 619, DE 2001
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento
Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de
Lei do Senado nº 113, de 2000-complementar.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 2001. – Moreira Mendes.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento.
As Sr.ªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 53, de 1997 (nº
730/95, na Casa de origem), que regulamenta o art. 213 da Constituição Federal,
definindo escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas para fins de recebimento
de recursos públicos, tendo
Parecer sob nº 1.293, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador José
Jorge, favorável, nos termos da Emenda nº
1-CE (Substitutivo), que oferece.
Durante o prazo regimental de 5 dias úteis perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à matéria.
Passa-se à discussão, em conjunto, do projeto e
da Emenda n.º 1-CE (Substitutivo).
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 620, DE 2001
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, incis III, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro adiamento da
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 53, de
1997, a fim de ser feita no dia 5 de dezembro do corrente ano.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 2001. –
Waldeck Ornelas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria retornará à Ordem do Dia na sessão
do dia 5 de dezembro vindouro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 6:
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 294, de 1989 (nº 189/91, naquela
Casa), de autoria do Senador Itamar Fran-
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co, que dispõe sobre a seleção de locais, a
construção, o licenciamento, a operação, a
fiscalização, os custos, a indenização, a responsabilidade civil e as garantias referentes
a depósitos de rejeitos radioativos, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.145, de
2001, da Comissão de Assuntos Sociais,
Relator: Senador Romero Jucá, com votos
contrários da Senadora Emília Fernandes e
dos Senadores Lauro Campos e Tião Viana,
e vencido, em separado, do Senador Pedro
Simon.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 621, DE 2001
Requer adiamento de discussão do
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei
do Senado nº 294, de 1989, para que seja
apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador Ramez Tebet,
Nos termos do art. 279, I, do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro o adiamento de discussão do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 294, de 1989, de autoria do ilustre Senador
Itamar Franco, que ”dispõe sobre a seleção de locais,
a construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a remuneração, a responsabilidade civil, as garantias dos depósitos de rejeitos radioativos
e dá outras providências“, para que seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a fim de
que se pronuncie sobre a juridicidade da matéria.
Justificação
Conforme consta de sua ementa, o Projeto dispõe sobre:
• a seleção de locais para os depósitos de rejeitos radioativos;
• projeto a construção e instalação dos depósitos;
• a operação e administração dos depósitos;
• e, finalmente, sobre o licenciamento e a fiscalização dos depósitos.
Todos esses atos são atribuídos à CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear.
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Pelo Projeto de Lei ora em discussão, é a CNEN
que dita livremente as normas e define os critérios
para todas essas atividades, projeta, constrói, instala
licencia, opera, administra e fiscaliza os depósitos intermediários e finais e autoriza essas atividades
quando se trata de depósitos iniciais.
Jamais se viu tamanha concentração de atribuições e competências na alçada de um único órgão.
Bastaria, assim, que o Projeto de Lei tivesse um
único artigo, estabelecendo que tudo aquilo que dissesse respeito a depósitos de rejeitos radioativos é de
competência da CNEN.
O Projeto de Lei confere à CNEN um cheque em
branco, o que é inaceitável, de um lado, porque temerário, em se tratando de questões de alta periculosidade
para a vida em geral e, de outro, porque totalmente desconforme ao ordenamento jurídico brasileiro.
É inadmissível que o Projeto de Lei não contenha uma única norma, sequer, orientando, por exemplo, a seleção de locais para os depósitos.
Em virtude de sua demorada tramitação na Câmara dos Deputados – 10 anos –, o Projeto se tornou
desatualizado, inclusive em face de novas regulamentações internacionais em matéria nuclear, como
é o caso da Convenção de Segurança Nuclear, assinada em Viena em 1994, ratificada pelo governo brasileiro e promulgada por Decreto, em 1998.
No artigo 8º, essa Convenção estabelece:
”Cada Parte Contratante tomará as
medidas apropriadas para assegurar uma
efetiva separação entre as funções do órgão
regulatório e aquelas de qualquer outro órgão ou organização relacionado com a promoção ou utilização da energia nuclear“.
Ainda que, em sentido literal e estrito, se pudesse
entender que a Convenção não se aplique, como quer o
nobre Senador Romero Jucá, em seu voto em separado, dada a definição de ”instalações nucleares“ nela
contida, o princípio da separação entre as atividades de
promoção e execução e as de licenciamento e fiscalização, que constituem expressão do poder de polícia, está
consagrado no direito brasileiro.
Ora, essa separação não existe, uma vez que a
CNEN concentra todas as funções concernente aos
depósitos de rejeitos nucleares. Assim, a CNEN fiscaliza a si própria, ou seja, é a raposa cuidando do galinheiro!
Sala das Sessões, 24 de outubro de 2001. – Senador Pedro Simon.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apesar de
todo o respeito que tenho pelo Senador Pedro Simon,
encaminho contrariamente ao requerimento de adiamento por algumas questões que desejo frisar para o
Plenário.
Este projeto que está sendo discutido no Congresso há 12 anos garante o tratamento, o depósito, a
fiscalização, a responsabilidade civil sobre rejeitos radioativos. O Brasil não dispõe de uma legislação pertinente a esse aspecto, e por conta disso, tivemos casos como o césio 137, ocorrido em Goiânia.
O projeto, apresentado pelo então Senador Itamar Franco, foi à Câmara dos Deputados, e lá aprovado por ampla maioria por meio de um substitutivo
mais completo, que chegou ao Senado e tive condições de relatar e apresentar um voto em separado
aprovado nas comissões pertinentes.
É extremamente importante que o País tenha
uma legislação que trate de rejeitos radioativos. Não
podemos esperar mais. Se há necessidade, como foi
sinalizado, de uma convenção internacional para disciplinar essa questão, tudo bem. No dia em que houver uma convenção internacional sobre esses aspectos, o Brasil será signatário e, inclusive, adaptará sua
legislação, se for necessário, aos aspectos da convenção. Se deixarmos de ter uma legislação específica sobre rejeitos radioativos para esperar que a comunidade internacional faça uma convenção, o Brasil
a aceite, o Congresso a retifique, e, apenas a partir
daí, tenhamos a legislação, poderemos estar definindo mais dez, doze anos de demora, quando a sociedade fica à mercê de um processo de rejeitos radioativos sem controle algum.
Encaminho contrariamente ao requerimento do
Senador Pedro Simon, apelando a S. Exª, inclusive,
para que nos ajude a aprovar esta matéria, que é relevante. Estão aqui os técnicos da área nuclear brasileira que acompanharam e discutiram a matéria e pedem a aprovação de uma lei que beneficiará e protegerá toda a sociedade.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos termos do artigo
315, combinado com o art. 279, I, do Regimento
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Interno, requeri o adiamento da votação do substitutivo
que se refere ao projeto do ex-Senador Itamar Franco.
Quais são as justificativas? O projeto dispõe sobre a seleção de locais para depósito de rejeitos radioativos; projeto, construção e instalação dos depósitos; operação e administração dos depósitos; e, finalmente, sobre licenciamento e fiscalização dos depósitos.
Todos esses atos – todos eles – são atribuídos à
CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear). É
um órgão, um extraordinário órgão, que fica com todas as atribuições, de fazer e de fiscalizar.
Pelo projeto de lei, é a Comissão Nacional de
Energia Nuclear que dita livremente as normas e define os critérios para todas essas atividades, projeta,
constrói, instala, licencia, opera, administra e fiscaliza
os depósitos intermediários e finais e autoriza essas
atividades quando se trata de depósitos iniciais.
Jamais se viu tamanha concentração de atribuições e competências a um único órgão no Brasil.
Bastaria, assim, que o projeto de lei tivesse um
único artigo, estabelecendo que tudo aquilo que dissesse respeito a depósitos de rejeitos radioativos é de
competência da CNEN.
O projeto de lei confere à CNEN um cheque em
branco, o que é inaceitável, de um lado, porque temerário, em se tratando de questão de alta periculosidade e, de outro lado, porque totalmente desconforme
com o ordenamento jurídico brasileiro.
É inadmissível que o projeto de lei não contenha
uma única norma sequer, orientando, por exemplo, a
seleção de locais para os depósitos.
Em virtude de sua demorada tramitação na
Casa – 10 anos na Câmara dos Deputados, é verdade –, o Projeto se tornou desatualizado, inclusive em
face de novas regulamentações internacionais em
matéria nuclear, como é o caso da Convenção de Segurança Nuclear, assinada em Viena em 1994.
No art. 8º, vejam V. Exªs, a Convenção de Viena
estabelece:
Cada Parte Contratante tomará as medidas
apropriadas para assegurar uma efetiva separação
entre as funções do órgão regulatório e aquelas de
qualquer outro órgão ou organização relacionado
com a promoção ou utilização da energia nuclear.
Assim, em sentido literal e estrito, se pudesse
entender que a Convenção não se aplique, como quer
o nobre Senador Romero Jucá, em seu voto em separado, dada a definição de “instalações nucleares” nela
contida, o princípio da separação entre as atividades
de promoção e execução e as de licenciamento e fiscalização, que constituem expressão do poder de polícia, está consagrado no Direito brasileiro.
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Ora, essa separação não existe, uma vez que a
CNEN concentra todas as funções concernentes aos
depósitos de rejeitos nucleares. Assim, a CNEN fiscaliza a si própria, ou seja, é a raposa cuidando do galinheiro!
Na reunião do dia 10 próximo passado, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou voto em separado do Senador Romero Jucá, favorável à aprovação
do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 294, de 1989, do então Senador tamar Franco. A
matéria consta na Ordem do Dia de hoje.
O Projeto de Lei em questão dispõe “sobre a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a responsabilidade civil e as garantias referentes a depósitos de rejeitos radioativos”.
Entretanto, há sérias dificuldades quanto à juridicidade do texto, uma vez que o Projeto concentra todas as atividades e atribuições relativas aos depósitos de rejeitos radioativos na mão da CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, a qual, assim, fica
incumbida de fiscalizar a si própria.
O direito pátrio não se compadece dessa situação, na medida em que o poder de polícia há de ser
exercido por órgão público diverso daquele que é objeto da fiscalização e do controle.
Por essas razões, afigura-se conveniente ouvir
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a juridicidade do Projeto em tela, mediante recurso, nos termos regimentais.
Na verdade, o projeto tramitou durante 10 anos
na Câmara dos Deputados. Tramitou muito. Mas o mal
desta Casa, do Congresso, é que, muitas vezes, o projeto fica aqui por 10 ou 20 anos, como foi o caso do Direito Civil e, de repente, se quer votar a toque de caixa.
Um órgão de uma importância tão significativa
como essa ficar com poderes absolutos de ditar normas – o que vai ser feito – e de fazer fiscalização, parece-me, não existe. A Convenção de Viena deixou
claro que não pode ser.
Nada impede de se ouvir a Comissão de Constituição e Justiça, que é o que estamos pedindo, neste
momento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os Srs.
Líderes poderão orientar suas Bancadas. Trata-se de
um requerimento de adiamento apresentado pelo Senador Pedro Simon.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – A
Liderança do Governo encaminha o voto “não”, Sr.
Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, voto “sim”, mas a Bancada está liberada.
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O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – O PFL
encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – O Bloco está liberado, Sr. Presidente.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
O Bloco PSDB/PPB recomenda o voto “não”.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, o PTB libera sua Bancada.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O PSB
vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o Requerimento nº 621, de 2001.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Presidente, solicito verificação de quórum.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente, também solicito a verificação de quórum.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Vamos,
então, verificar o painel, pois o pedido de verificação
está amplamente amparado.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Presidente, V. Exª ainda não havia anunciado o resultado.
Houve um pedido de verificação antes de a Mesa ter
divulgado o resultado da votação simbólica.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente, dada a importância da matéria, ela deve ser
decidida no voto. Por isso, independentemente do resultado, solicitei, também, verificação de quórum.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – As Srªs e
os Srs. Senadores já podem votar.
Faço um apelo aos Senadores que não se encontram nos gabinetes no sentido de que acorram ao
plenário.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – A
Liderança do Governo encaminha o voto “não”, Sr.
Presidente.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – O PFL
encaminha o voto “não”.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
O PSDB e o PPB encaminham o voto “não”.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, o PSB encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – O Bloco da Oposição está liberado, Sr. Presidente.
(Procede-se à verificação da votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Votaram
SIM, 19 Sr. Senadores e NÃO, 31. Houve 3 abstenções.
Total: 53 votos.
O requerimento foi rejeitado.
Passa-se à discussão do Substitutivo da Câmara dos Deputados, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 622, DE 2001
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 287 do Regimento Interno,
requeiro votação, em globo, do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº
294, de 1989 (nº 189/91, naquela Casa), de autoria
do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a aperação, a fiscalização, os custos, a indenização, a res-
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ponsabilidade civil e as garantias referentes a depósitos de rejeitos radioativos, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 2001. – Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente, V. Exª pode esclarecer? Não entendi.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento é para a votação em globo da matéria.
Em votação o requerimento. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, do substitutivo da Câmara
dos Deputados.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com voto contrário do Sr. Senador
Tião Viana, das Sras. Heloísa Helena e Emilia Fernandes, e dos Srs. Pedro Simon e Carlos Wilson.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Peço a
palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos chegando ao final do mês. Há um
requerimento convidando o Ministro Pedro Malan a vir
depor na Comissão no dia 29. Fizemos um compromisso de votar o projeto dia 30, ou seja, depois de S.
Exª aqui comparecer, crendo que virá, assim como o
Secretário Nacional da Receita, que também foi convidado. Pretendo advertir que não poderemos votar o
projeto sem que S. Exª compareça. Retiramos a convocação porque o novo Líder do Governo – esse merece a nossa confiança – garantiu-nos que S. Exª virá.
Porém, alertamos que o tempo está passando.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Pedro Simon, informaram-me que S. Exª, o Sr. Ministro da Fazenda, foi convidado para comparecer dia 30
e a matéria entrará em votação no dia 31. Isso está
publicado na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Artur da Távola para um esclarecimento.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ.
Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.) – O
Senador Pedro Simon tem toda a razão quanto ao cuidado com essa matéria. A mim, cabe reiterar a vinda
do Ministro da Fazenda e do Secretário da Receita
Federal. Apenas há uma pequena alteração de data.
Explico: o Senador Jorge Bornhausen está buscando ajustar ao seu projeto idéias discutidas nesta
Casa e as tem levado para discussão interna com o
Secretário da Receita Federal e com o Sr. Ministro da
Fazenda, Pedro Malan. O Senador Jorge Bornhausen
fez-me um apelo no sentido de que tem uma viagem
marcada há tempos, um compromisso internacional,
e, nessa condição, pediu-nos o adiamento dessa votação, como já foi solicitado à Comissão. Nesse ínterim – e esse ínterim será o mês de novembro -, há
duas datas – que já levei ao conhecimento do Poder
Executivo – para a vinda do Ministro Pedro Malan e do
Secretário da Receita Federal: 13 ou 27 de novembro.
A matéria, portanto, só seria votada após o comparecimento de ambos à Comissão, conforme acordado aqui, razão pela qual espero atender, assim, ao
justo cuidado do Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Mesa
agiu, com relação a esse assunto, dando as explicações devidas. Logo, qualquer outra discussão sobre a
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matéria levantada pelo Senador Pedro Simon acho
que só poderá ser discutida no dia 30.
Vamos continuar com a Ordem do Dia.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
tem a palavra pela ordem.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Ouvi atentamente a informação prestada pelo Líder do Governo. Não sei se o Senador Jorge Bornhausen está aqui
presente, pois não gosto de me referir a Colegas em
suas ausências. Mas o Senador Artur da Távola disse
que o projeto está sendo adiado para novembro. Preocupa-me uma matéria publicada no jornal A Notícia,
de Santa Catarina, que diz o seguinte:
“Projeto de Lei do Senador Jorge Bornhausen,
que cria o Código de Defesa do Contribuinte e que tinha votação marcada para amanhã, terá sua ida a
plenário adiada.”
Aí, vêm entre aspas, como sendo o Senador
Jorge Bornhausen falando: “Não é o momento para
votar uma matéria tão importante. Acabaria ganhando um destaque muito político”.
Mais adiante, ainda sob aspas: “Vou esperar o
momento certo. No atropelo do final de ano, é mais fácil aprovar os projetos”.
Então, espero – aqui está entre aspas, não sei
se é verdadeiro ou não, mas...
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Mas fique
tranqüilo, que o novo Líder do Governo não vai entrar
nesse atropelamento.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Como esse é um assunto tão importante, espero que não seja aprovado no final do ano no atropelo,
porque é mais fácil aprovar o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
José Eduardo Dutra, a Mesa fará cumprir aquilo que
foi deliberado pelo Plenário. O Ministro da Fazenda
está convidado para o dia 30, e a matéria entrará em
votação no dia 31. Vale a publicação e a decisão do
Plenário acima de qualquer notícia de jornal.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Mas é
sobre o assunto?
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Não, Presidente, é realmente pela ordem. Se V. Exª
me permite – e me perdoe.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
já está entregue à Secretaria da Mesa uma solicitação do adiamento dessa votação, assinada por mim e
pelo Senador Jorge Bornhausen.
Só quero informar à Casa isso, apenas coadjuvando o que eu disse antes. Adiada a votação, haverá
tempo para a vinda do Ministro da Fazenda e haverá o
tempo hábil para que o Senador Jorge Bornhausen
possa fazer adaptações – e ele me disse –, inclusive
algumas obedecendo a sugestões feitas pela Oposição nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Artur da Távola, essa é mais uma razão para discutirmos a matéria nos dias 30 e 31.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 7:
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 2, de 2000 (nº 3.864/97, na
Casa de origem), que dispõe sobre o valor
das benfeitorias executadas com recursos
públicos nas desapropriações para fins de
reforma agrária, tendo
Parecer sob nº 1.086, de 2001, da Comissão Diretora, Relator: Senador Carlos
Wilson, oferecendo a redação do vencido.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão. Encerrada a discussão sem apresentação
de emendas, o Substitutivo é dado como definitivamente adotado sem votação, nos termos do art. 284
do Regimento Interno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2000
(Nº 3.864/97, na Casa de origem)
Dispõe sobre a indenização de benfeitorias em casos de desapropriações
para fins de reforma agrária.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É estabelecido que, nos casos de desapropriação de terras para fins de reforma agrária, as
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benfeitorias executadas com recursos públicos não
serão incluídas na avaliação para o cálculo da indenização.
§ 1º Serão indenizadas as benfeitorias executadas pelo desapropriado, com recursos próprios ou
com recursos provenientes de financiamento.
§ 2º Do valor da indenização serão descontados
os valores corrigidos de eventuais débitos junto a instituições financeiras públicas federais, provenientes
de financiamentos realizados para a implantação de
benfeitorias nas terras objeto da desapropriação.
§ 3º O Governo Federal providenciará a transferência dos valores descontados nos termos do § 2º
para as instituições financeiras públicas federais credoras, visando a amortização total ou parcial dos débitos.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 26, de 2001 (nº
2.483/2000, na Casa de origem), que atribui
valor de documento de identidade à Carteira
de Fiscal de Tributos Estaduais, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.040, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator ad hoc: Senador
Osmar Dias.
Durante o prazo regimental de cinco dias úteis
perante a Mesa não foram oferecidas emendas à
matéria.
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.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 26, DE 2001
(Nº 2.483/2000, na Casa de origem)
Atribui valor de documento de identidade à Carteira de Fiscal de Tributos
Estaduais.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º É válida em todo o território nacional,
como prova de identidade, para qualquer efeito, a
Carteira de Fiscal de Tributos Estaduais emitida pela
Federação Nacional do Fisco Estadual – Fenafisco.
Parágrafo único. A carteira poderá ser emitida
diretamente pela Federação ou por intermédio de
Sindicato de Fiscais de Tributos Estaduais a ela filiado, desde que com a sua autorização expressa e respeitado o modelo próprio.
Art. 2º Constarão obrigatoriamente da Carteira
de Fiscal de Tributos Estaduais os seguintes elementos: nome completo; nome da mãe; nacionalidade e
naturalidade; data de nascimento; estado civil; registro geral e órgão expedidor da cédula de identidade;
cargo ocupado; Estado ou Secretaria de Estado do
qual é funcionário; ano de validade da carteira; data
de expedição; marca do polegar direito; fotografia; assinaturas do responsável pela entidade expedidora e
do portador; número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas; grupo sangüíneo; declaração se o
portador é ou não doador de órgãos e tecidos.
Art. 3º O modelo da Carteira de Identidade de
Fiscal de Tributos Estaduais será aprovado pela Federação Nacional do Fisco Estadual e trará a inscrição “Válida em todo o Território Nacional”.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Carlos Wilson.
O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a criatividade do
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso
atinge níveis cada vez mais surpreendentes. Agora,
celebra com euforia uma economia de energia de
24,5%, conseguida durante a última segunda-feira,
dia 22, no Nordeste.
Para conseguir tão bem-sucedida racionalização, o Ministro Pedro Parente, responsável pela Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, fez
cumprir um feriado extemporâneo, que simplesmente
paralisou toda a atividade econômica da Região Nordeste. Compeliu todos os nordestinos a ficarem em
casa ou irem para as praias, em uma segunda-feira,
quando, em todo o País, o expediente era rigorosamente normal.
Quanto aos governadores, a quem, em tese, caberia zelar pela economia de seus Estados, a maioria
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ficou em absoluto silêncio. Com honrosas exceções,
poucos tiveram coragem ou convicção para denunciar mais essa violência que se comete contra o Nordeste.
Apelo às Srªs e aos Srs. Senadores que reflitam
bastante na apreciação da Medida Provisória nº
5/2001, em tramitação. O feriadão representa um
atentado à economia regional e aumento do desemprego.
Aliás, o Presidente da Câmara dos Dirigentes
Lojistas de Recife, Eduardo Catão, tem absoluta razão na sua crítica à forma com que o Governo Federal
trata essa questão. Diz ele: “As medidas estão sendo
tomadas sem qualquer planejamento e sem que os
diversos setores econômicos da região sejam consultados.”.
Segundo Eduardo Catão, desde o início do racionamento, o comércio acumulou um prejuízo superior
a 25%.
Se o Governo não fosse tão imperial, tão prepotente, teria a humildade de ouvir os setores produtivos
da região. Quem sabe, poderia encontrar uma solução menos traumática que o feriadão. Por que não a
redução da jornada de trabalho? Por que não o escalonamento da atividade industrial e comercial?
Os tecnocratas do Governo culpam o modelo hidroenergético e a seca. Mas não admitem que não investiram em novas hidrelétricas e em linhas de transmissão que poderiam agora, nesta crise, transportar
a energia excedente do Norte e do Sul para o Nordeste e para o Sudeste.
No decálogo do fundamentalismo monetarista,
investimentos nesses setores seriam qualificados
como pecados do déficit fiscal.
Srªs e Srs. Senadores, a Senadora Maria do
Carmo Alves, digna representante do Estado de Sergipe, denunciou neste plenário, no início desta semana, que as empresas distribuidoras, agora privatizadas, exigem o cumprimento do famigerado Anexo 5,
um dispositivo contratual pelo qual, para cada quilowatt que deixarem de distribuir, corresponderá um
ressarcimento de até dez vezes superior às tarifas
normalmente praticadas. E quem arcará com o prejuízo? As estatais geradoras e, na essência, os contribuintes, seus principais acionistas, com certeza!
Pena que o povo brasileiro não tenha o poder de
decretar um feriadão que faça os tecnocratas do Governo encerrarem sua gestão na coisa pública em
nosso País, pelo menos até que sejam substituídos
por simples mortais que não têm linha direta com
Deus.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, na semana passada, quando
da discussão relativa à Rede TV e à Rede Manchete,
fiz uma menção ao jornal Gazeta Mercantil e à greve
que, há algum tempo, vem sendo realizada pelos jornalistas dessa empresa, desse importante jornal brasileiro.
Sr. Presidente, o diretor responsável pela Gazeta Mercantil, Sr. Luiz Fernando Levy, informou-me que
não é correta a informação que eu havia aqui dado,
que me havia sido passada pelos jornalistas, de que o
Sr. Nelson Tanure havia adquirido parte acionária do
jornal Gazeta Mercantil.
Hoje, Sr. Presidente, recebi a visita do diretor-geral, Roberto Miller Filho, que era diretor editorial
responsável; do Sr. Aloísio Sotero, também diretor-geral da Gazeta Mercantil; e do Sr. Sérgio S.
Thompson Flores, da World Invest – grupo que formulou uma proposta de reestruturação dos recursos humanos e gráficos da Gazeta Mercantil. Estes três diretores principais do jornal informaram-me que está em
andamento um entendimento com os jornalistas.
Inclusive, do meu gabinete, eu tive a oportunidade de ligar para o Sr. Frederico Ghedini, Presidente do
Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo,
que estava realizando uma assembléia com os jornalistas. Foi, então, acertado, por apelo do próprio Ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, um entendimento que será realizado na próxima sexta-feira, às 14
horas, na Delegacia Regional do Trabalho, em São
Paulo.
Sendo assim, Sr. Presidente, não houve transferência acionária do jornal Gazeta Mercantil; o que
está havendo é um esforço por parte dos jornalistas e
da direção do referido jornal para se chegar a um entendimento. Gostaria que isso pudesse chegar a bom
termo, a fim de que a Gazeta Mercantil continue realizando serviços de inestimável valor à comunidade
brasileira e a todos aqueles que se interessam pelo
ramo de negócios e oportunidades, nas áreas econômica e financeira, em que se especializa o jornal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, como último orador, pelo prazo de cinco minutos, ao eminente Senador José Alencar.
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O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, um grande cidadão mineiro, empresário,
intelectual, cientista, está comemorando o seu centenário. Com os cinco minutos que V. Exª me concedeu,
registro nos Anais do Senado uma singela homenagem àquele grande mineiro e grande brasileiro.
O calendário cultural, artístico, científico e empresarial das Minas Gerais assinala uma celebração
toda especial.
Se ainda estivesse entre nós, proporcionando-nos a alegria de uma fraternal convivência, o industrial, professor, homem de letras e empreendedor
cultural Nansen Araújo estaria completando, na data
referida, 100 anos de vida.
Ele foi personagem importante no cenário cultural e na história do desenvolvimento econômico e social de nosso Estado.
Dotado de visão abrangente do mundo e das
pessoas, firmou presença na atividade industrial
como pioneiro no complexo setor dos instrumentos científicos de precisão. Conforme suas próprias palavras, ele começou em 1930 com uma “caricatura de
indústria” – como ele dizia –, aplicando no investimento um conto de réis.
“Foi uma luta de toureiro contra touro bravo” – dizia ele. “Foi assim até a indústria completar 20 anos”.
Estas palavras, proferidas com o senso de humor que
compunha o seu perfil humano, rico em dons, pertencem a Nansen Araújo, num momento em que relatava, alguns anos atrás, a epopéia de sua fecunda ação
empresarial.
A indústria expandiu, adquiriu conceito, tornou-se referência nacional, alcançou o mercado internacional. Hoje, com mais de 70 anos de existência, a
Nansen S.A Instrumentos de Precisão, com sede em
Contagem, Minas Gerais, e participação acionária em
unidade vinculada ao setor de saneamento em Montes Claros, constitui, por força de sua pujança econômica e tecnologia avançada, o fruto esplêndido dos
sonhos ousados de seu criador.
Comandando, na atualidade, a grande empresa, o industrial Murilo Araújo, filho do Dr. Nansen, dá
continuidade, com brilhantismo, à obra implantada
pelo seu venerando pai.
Nansen Araújo era natural de Rochedo. Médico
e professor, foi casado com Dona Mariza Tavares Araújo. Faleceu em 13 de fevereiro de 1996. Fez curso de
Humanidades no Internato do Colégio Pedro II, colando grau em Medicina pela Universidade do Brasil. À
época de estudante, colaborou como revisor no anti-
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go jornal carioca A Razão. Deixando à mostra, desde
cedo, a sua veia literária, colaborou, desde àquela
época, no antigo suplemento literário de O Globo, em
O Jornal, na Revista da Cultura Brasileira.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – V. Exª, com a
permissão do Presidente, me concede um rápido
aparte?
O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Se o Presidente permitir, concedo o aparte com muita honra a V.
Exª, Senador Arlindo Porto.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Cumprimento V. Exª por esse oportuno pronunciamento, homenageando o Dr. Nansen Araújo. No início de seu pronunciamento, V. Exª destacou a vida particular de Nansen
Araújo, sua vida empresarial, seu trabalho social, comunitário, e como líder da Federação das Indústrias.
Solidarizo-me com V. Exª por seu pronunciamento
exaltando as qualidades de Nansen Araújo. Nossos
cumprimentos ao Dr. Murilo Araújo que, com competência, sucede o Dr. Nansen Araújo com a responsabilidade de continuar essa grande empresa que faz
um trabalho de desenvolvimento tecnológico e social.
Parabéns a V. Exª. A saudade que sentimos do Dr.
Nansen está atrelada à ação que ele implementou
para o bem de Minas Gerais e o crescimento do País.
Nossos cumprimentos.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Agradeço,
Senador Arlindo Porto, o seu atencioso aparte.
Ao longo dos anos, assinou artigos em outros
órgãos da imprensa brasileira, entre eles O Estado de
Minas, a extinta revista Acaiaca, a antiga Folha de Minas e o Diário do Comércio, de Belo Horizonte.
Logo depois de graduar-se como médico, foi clinicar em Rio Casca e Ponte Nova, interior do Estado.
Foi professor da UFMG, na Cadeira de Fisiologia Humana do Instituto de Ciências Biológicas.
Possuidor de sabedoria incomum, muito culto,
foi membro atuante da Academia Mineira de Medicina
e da Academia Mineira de Letras.
A intensa vivência intelectual levou-o a escrever
vários livros, entre eles Luz Vacilante, de poemas, e
Palestras Científicas. Integrou o Conselho Curador
da Fundação Clóvis Salgado, da Fundação Mineira
de Educação e Cultura. Fez parte ainda do Conselho
de Industrialização do Estado, da Fundação Projeto
Rondon e do Conselho Curador da Universidade Mineira de Arte. Presidiu o Conselho de Administração
do Estado de Minas Gerais e o Conselho Consultivo
da Fiat Automóveis. Foi ainda Presidente da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.
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Como Presidente da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais por dois mandatos, deixou
evidenciada em numerosas obras a sua apurada sensibilidade social. Tive a honra de sucedê-lo na direção
do Sistema Fiemg e de inaugurar o imponente Centro
Cultural que tem o seu nome e que está localizado na
Capital mineira. Obra por ele idealizada, o Centro Cultural Nansen Araújo pode ser apontado, sem favor algum, como um dos mais importantes empreendimentos no gênero existentes no Brasil. É provido de excepcionais condições para atividades artísticas e culturais. É utilizado com freqüência como cenário de
eventos comunitários de alto significado e repercussão.
A atuação de Nansen Araújo, sempre marcante,
na indústria, no campo cultural, científico e artístico,
no magistério, na liderança classista e sindical, exercida com desassombro, desvelo e dignidade, fez dele
um benemérito na gratidão e apreço da comunidade
mineira. Seu exemplo admirável de vida granjeou-lhe
o eterno reconhecimento dos mineiros, que nele
apontam personagem com lugar assegurado na galeria dos melhores e mais autênticos valores projetados
em Minas, no curso do século deixado para trás.
Esta a razão, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pela qual, como representante de Minas Gerais,
nesta augusta Casa, estou aqui registrando, com reverência e simpatia, nestas breves palavras, a celebração do centenário de Nansen Araújo, um brasileiro
ilustre que deixou, em sua luminosa caminhada pela
pátria terrena, sinais inapagáveis de sua grandeza
humanística e espiritual.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não há
mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Carlos Bezerra, João Alberto Souza, Romero Jucá e Eduardo Siqueira Campos
enviaram discursos 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, o bairrismo por
vezes se confunde com sentimentos vinculados a um
narcisismo regional sem controle, resvalando para
uma conotação largamente negativa. No entanto, há
muito que os psicólogos e sociólogos se empenham
na tarefa de relativizar a aplicação do conceito para
um sentido mais positivo, de reforço da auto-estima,
do reconhecimento do valor próprio. Nessa linha, gostaria hoje de valer-me de certa porção daquilo que se
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convencionou chamar bairrismo para justificar meu
orgulho em relação à cidade de Sinop, localizada no
norte do Mato Grosso.
Vou explicar: meu orgulho se deve ao recente
anúncio de que aquela cidade, em caráter de quase
ineditismo, está implantando o projeto Promotoria Comunitária. Trata-se de uma iniciativa extremamente
democrática de levar promotores de Justiça da respectiva comarca aos bairros residenciais, invertendo
a ordem tradicional da prestação do serviço. Em outras palavras, desde setembro último, representantes
do Ministério Público estão se deslocando até os bairros mais longínquos, com o objetivo de atender os
moradores carentes. Com mais ênfase, prestam atendimento nas áreas de direito do consumidor, meio
ambiente, direitos da criança e questões jurídicas variadas.
Mais concretamente, os promotores visitam semanalmente as associações de moradores da cidade, comprometidos com a tarefa de dirimir dúvidas da
legislação junto aos habitantes, buscando soluções
para seus problemas. Numa entrevista recente, a promotora de Mato Grosso, Elisamara Singles, da Comarca de Sinop, declarou que os casos não resolvidos localmente serão devidamente encaminhados
para que a pessoa tenha seu problema resolvido em
curto espaço de tempo. Acrescentou, ainda, que a
meta é aumentar em 50% o número de atendimentos
ao público.
Do ponto de vista da previsão de rotina, estabeleceu-se, então, que o Projeto Promotoria Comunitária se caracterizaria pelo deslocamento semanal de
representantes das Promotorias para as regiões mais
carentes de Sinop. Na oportunidade, os agentes da
instituição fariam o registro de questionamentos pessoais em relação ao andamento processual nas áreas cíveis e criminais. Visando a melhor racionalização
do serviço, foi elaborado um calendário de atendimento aos bairros, a partir do qual se fará ampla divulgação à comunidade para que os objetivos sejam plenamente alcançados. Sem dúvida, uma parcela significativa da sociedade brasileira, no geral, desconhece
as ações da Promotoria por falta adequada de informações sobre o funcionamento da máquina pública e
dos deveres do Estado. A partir de agora, a população
também terá acesso a tais informações pelo telefone,
discando o serviço 0800.
Na verdade, o programa do Ministério Público já
havia sido previamente implantado em outras duas cidades do Mato Grosso, Cuiabá e Várzea Grande.
Eram experiências tipicamente piloto, que serviriam
como modelo a ser seguido por outras cidades do

731

Estado. Sinop saiu à frente, inaugurando com sucesso um modelo de serviço público que privilegia, inexoravelmente, a aproximação do Estado de Direito e a
sociedade. Além disso, presta-se a avaliar a receptividade do trabalho dos promotores junto à sociedade,
bem como esclarecer ao cidadão o trâmite dos processos cíveis e criminais na Justiça.
Historicamente, a iniciativa do Ministério Público
de Mato Grosso remonta à elaboração do Plano de
Ação Estratégica para o biênio 2001/2002, quando se
definiu como política prioritária a intensificação do trabalho na área social do Estado. Nesse contexto, delineou-se que, além de reforços na área da Vigilância
Sanitária, nos Conselhos Municipais de Saúde e na
Educação, dever-se-ia destinar um volume de investimentos significativos ao serviço “disque-cidadania”
em todo o Mato Grosso.
Centralizado em Cuiabá, o serviço “disque-cidadania”, que opera desde o final dos anos 90, ocupou
lugar de destaque na Promotoria de Defesa da Cidadania, na medida em que colhia, registrava e tratava as
informações recebidas de todas as partes do Estado,
encaminhando-as devidamente aos destinatários correspondentes. Segundo estimativas recentes, existe
uma demanda de aproximadamente 5 mil pessoas por
mês, portando queixas que se estendem desde denúncias de irregularidades na prestação de serviços
públicos até ofensas a direitos da coletividade.
Por isso mesmo, consciente de que a lei deve
ser interpretada como meio de transformação social e
modo de operacionalização democrática, a Promotoria do Mato Grosso concluiu que não haveria como
priorizar o trabalho comunitário senão pela facilitação
do acesso da comunidade à instituição e pelo ataque
aos gargalos nos setores público e privado no exercício da cidadania. Mais que isso, defendeu uma concepção de envolvimento comunitário cuja natureza
exigisse espírito altruísta, abnegação e compromisso
com a causa social, por meio do trabalho em equipe
multidisciplinar.
Dito e feito, os resultados só tendem a comprovar a prosperidade das relações entre a sociedade
matogrossense e o Ministério Público. Na convicção
de que o Projeto Promotoria Comunitária honra-nos
muito como cidadãos do Mato Grosso, não me incomoda sequer uma vírgula a crítica que, porventura, se
possa aventar sobre certo bairrismo sentimental que
carregaria em meu discurso. Pelo contrário, bairrismo
para mim em relação ao Mato Grosso é sinônimo sincero de apreço e orgulho de meu Estado.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, ......
Atribui-se a um poeta latino a afirmação de que
as guerras são detestadas pelas mães. As mães não
querem ver os seus filhos sacrificados pela guerra. As
mães detestam a guerra.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, o bom senso têm-no os que estão perto da
vida, os que sentem a vida, os que percebem a vida,
os que sabem do valor da vida. As mulheres possuem
esses valores, por isso detestam a guerra.
Repudiar a guerra e amar a vida é uma questão
de inteligência e de desenvolvimento do valor que se
materializa na civilização. Assim sendo, as mulheres
são mais civilizadas do que os homens, em especial
dos homens que dominam a tecnologia da guerra e
dos que decidem pô-la em prática.
Os acontecimentos de onze de setembro e o
que está ocorrendo presentemente no Afeganistão
negam a inteligência, negam a civilização. Por obra
de alguns que se julgam sábios, inclusive em nome
de uma pretensa justiça de Deus, o retorno à barbárie
se concretiza de forma trágica.
Os ataques ao Afeganistão já vêm ocorrendo há
três semanas. Intensos bombardeios e lançamentos
de mísseis têm ocorrido sem cessar, atingindo a infra-estrutura militar, mas destruindo também instalações que nada têm a ver com a guerra e matando civis inocentes.
As cifras são contraditórias, são jogadas ao sabor das partes interessadas. Mas há mortes, muitas
mortes. A conclusão, segundo a expressão do editorial do Correio Braziliense de 23 de outubro, que faço
minha, é de que “... nas grandes conflagrações, a primeira vítima é sempre a verdade”. É vítima a verdade
sobre as mortes causadas pelas bombas, é vítima a
verdade sobre a razão da guerra, se existe, são vítimas o desenvolvimento e a liberdade dos povos e das
nações. Na expressão vigorosa de Rui Barbosa, a lei
da guerra é a “Lei da mentira, na falsa história que escreve, nos falsos pretextos que invoca, na falsa ciência que explora, na falsa dignidade que ostenta, na
falsa bravura que assoalha, nas falsas liberdades que
reivindica, fuzilando enfermeiras, atacando hospitais,
metralhando populações desarmadas, incendiando
aldeias, bombardeando cidades abertas, minando as
estradas navais do comércio, submergindo navios
mercantes, canhoneando tripulações e passageiros
refugiados nas lanchas de salvamento, abandonando
as vítimas da cobardia das suas proezas marítimas
aos mares revoltos e aos frios dos invernos boreais”.
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As guerras modernas diferem das tradicionais.
Diferenciam-se pelos efeitos sobre os civis. De acordo
com levantamento da Caritas Internationalis, na primeira Guerra Mundial, foi de 5% o percentual de vítimas civis. Na segunda Guerra Mundial, esse percentual subiu para 50%. Na Guerra do Vietnã, para 80%.
Nos conflitos da última década, os mortos civis foram
de 85 a 95%.
No Afeganistão, com a chegada do inverno, em
decorrência da pobreza generalizada da população,
agravada pelo arrasamento provocado pelos bombardeios, cem mil crianças afegãs haverão de morrer, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância –
UNICEF. Em se tratando de adultos, quantos morrerão, debilitados como já se encontram depois de vinte
anos de guerra interna, exacerbados pela presente
tragédia dos bombardeios?
Toda condenação merecem os atentados de setembro ao World Trade Center, no entanto, recuso-me a reconhecer aos Estados Unidos o direito de
demolir o Afeganistão em vingança, até porque a história desse país americano não o isenta de prática e
participação na violência e na preparação da violência. É violência contra a humanidade asfixiar a economia dos países emergentes; é violência fabricar e
vender armas de guerra; é violência treinar e favorecer a tortura de opositores políticos e patrocinar insurreições; é violência destinar recursos extraordinários
para desenvolver tecnologias avançadas, para destruir e matar. É violência defender a democracia e a
justiça apenas sob a perspectiva de interesses exclusivistas.
Nenhuma argumentação tem sentido, Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, sem a
preocupação essencial de garantir que as vozes das
vítimas das guerras e das injustiças sejam ouvidas no
discurso moral das comunidades, dos governos e das
nações. Não há discurso ético, político e moral que se
sustente sem levar em conta a brutalidade presenciada por crianças contra seus pais, irmãos e vizinhos,
ou sem considerar as gerações de jovens traumatizados pela experiência da morte brutal provocada pelos
conflitos. Não há atitude humana defensável na promoção da guerra, na prática da “lei de torpeza, que
proscreve o coração, a moral e a honra, misturando a
morte com o estupro, a viuvez com a prostituição, a ignomínia com a orfandade” (Rui Barbosa).
Não subsiste razão para a continuidade dos ataques aéreos sobre o Afeganistão. O maior apanágio
de um país e de seu governo é o cultivo e a prática da
racionalidade, da justiça e do equilíbrio. A racionalidade, a justiça e o equilíbrio são características de civili-
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zação. Fora desse campo, mergulha-se na barbárie. E
as barbáries são todas iguais, seja as modernas, executadas por meio de tecnologias de ponta, seja as
praticadas pelos soldados romanos nas Gálias, seja
as dos hunos que pilharam o Império Romano.
Sejam suspensos os bombardeios, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores! Deixe-se
de invocar a Deus para justificar chacinas! “Deus _ se
algo sabemos sobre ele, pretensão que não tenho _
prefere o envio eficaz de alimentos, a presença de
equipes médicas dedicadas, barracas seguras e confortáveis para os desabrigados e os que perderam entes queridos, e um reconhecimento decente e sem reservas de nossos pecados passados, junto com a disposição de corrigi-los. Ele prefere que sejamos menos avarentos, menos arrogantes, menos evangélicos e menos desdenhosos com os perdedores desta
vida” (John Le Carré, escritor inglês. in Correio Braziliense, 21-10-01).
Era o que tinha a dizer!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao longo de
sua bem-sucedida trajetória institucional, e exatamente por isso, a diplomacia brasileira tem sido motivo de orgulho para todos nós. Com atuação sempre
orientada por estudada discrição e pelo low profile,
que a atividade, devido a sua própria natureza, recomenda e impõe, o Itamaraty mostra-se permanente
credor da admiração e do respeito de todos os brasileiros. Em uma atuação concertada e regida pela prevalência de três vetores – informação, representação
e negociação –, o Ministério da Relações Exteriores
do Brasil inscreve-se há muitos anos no seletíssimo
grupo que concentra os melhores e os mais eficazes
agentes diplomáticos de todo o mundo.
É, enfim, a refinada explicitação de uma história
próxima, mas que já perpassa décadas e remonta ao
período colonial de Pedro II, estadista que sempre dedicou atenção, apreço e gosto pela ação brasileira na
cena internacional. Cultivou-se, assim, desde o nascedouro de nossa ação diplomática, a preocupação e
a inequívoca intenção do Brasil de colocar-se com sobriedade, porém firmeza e efetividade, nos diversos
âmbitos e foros em que ocorrem as relações internacionais, marcando, enfim, de forma perene, a nossa
presença no exterior.
A tradição que se foi construindo em torno daquela que chamamos Casa de Rio Branco, em merecida mas nem por isso menos generosa homenagem
ao Barão, que auxiliou a demarcar e consolidar territorialmente o Brasil, confirma uma sempre renovada
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e vigorosa atividade diplomática. Evidencia estratégias e ações capazes de defender os interesses nacionais permanentes e transitórios, além de atuar como
referência e árbitro respeitável nas sempre constantes, renovadas e aparentemente inesgotáveis disputa
e querelas entre Estados.
Hoje, mais do que nunca, voltamos os nossos
olhos, muitas vezes leigos, para a diplomacia. É justamente nela que todos nós depositamos as nossas
mais fervorosas esperanças, para a superação dos
enormes desafios e problemas que afligem e ameaçam toda a humanidade. São questões que acabam
por insinuar a iminência de riscos já cogitados, mas
nunca tão próximos de eventual consumação, dentro
da densa e turbulenta articulação que viabiliza a condução dos negócios do mundo.
É necessário reconhecer que se, até recentemente, os temas propriamente diplomáticos cingiam-se, exceto pelas publicações especializadas, a
breves notas em jornais, revistas, rádios e televisões
do Brasil e do mundo, hoje ocupam as principais manchetes. Por isso, convidam a todos nós, do mais modesto cidadão às mais altas autoridades, a uma profunda reflexão em torno da novíssima ordem internacional, que começou a ser desenhada desde o abominável 11 de setembro de 2001.
Como se esses sobressaltos não fossem suficientes, a ação diplomática precisa ainda acompanhar,
decidir e dar conta da complexidade e dos novos desafios que alcançam a todos nas esferas da economia e da cultura, como reflexo direto da aceleração do
processo de globalização.
Para fazer frente a esses formidáveis desafios, o
Ministério das Relações Exteriores conta, há mais de
meio século, com uma escola de elite, assim constituída pela qualidade de seus programas e pela excelência de seus professores: é o Instituto Rio Branco, responsável pelo recrutamento, seleção, treinamento e
aperfeiçoamento regular do corpo diplomático brasileiro.
Em mais de 55 anos de história, o Instituto formou mais de 1.200 brasileiros e 122 estrangeiros,
conquistando uma reputação de centro de primeira linha, no Brasil e no mundo. O Rio Branco responde
ainda pela formação continuada, um imperativo da
contemporaneidade, e, assim, ministra em diversos
níveis, inclusive com equivalência aos dos programas
de mestrado ministrados em nossas universidades,
cursos de aperfeiçoamento de seus quadros diplomáticos.
Como disse, a educação permanente, em seus
distintos graus, é uma imposição dos novos tempos,
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da dita sociedade do conhecimento. A formação sólida e a constante atualização tornaram-se mandatórias para aqueles que, por dever de ofício, atentos sempre à perspectiva e aos interesses brasileiros, devem
tratar de temas tão díspares, controversos e dinâmicos quanto paz, meio ambiente, segurança, comércio, economia e finanças, direitos humanos, tráfico de
drogas e fluxos migratórios.
Tudo isso, sem por um só instante descurar da
ampliação e do fortalecimento dos laços de amizade
e cooperação do País com os seus inúmeros parceiros externos, o que se dá pela implementação de
ações culturais específicas, capazes de levar aos estrangeiros os modos de ser e fazer do brasileiro, ao
tempo em que, com base em uma engenhosa reciprocidade – premissa de todas as ações no cenário internacional –, faculta também aos nacionais conhecer
as melhores expressões dos distintos povos com os
quais nos relacionamos.
Portanto, Sr. Presidente, encerrando esta curta
intervenção, quero congratular-me com os quadros
discente e administrativo do Instituto Rio Branco,
mas, sobretudo, com os diplomatas brasileiros, todos
eles concursados, e oriundos, diga-se de passagem,
de concursos que se situam nos mais altos níveis de
exigência. Sob a liderança da inteligência, do descortino e da sensibilidade do ministro Celso Lafer, esses
profissionais prestam diuturnamente, e com freqüência de forma anônima, relevantes serviços ao Brasil e
aos brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
Recebi, Sr. Presidente, nobres Senadores, um
angustiado cartão do nobre Senador Mozarildo Cavalcante, capeando o volume XIII da Coletânea “Debate sobre Políticas Públicas para a Amazônia”, na
qual a ONG Amigos da Terra — a Amazônia brasileira, reúne artigos de várias tendências publicados na
imprensa brasileira em torno do tema.
No cartão, diz o ilustre Senador:
“Precisamos nos unir, senão fecharão de vez as
possibilidades de desenvolvimento da Amazônia.
Não podemos deixar que continuem falando por nós”.
Tem razão o nobre Senador, Senhor Presidente.
Sobre a Amazônia, falam todos. Falam os ingleses, os
suecos, os americanos. Falam os japoneses, os alemães, os canadenses. Falam os paulistas — às vezes, os gaúchos, os poetas, os patriotas, os comerci-
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antes, os grileiros. Falam os militares, falam os madeireiros.
Mas no Brasil, Sr. Presidente, o que fala o Brasil
sobre a Amazônia?
O que sabe o Brasil, que conhecimento efetivo
tem o Brasil sobre a Amazônia - sem dúvida sua maior riqueza, maior que o petróleo, maior que a indústria
automobilística, maior que o sistema financeiro?
Ou continua a Amazônia desconhecida e ignorada pelo Brasil, enquanto crescem sobre ela os
olhos do mundo, porque nela vê, não apenas a maior
reserva ambiental do planeta a ser preservada, mas a
maior reserva de recursos naturais, a maior reserva
de biodiversidade, a maior reserva de Recursos Hídricos e por aí adiante.
Enquanto esta dimensão é planetária, Sr. Presidente, nós não temos conseguido Tratar a Amazônia
como uma questão de dimensão nacional. Relegamos a Amazônia a uma dimensão regional — e freqüentemente muito mais como um problema regional
do que como uma solução.
O índice de 0,5% dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico destinado pelos diversos fundos a serem gerenciados pela Comissão
recém criada na área do MCT, revelam bem este total
alheamento.
Tem-se, às vezes a tentação de perguntar: o
Brasil merece a Amazônia?
Mas esteja certo, Senador Mozarildo Cavalcante, que nós, como tantos outros parlamentares, estaremos cerrando fileiras para despertar o Brasil sobre
si mesmo, este Brasil desperto apenas pelos problemas de Caixa.
Voltaremos a esta tribuna tantas vezes quantas
necessárias, se necessário sempre, a toda hora e a
qualquer pretexto, como fazia Catão, o tribuno romano,
que, fosse qual fosse o tema de seus discursos no Senado, terminava sempre dizendo: “Caetera censo Cartaginem esse delenda”. Além dessas coisas todas dizia o tribuno “penso que Cartago deve ser destruída”.
A persistência levou à destruição de Cartago, a salvação de Roma e a construção do Império Romano.
Teremos que fazer o mesmo, Sr. Presidente, nobres Senadores. Seja sobre o que pensamos, seja sobre o que falamos - da crise, do terrorismo, do equilíbrio das contas públicas, das exportações brasileiras,
ou da defesa do consumidor, da reforma política ou
da reforma fiscal - creio que se aproxima o momento
em que sobre o que quer que falemos, tenhamos que
concluir e repetir sempre:
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“Além disto tudo, por mais importante que seja
— é preciso ocupar sustentavelmente a Amazônia”.
Além de tudo, Sr. Presidente, é preciso conhecer a Amazônia.
Além de tudo, Sr. Presidente, é preciso integrar
a Amazônia como eixo e âncora do processo de desenvolvimento nacional, como instrumento de integração soberana do Brasil no processo de globalização.
Esta é uma chance e uma responsabilidade que
temos e que não há como desperdiça-la porque ela
pode não vir a se repetir amanhã.
Face à insensibilidade nacional à questão de tal
dimensão, já levantei a hipótese de que esta Casa formulasse um “Código de Desenvolvimento da Amazônia” capaz de estabelecer conceitos, políticas, estratégias e recursos para esta obra de redescoberta do
Brasil, do Brasil de novos rumos e de nossos tempos.
Num passo a mais desta mesma proposta, levanto também a alternativa de constituição de um
grupo especial dedicado ao estudo e formulação deste Código.
Esse grupo, mais que um grupo parlamentar —
ou uma Comissão da Casa, seria constituído de técnicos, políticos e outros representantes da sociedade e
do poder público, para iniciar esta urgente tarefa de
encaminhar esta nova perspectiva para o Brasil. Pretendo, com meus companheiros, sobretudo das bancadas da Amazônia, mas, de todas as bancadas do
Brasil, iniciar este trabalho.
Sei que terei uma resposta a altura.
À altura do desafio, Sr. Presidente, à altura da dimensão deste novo Brasil que devemos construir
para que sejamos dignos dele.
Alguns haverão de dizer que outras tantas propostas já passaram por essa Casa e que outras Comissões já houve com esse mesmo objetivo.
É verdade, Sr. Presidente, mas em outros tempos.
Quando mapas de satélites não havia, denunciando de uma lado a destruição contínua da Amazônia
e de outro sua imensa potencialidade.
Quando, objetivamente, não havia sobre a Amazônia uma ameaça contra a soberania nacional.
Quando não se tinha consciência do que significasse ter quase 20% da biodiversidade do Planeta,
porque esses conceitos mal eram conhecidos.
Quando enfim, não se conhecia o conceito do
uso sustentável e portanto do que significasse ser e
detentor da maior reserva ambiental do Planeta e a
Amazônia não significava mais do que um mundo
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místico ou lendário, apresentado como o inferno verde, ou como o Eldorado dos nossos sonhos.
Hoje, Sr. Presidente e nobres Senadores, a
Amazônia tem que ser entendida noutra perspectiva e
em sua verdadeira dimensão.
É este desafio histórico que se apresenta a esta
Casa, e espero, Sr. Presidente até porque V. Exª representa o Centro-Oeste do país, Região à qual são
aplicáveis boa parte dos conceitos emitidos, até por
isto tenho certeza que esta Casa não falhará a este
desafio.
Muito obrigado. – Eduardo Siqueira Campos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, a realizar-se às 10 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
REQUERIMENTO Nº 616, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº
616, de 2001, de autoria do Senador Geraldo Cândido, requerendo seja encaminhado ao Presidente do
Tribunal de Contas da União, Ministro Humberto Guimarães Souto, pedido de elaboração de auditoria ou
inspeção de natureza contábil, em contrato realizado
entre a Petrobrás S.ª e a Companhia Marítima; na atuação da Brasoil como intermediadora entre a Petrobrás e a Marítima; e sobre a função da “The law Debenture Trust Corporation (Cayman) Limited”, no referido contrato.

ORDEM DO DIA
–1–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57, DE 1999
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ademir Andrade, que dá nova redação ao art. 243 da
Constituição Federal (destinação de área de culturas
ilegais de plantas psicotrópicas ou de exploração de
trabalho escravo), tendo
Parecer sob nº 1.165, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Romeu Tuma, oferecendo a redação para o segundo
turno.
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–2–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 231, DE 2001

Parecer favorável, sob nº 1.107, de 2001, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Ricardo
Santos.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 231, de 2001 (nº 616/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Integração Comunitária Novos Tempos a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Antônio João, Estado de Mato Grosso do
Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2001, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fonseca.

–6–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 295, DE 2001

–3–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 232, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 232, de 2001 (nº 636/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Seabrense de Comunicação
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Seabra, Estado da Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.126, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Antonio Carlos Junior.
–4–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 234, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 234, de 2001 (nº 703/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Prestadora de Serviços à Comunidade
Miguelopolense a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Miguelópolis, Estado de
São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.106, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Juvêncio da
Fonseca.
–5–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 235, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de 2001 (nº 744/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento Social e Cultural de Pedro Canário a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, tendo

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 295, de 2001 (nº 877/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da TV Esplanada do Paraná Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.172, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Álvaro Dias,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
–7–
REQUERIMENTO Nº 565, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº
565, de 2001, de iniciativa da Comissão de Assuntos
Sociais, solicitando o sobrestamento da tramitação
do Projeto de Lei do Senado nº 55, de 2001, a fim de
aguardar a conclusão do grupo de trabalho que foi
constituído para analisar a Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001, referente à matéria.
–8–
REQUERIMENTO Nº 566, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº
566, de 2001, de iniciativa da Comissão de Assuntos
Sociais, solicitando o sobrestamento da tramitação
do Projeto de Lei do Senado nº 231, de 2000, a fim de
aguardar a conclusão do grupo de trabalho que foi
constituído para analisar a Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001, referente à matéria.
–9–
REQUERIMENTO Nº 576, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº
576, de 2001, do Senador Mauro Miranda, solicitando
a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado
nºs 265, de 1999 e 137, de 2001, por versarem sobre
o mesmo assunto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 25
minutos.)
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o Requerimento nº 448, de 2001, solicitando informações a Ministros
de Estado.

029

Parecer nº 1.156, de 2001, da Comissão Diretora, que dá
redação final do Projeto de Resolução nº 49, de 2001.

101

Parecer nº 1.157, de 2001, da Comissão Diretora, que dá
redação final do Projeto de Resolução nº 50, de 2001. Sen. Antonio

Carlos Valadares.

103

Homenagem pelo transcurso, no último dia 4, da descoberta do
Rio São Francisco.

208

Apelo ao Governo por uma solução à greve dos professores
universitários, advertindo sobre os prejuízos gerados aos alunos e à
sociedade.

363

Parecer nº 1.180, de 2001, da Comissão Diretora, que dá
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1999.

633

Transcrição do editorial “Inversão de valores”, publicado no
Jornal da Cidade, de Aracaju, Estado de Sergipe.

665

Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de 2001, que dispõe
sobre o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e o Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste.

712

ARTUR DA TÁVOLA
Providências adotadas pelo Governo Federal, particularmente
pelo Ministério da Saúde, para prevenir a contaminação por Antraz.

066

BERNARDO CABRAL
Anúncio da apresentação do seu Relatório sobre a reforma do
Judiciário, no próximo dia 30, na reunião da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.

429

CARLOS BEZERRA
Projeto de Lei do Senado nº 210, de 2001, que altera a Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973 (Plano Nacional de Viação), para
modificar o traçado da BR-080

072

Recebimento de ofício da Federação Nacional dos
Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas,
Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos
– FENAVENPRO, a respeito da atuação irregular da Fenaprovar.

110

Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2001, que estabelece
prazo para que a União firme convênios com Estados e Municípios com
vistas ao cumprimento de disposições constitucionais e legais e
acrescenta dispositivo à Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

154

Premência na efetiva vigência da Lei nº 9.974, de 2000, que

ordena o recolhimento adequado das embalagens de produtos
agrotóxicos.

204

Apoio às ações movidas pela Associação dos ex-Cabos da
Força Aérea Brasileira contra a União, por prejuízos sofridos a partir da
edição da Medida Provisória nº 2.151, de 2001, que regulamenta a
reparação econômica aos anistiados políticos.

418

Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2001, que concede
pensão especial a Mário Juruna.

643

Apoio ao pleito da Associação dos ex-Cabos da Força Aérea
Brasileira no sentido de dar total cumprimento à Lei de Anistia.

662

Satisfação com o Projeto Promotoria Comunitária, implantado
na cidade de Sinop/MT, que tem como objetivo prestar atendimento
nas áreas de Direito aos moradores carentes daquela região.

730

CARLOS PATROCÍNIO
Comentários sobre a palestra do Embaixador Sérgio Amaral,
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na
Comissão de Assuntos Econômicos.

430

Conseqüências para a economia brasileira da redução nas
importações em decorrência dos recentes atentados terroristas
ocorridos pelo mundo.

430

Satisfação diante da autorização, pelo Ministro da Agricultura e
do Abastecimento, Pratini de Morais, da adição de mais 2% de álcool
hidratado à gasolina.

430

Expectativas de crescimento no Setor de Embalagem.

527

Defesa de uma política nacional de reciclagem e padronização
de embalagens.

527

Necessidade de mudança na orientação do Ministério do
Trabalho quanto à concessão de vistos temporários de trabalho para
executivos estrangeiros.

653

CARLOS WILSON
Críticas ao feriadão para economizar energia, decretado pelo
governo federal à região Nordeste.

CASILDO MALDANER

728

Comentários ao aumento da produtividade agrícola nas
pequenas propriedades rurais no oeste do Estado de Santa Catarina,
resultado da atuação das cooperativas associadas à tecnologia da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA.

115

Discussão, na Comissão de Assuntos Sociais, de projeto de lei
que permite a concessão de licença maternidade às mães de crianças
adotadas.

203

Projeto de Lei do Senado nº 216, de 2001, que denomina
“Prefeito Lebon Duvoisin” o viaduto situado no Km 6 da Rodovia BR101, no acesso ao Município de Garuva, Estado de Santa Catarina.

373

Preocupação com a greve nas universidades federais.

453

Regozijo com a terceira colocação obtida pela Universidade
Federal de Santa Catarina no ranking Nacional das Instituições
Brasileiras de Ensino Superior, de acordo com o Guia do Estudante
para 2002.

453

Defesa da autonomia do PMDB na apresentação de candidato
próprio às eleições presidenciais.

636

Registro das pré-candidaturas do Governador Itamar Franco e
do Senador Pedro Simon.

636

EDISON LOBÃO
Parecer nº 1.151, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento nº 521, de 2001, solicitando informações a Ministros
de Estado.

030

Projeto de Lei do Senado nº 635, de 1999, que estabelece
instrumentos legais de prevenção e repressão à falsificação de obras
de artes visuais e dá outras providências.

399

Projeto de Lei do Senado nº 543, de 1999, que dispõe sobre o
seguro-garantia e dá outras providências.

646

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
Necessidade da instituição de um Código Nacional para o
Desenvolvimento da Amazônia.

108

Regozijo diante das solenidades que marcaram o transcurso do
13º aniversário do Estado de Tocantins.

205

Regozijo pela implementação de programas destinados ao
atendimento da população indígena no Estado do Tocantins.

459

Comemoração, no próximo dia 28 de outubro, do 77º
aniversário da Coluna Prestes.

537

Defesa do desenvolvimento sustentável da Amazônia.

734

EDUARDO SUPLICY
Requerimento nº 598, de 2001, solicitando que sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 236, de 2000, seja ouvida também a
Comissão de Assuntos Sociais.

067

Requerimento nº 598, de 2001, solicitando que sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 236, de 2000 (nº 608/2000, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da TV Ômega
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens – TV,
nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São
Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais,
Ceará e São Paulo, respectivamente, além da Comissão constante do
despacho inicial, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos
Sociais.

381

Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, questionando
colocações do Ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, acerca
das negociações envolvendo a criação da Área de Livre Comércio das
Américas – ALCA, durante audiência pública realizada no último dia 17
na Comissão de Assuntos Econômicos; que a seu ver se contrapõem à
competência exclusiva do Congresso Nacional para resolver sobre
tratados, acordos e atos internacionais.

645

Esclarecimentos sobre as informações equivocadas prestadas
por S.Ex.ª acerca da transferência de parte acionária da Gazeta
Mercantil.

729

Comentários sobre os entendimentos entre os dirigentes da
Gazeta Mercantil e os jornalistas em greve daquela empresa.

729

EMÍLIA FERNANDES
Questionamento ao veto presidencial aposto a projeto de lei
que inclui a sociologia e a filosofia como disciplinas obrigatórias do
Ensino Médio.

GERALDO ALTHOFF

370

Parecer nº 1.175, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 92, de 2001 (nº 2.287/2001, na origem), do
Tribunal de Contas da União, que encaminha ao Senado Federal cópia
da Decisão nº 320, de 2001, referente à auditoria realizada no Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina na área de Pessoal.

482

GERALDO CÂNDIDO
Defesa da retomada das atividades docentes a partir da
negociação entre os professores grevistas das universidades federais e
o Governo.
Proposta de Emendas à Constituição nº 44, de 2001, que altera
o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para criar o Fundo
para a Promoção Econômica e Social dos Afro-descendentes.
Requerimento nº 616, de 2001, solicitando ao Presidente do
Tribunal de Contas da União, que seja elaborada auditoria ou inspeção
de natureza contábil, em contrato realizado entre a Petrobras S.A. e a
Companhia Marítima, na atuação da Brasoil como intermediadora
entre a Petrobras e a Marítima, e qual a função da “Thelaw Debenture
Trust Corporation (Cayman) Limited” no referido contrato.

415

491

640

GERALDO MELO
Parecer nº 1.170, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o
Projeto de Resolução nº 126, de 1996 – CN, de autoria da Senadora
Marina Silva, que institui o Diploma Chico Mendes de Meio Ambiente e
Cidadania e dá outras providências.

425

GILVAM BORGES
Críticas à situação da segurança pública no Estado do Amapá.

365

Comentários ao relatório da Unicef sobre a situação mundial da
infância.

439

Apelo ao BNDES para a liberação de recursos para a
construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, no rio Jari, no
Estado do Amapá.

504

HELOÍSA HELENA
Apelo ao Presidente da Câmara dos Deputados para
providenciar a anulação da sessão daquela Casa, que aprovou o
projeto que concede 13º salário a ex-deputados e pensionistas.

174

Manifestação contrária ao argumento de que a Oposição
protestaria contra o Governo Fernando Henrique Cardoso, na sessão
de homenagem ao ex-Governador Mário Covas, conforme
pronunciamento do Sr. Pedro Simon.

199

Requerimento nº 615, de 2001, solicitando ao Ministro de
Estado do Desenvolvimento Agrário as informações que menciona.

640

IRIS REZENDE
Apelo à Câmara de Gestão da Crise de Energia para que
suspenda os cortes de energia previstos para as famílias de baixa
renda e para as empresas que não se ajustarem às cotas de
racionamento.

165

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre a Mensagem nº 213, de 2001, da Presidência da
República, que submete à apreciação do Senado Federal o nome do
Senhor José Artur Denot Medeiros, Ministro de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata, do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República Federal da Alemanha.

196

Defesa da proposta de renegociação de dívidas de produtores
rurais.

502

Homenagem à memória do ex-Senador Pedro Ludovico
Teixeira, por ocasião das comemorações dos 68 anos de criação da
cidade de Goiânia.

610

Encaminhamento do Requerimento nº 614, de 2001, que
solicita seja incluído na coleção intitulada Grandes Vultos que
Honraram o Senado e a História Constitucional do Brasil, o exSenador, pelo Estado de Goiás, Pedro Ludovico Teixeira, que exerceu
mandatos nos períodos de 19-9-1946 a 31-1-1951 e de 1º-2-1955 a 1º10-1969.

610

JEFFERSON PÉRES
Repúdio à votação do projeto que concede 13º salário a exdeputados e pensionistas, bem como, o aumento de seus subsídios,
realizada na Câmara dos Deputados.

175

JOÃO ALBERTO SOUZA
Reflexão acerca do último Relatório sobre o Desenvolvimento
da Organização das Nações Unidas.

106

Repúdio à violência da guerra e ao terrorismo internacional.

732

JONAS PINHEIRO
Premência na tramitação no Senado Federal, da proposta de
emenda à constituição que institui a Contribuição de Intervenção sobre
o Domínio Econômico – Cide, a ser cobrada nas importações de
petróleo e derivados e também álcool combustível.

529

JOSÉ ALENCAR
Homenagem ao empresário e cientista Nansem Araújo, falecido
em 1996, pelo centenário de seu nascimento.

729

JOSÉ EDUARDO DUTRA
Parecer nº 1.171, de 2001, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei
do Senado nº 179, de 1996 (nº 3.162/97, naquela Casa), que dispõe
sobre o registro geral de recém-nascidos e dá outras providências.

426

JOSÉ FOGAÇA
Parecer nº 1.179, de 2001, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 32,
de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha,
que altera o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal para permitir
o desenvolvimento funcional de ocupante de cargo efetivo ou emprego
permanente, mediante processo seletivo.

487

Considerações a respeito da apreciação, marcada para
amanhã, da Medida Provisória nº 1, de 2001, sob a nova sistemática
constitucional.

656

JUVÊNCIO DA FONSECA
Parecer nº 1.164, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 94, de 20001 (nº 2.343/2001, na origem), do
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº
318/2001, referente à auditoria realizada na Secretaria de Políticas de
Saúde do Ministério da Saúde.

LAURO CAMPOS

148

Reflexões sobre religião, santidade e ateísmo.

455

LÚCIO ALCÂNTARA
Parecer nº 1.158, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 79, de 2000, de autoria do
Senador Paulo Souto, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.
Considerações acerca do relatório da Unicef intitulado
“Situação Mundial da Infância 2002", sobre os resultados das ações
propostas pela Cúpula Mundial pela Criança, realizada em 1990.
Participação de S. Ex.ª em debate sobre a nova ordem
mundial, realizado no Colégio Lourenço Filho, em Fortaleza, no último
dia 19.

128

416

535

LÚDIO COELHO
Parecer nº 1.166, de 2001, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem nº 193, de 2001, da
Presidência da República, que submete à apreciação do Senado
Federal a escolha do Senhor Ney do Prado Dieguez, Ministro de
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República Cooperativista da Guiana,
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto a Granada. Sen. Lúdio
Coelho.

195

Parecer nº 1.167, de 2001, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem nº 200, de 2001, da
Presidência da República, que submete à apreciação do Senado
Federal o nome do Senhor Pedro Luiz Carneiro de Mendonça, Ministro
de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República de Moçambique,
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da
Suazilândia. Sen. Lúdio Coelho.

196

LUIZ OTÁVIO
Parecer nº 1.162, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Diversos nº 128, de 1995 (nº 1.683/95, na origem), do
Procurador-Geral da República, que encaminha ao Senado Federal,
para conhecimento e providências cabíveis, cópia de relatórios

preliminares das perícias técnicas contábeis e médicas, realizadas em
procedimentos instaurados na Procuradoria da República no Estado de
São Paulo, em atendimento às recomendações da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar irregularidades no
Inamps/SUS.

142

LUIZ PONTES
Posicionamento contrário à adoção de feriados no Nordeste
para cumprimento da meta do racionamento de energia.
Projeto de Lei do Senado nº 217, de 2001, que dispõe sobre a
construção e o funcionamento de creches em assentamentos rurais.
Projeto de Lei do Senado nº 218, de 2001, que cria linha de
crédito especial do BNDES para o financiamento da modernização do
setor de radiodifusão.

419

637

639

MAGUITO VILELA
Censura ao projeto que concede 13º salário aos excongressistas.

176

Críticas à atuação do Ministro da Educação, Sr. Paulo Renato,
nas negociações com os professores e funcionários grevistas das
universidades federais.

176

MARIA DO CARMO ALVES
Protesto contra a obrigatoriedade dos feriados impostos, pelo
Governo Federal, à região Nordeste.

494

Considerações sobre a finalização, pelo Congresso Nacional,
do novo texto do Código Civil brasileiro.

661

MARINA SILVA
Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-Complementar, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de
Inelegibilidade), para vedar o registro, como suplente de candidato a
Senador, de parentes deste até o segundo grau.

179

Parecer nº 1.165, de 2001, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que dá redação, para o segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 57, de 1999.

194

Requerimento nº 608, de 2001, solicitando ao Ministro de

Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão as informações que
menciona.

404

Dificuldades enfrentadas pelos profissionais do ensino público
superior, em greve por reajustes salariais.

420

Requerimento nº 550, de 2001, solicitando que sejam
fornecidas, pelo Ministro da Fazenda, lista de todas as operações de
financiamento externo, excetuando as originárias de organismos
multilaterais (BIRD, BID, FMI, CFI), realizadas com o setor privado
brasileiro, superiores a dez milhões de dólares norte-americanos, de
1995 até a presente data.

649

MARLUCE PINTO
Proposta de Emenda à Constituição nº 43, de 2001, que altera
o inciso II, do § 1º, do art. 40 da Constituição Federal, a fim de fixar em
setenta e cinco anos a idade limite para aposentadoria compulsória no
serviço público.

159

Regozijo pelo transcurso dos 5 anos da instalação dos
Municípios de Cantá, Amajari, Caroebe, Rorainópolis, Pacaraima e
Uiramutã, nos Estado de Roraima.

408

MAURO MIRANDA
Reflexão sobre os resultados de pesquisa referente à
participação das microempresas na distribuição de renda na economia
nacional e da alta mortalidade dos pequenos negócios no Brasil.

163

Repúdio à atitude do Ministro da Educação, Sr. Paulo Renato,
de não receber comissão de senadores que visavam tratar da greve
nas universidades públicas.

198

Saudação aos convencionais do PMDB que escolherão, no
próximo domingo, os novos membros dos diretórios municipais do
partido em todo o País.

370

Homenagem pelo transcurso, ontem, do Dia do Médico.

460

Homenagem à cidade de Goiânia/GO pelos 68 anos de
emancipação política.

703

MOREIRA MENDES
Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (trâmite de

informações e documentos sigilosos).
Requerimento nº 501, de 2001, solicitando, nos termos
regimentais, seja formulada consulta à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a constitucionalidade, juridicidade e
regimentalidade da apreciação, em caráter terminativo, pela Comissão
de Educação, dos projetos de decreto legislativo referentes a outorga e
renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de imagens e sons.
Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (trâmite de
informações e documentos sigilosos).

104

202

202

Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (trâmite de
informações e documentos sigilosos).

399

Restrição das possibilidades de desenvolvimento da Amazônia
em virtude do disposto no art. 16 da Medida Provisória nº 2.166, de
2001, que trata de modificações no Código Florestal Brasileiro.

456

Parecer nº 1.177, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 132, de 1999, que altera o artigo
39 da Lei 4.886, de 1965, que regula as atividades dos representantes
comerciais autônomos.

484

Participação de S.Ex.ª em solenidade de lançamento do
Programa de Mecanização Agrícola em pequenas propriedades rurais,
no município de Porto Velho/RO.

523

Projeto de Lei do Senado nº 219, de 2001, que dispõe sobre o
exercício de atividades das agências de viagens e turismo.

641

Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (dispõe sobre o
acesso a informações e documentos sigilosos).

645

Justificativa à apresentação, oportunamente, de projeto de lei
que dispõe sobre o exercício das atividades das agências de viagens e
turismo.

651

Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2001, que
acrescenta o § 3º ao art. 50 da Constituição Federal (dispõe sobre o
acesso a informações e documentos sigilosos).

711

Projeto de Lei do Senado nº 113, de 2000-Complementar, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para tornar
inelegível aquele cuja prestação de contas relativa a companha
eleitoral tenha sido rejeitada.

715

MOZARILDO CAVALCANTI
Parecer nº 1.155, de 2001, da Comissão Diretora, que dá
redação final do Projeto de Resolução nº 48, de 2001.

096

Comparação entre a atuação pública e a privada na área de
educação superior.

111

Requerimento nº 605, de 2001, solicitando a prorrogação do
prazo, por mais 180 (cento e oitenta) dias, para que a Comissão
Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 146, de 2001,
destinada a apurar as demarcações de terras indígenas na Amazônia,
notadamente na Faixa de Fronteira, apresente o relatório final.

151

Homenagem ao Dia do Médico, defendendo a interiorização da
saúde.

361

Projeto de Lei do Senado nº 214, de 2001, que altera o nome
do Aeroporto Internacional de Boa Vista.

372

Preocupação com a
genéricos produzidos no País.

432

confiabilidade

dos

medicamentos

Críticas pelo tratamento dispensado por setores da imprensa à
CPI das ONGs.

507

Defesa de projeto de lei de sua autoria, que dispõe sobre a
realização de plebiscito para a criação do Estado do Tapajós.

629

Indagação ao Ministro da Justiça sobre o fechamento da
rodovia BR-174, no Estado de Rondônia, para circulação no período
das 18 às 6 horas.

706

NABOR JÚNIOR
Aspectos da apreciação, pelo Congresso Nacional, do
Orçamento da União para o exercício de 2002. Defesa do Orçamento
Impositivo.

443

NEY SUASSUNA
Repúdio à publicação de notas na imprensa referentes à
indicação de S. Ex.ª para ocupar a pasta do Ministério da Integração
Nacional.
Denúncias contra fiscais do Ibama, pela exigência do
pagamento para liberação de licença que possibilitaria a criação de

170

camarão nas aldeias indígenas do Estado da Paraíba.

170

Homenagem pelo transcurso do Dia do Professor, em 15 de
outubro último.

170

Projeto de Lei do Senado nº 215, de 2001, que altera o § 1º do
art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e o art. 38 da Lei nº
9.841, de 5 de outubro.

372

Requerimento nº 552, de 2001, solicitando a retirada, em
caráter definitivo, do Projeto de Resolução nº 41, de 2001, sua autoria.

403

Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2001, que
introduz § 11 ao art. 37 da Constituição Federal para disciplinar a perda
do cargo do servidor público não estável.

685

Projeto de Lei do Senado nº 221, de 2001, que acrescenta
incisos ao art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 e
dá outras providências.

687

Projeto de Lei do Senado nº 222, de 2001 – Complementar,
que altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

690

Projeto de Lei do Senado nº 223, de 2001, que cria o Programa
Especial de Acesso à Moradia para a pessoa portadora de deficiência.

701

OSMAR DIAS
Gravidade da notícia publicada hoje pelo jornal A Gazeta do
Povo, sobre a articulação da bancada governista da Assembléia
Legislativa do Paraná no sentido de priorizar a distribuição de recursos
orçamentários às prefeituras aliadas do Governo Jaime Lerner.

369

PAULO HARTUNG
Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2001, que altera a redação
do art. 4º da Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978, para estabelecer
cota mensal mínima gratuita de água para consumo residencial
unifamiliar.
Homenagem aos Médicos e Cirurgiões-Dentistas.

PAULO SOUTO
Responsabilidade da Funai sobre as conseqüências de

400
664

invasões promovidas por índios, em três municípios do sul da Bahia.

659

PEDRO PIVA
Parecer nº 1.153, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de 2000 (nº 608/2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da
TV Ômega Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens – TV, nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte,
Fortaleza e São Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco,
Minas Gerais, Ceará e São Paulo, respectivamente.

030

Parecer nº 1.174, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 118, de 2000 (nº 2.508/2000, na Casa de
origem), que denomina “Aeroporto Internacional de São
Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro” o aeroporto
internacional da cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo.

481

PEDRO SIMON
Apelo ao Presidente do Congresso para que agende sessão
solene em homenagem à memória do ex-Governador Mário Covas.

198

Requerimento nº 609, de 2001, justificando sua ausência à
votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de 2000, ocorrida na
sessão do dia 18 de outubro último, embora tenha registrado presença.

506

Votos de louvor à Rede Globo de Televisão pelo retorno do
programa infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo.

533

Elogios às reportagens da Rede Globo sobre a fome,
reapresentadas no programa Fome Zero, do PT.

533

Comentários ao pronunciamento do Sr. Ciro Gomes, durante
palestra em Fortaleza/CE, que fez referências ao voto de S. Ex.ª, no
ex-Senador Jader Barbalho, para ocupar a presidência do Senado
Federal.

533

Requerimento nº 617, de 2001, solicitando Voto de Aplauso ao
Movimento Brasília pela Paz, a realizar-se no dia 27 de outubro.

644

Parecer nº 1.181, de 2001, de PLEN, que trata sobre o
Requerimento nº 617, de 2001, sobre o Movimento Brasília pela Paz.

645

RAMEZ TEBET

Apoio à manifestação do Sr. Mauro Miranda.

198

Resposta ao Senador Pedro Simon.

199

Parecer nº 1.169, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 635, de 1999, de autoria do
Senador Edison Lobão, que estabelece instrumentos legais de
prevenção e repressão à falsificação de obras de artes visuais e dá
outras providências.

403

Associação aos pronunciamentos em homenagem ao Dia do
Médico.

416
Associação às homenagens pelo transcurso do Dia do Aviador.

636

Parecer nº 1.182, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 543, de 1999, de autoria do
Senador Edison Lobão, que dispõe sobre o seguro-garantia e dá outras
providências.

649

RICARDO SANTOS
Requerimento nº 597, de 2001, de iniciativa da Comissão de
Educação, solicitando urgência para o Projeto de Decreto Legislativo nº
236, de 2000, que aprova o ato que renova a concessão da TV Ômega
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens – TV,
nas cidades do Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e São
Paulo, nos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais,
Ceará e São Paulo, respectivamente.

066

Encaminhamento de requerimento solicitando voto de louvor à
Rede Globo de Televisão pela reedição do programa infantil Sítio do
Pica-Pau Amarelo.

498

Requerimento nº 611, de 2001, solicitando voto de aplauso à
Rede Globo de Televisão, pela retomada da produção do programa
infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo.

507

ROBERTO FREIRE
Apelo para o restabelecimento da Subcomissão da CPI do
Judiciário, para apurar denúncias contra a Petrobras, relativas à
concessão de liminares favoráveis às distribuidoras.

178

Considerações acerca da reportagem publicada pela revista
Veja, que aponta a região da Grande Recife como a mais violenta do
Brasil.

440

ROBERTO REQUIÃO
Apresentação de estudo elaborado pelo ex-secretário da
Fazenda do Estado do Paraná, Sr. Heron Arzua, sobre o Código dos
Direitos do Contribuinte.

704

ROMERO JUCÁ
Parecer nº 1.154, de 2001, de PLEN, sobre a renegociação da
dívida com a Polônia e sobre o Orçamento. Sen. Romero Jucá.

076

Comentários ao relatório de 2000 do Departamento de Defesa
Comercial – DECOM, da Secretária de Comércio Exterior.

109

Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2001, que altera a redação
do art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991.

158

Registro de ofício encaminhado pelo Ministro da Educação,
relatando seus esforços de negociação com os professores
universitários em greve.

199

Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-Governador de
Roraima, Sr. Fernando Ramos Pereira.

199

Congratulações ao Ministério de Minas e Energia pela iniciativa
de implantação do programa Luz no Campo.

206

Registro do Relatório do Fundo Internacional para o
Desenvolvimento da Agricultura das Nações Unidas – FIDA, que
aponta a relevância do programa brasileiro de reforma agrária.

422

Necessidade do fortalecimento das Escolas Técnicas Federais.

452

Apelo às partes envolvidas no movimento grevista das
universidades federais pela retomada das negociações.

452

Parecer nº 1.176, de 2001, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Resolução nº 84, de 1999, de autoria
do Senador Roberto Saturnino, que determina a redução da dívida
mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e dá outras
providências.

483

Solicitação de voto de louvor ao jornal Folha de Boa Vista
pelos 18 anos de fundação.

505

Requerimento nº 610, de 2001, solicitando voto de louvor e
aplauso ao jornal Folha de Boa Vista, e seus funcionários, pelos 18
anos de sua fundação.

506

Comemoração, hoje, do Dia do Aviador.

634

Homenagem aos 95 anos do primeiro vôo mecânico no mundo,
realizado por Alberto Santos Dumont.

634

Congratulações ao Instituto do Rio Branco, responsável pela
formação do corpo diplomático brasileiro.

733

ROMEU TUMA
Parecer nº 1.161, de 2001, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2000
(nº 855/99, na Casa de origem), que altera a Lei nº 9.503, de 23 de
dezembro de 1997, de forma a obrigar a realização de exame
psicológico periódico para os motoristas profissionais.

137

Realização, no último dia 8, em São Paulo, pela revista IstoÉ
Dinheiro, de homenagem às 100 empresas detentoras dos maiores
lucros no Brasil.

420

Requerimento nº 529, de 2001, solicitando ao Ministro de
Estado da Fazenda informações sobre a regularidade fiscal e possíveis
processos na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, da empresa
“Fazendas Reunidas Boi Gordo”.

649

RONALDO CUNHA LIMA
Requerimento nº 613, de 2001, solicitando que seja consignado
voto de congratulação à Editora Geração de Comunicação Integrada
Comercial Ltda., na pessoa de seu Editor e Jornalista Luiz Fernando
Emediato e ao Professor Rinaldo Nunes de Fernandes, da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Coordenador da Obra, pelo
lançamento da edição comemorativa do centenário da publicação de
Os Sertões, de Euclides da Cunha.
Parecer nº 1.183, de 2001, da Comissão Diretora, que dá
redação final da Medida Provisória nº 1, de 2001.

608

708

SEBASTIÃO ROCHA
Projeto de Lei do Senado nº 206, de 2001, que autoriza a
criação de Distrito Agropecuário no Município de Porto Grande, no
Estado do Amapá, e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado nº 207, de 2001, que autoriza a
criação de Distrito Agropecuário no Município de Amapá, no Estado do

068

Amapá, e dá outras providências.

069

Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2001, que autoriza a
criação de Distrito Agropecuário no Município de Laranjal do Jari, no
Estado do Amapá, e dá outras providências.

070

Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2001, que autoriza a
criação de Distrito Agropecuário no Município de Serra do Navio, no
Estado do Amapá, e dá outras providências.

071

Parecer nº 1.160, de 2001, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2001
(nº 467/99, na Casa de origem), que altera a Lei nº 1.060, de 5 de
fevereiro de 1950, que estabelece normas para a concessão de
assistência judiciária aos necessitados, para conceder a gratuidade do
exame de DNA, nos casos que especifica.

135

Homenagem pelo Dia do Médico, comemorado hoje.

360

Críticas à falta de condições materiais para o exercício da
profissão e o baixo salário dos médicos.

360

Registro de audiência pública da Comissão de Assuntos
Econômicos, a ser realizada no próximo dia 6 de novembro, sobre a
relação entre a Ambev e os distribuidores de bebidas.

660

SÉRGIO MACHADO
Proposta de transposição das águas do rio Tocantins, como
alternativa à prevenção do colapso d’água anunciado para o Nordeste
Setentrional em 2005.

112

TEOTÔNIO VILELA FILHO
Registro da sua participação, ontem, em São Paulo, na
Conferência Internacional sobre Açúcar, Álcool e Energia da Cana-deAçúcar.

447

TIÃO VIANA
Requerimento nº 599, de 2001, solicitando que seja dispensado
o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 357, de 1999, de autoria da Senadora
Luzia Toledo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de existência de
desfibriladores a bordo de aeronaves, para que seja imediatamente
submetido à apreciação da Comissão de Assuntos Sociais.

073

Transcurso, ontem, do Dia do Médico. Considerações sobre a
política governamental destinada à integração social dos deficientes
visuais.

436

Leitura do manifesto dos jovens doutores brasileiros formados
pelas universidades brasileiras e de outros países, que traduz o
sentimento e a preocupação com o futuro do pensamento científico
brasileiro e da atividade de pesquisa no Brasil.

509

VALMIR AMARAL
Parecer nº 1.159, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 184, de 2000, de autoria do
Senador Arlindo Porto, que dispõe sobre a regulamentação da
profissão de Cerimonialista e suas correlatas, cria o Conselho Federal
e os Conselhos Regionais, e dá outras providências.

132

WALDECK ORNELAS
Projeto de Lei do Senado nº 212, de 2001, que dá nova
redação ao § 1º do art. 19 da Lei nº 10.260 de 12 de julho de 2001,
para atribuir prioridade absoluta aos alunos Afro-descendentes.

156

WELLINGTON ROBERTO
Parecer nº 1.163, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 182, de 2000 (nº 6.168/2000, na origem), do
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº
778/2000, referente à auditoria realizada no Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas – DNOCS, sobre a construção da Barragem do
Açude Público Castanhão, localizada no Município de Alto Santo, no
Estado do Ceará.

146

